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Pátek 24. června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Komunikace rekonstruuje město
i Ústecký kraj
Téměř půl kilometru nových asfaltových povrchů
bylo položeno v minulých týdnech v rámci oprav
místních komunikací, a to v několika dílčích úsecích. Jednalo se o komunikace v Kyjově – nájezd
do Dlouhého Dolu, v Zahradách – komunikace
od železničního přejezdu ke Geologické mapě,
o úsek v havarijním stavu v ulici Mánesova, o spojku od bývalé nemocnice ke garážím a výjezd
na Masarykově ulici k výrobnímu areálu firmy Simova. Celkové náklady, téměř 1 mil. korun hradí ze
svého rozpočtu město Krásná Lípa.
Téměř souběžně probíhají i opravy komunikací
v majetku Ústeckého kraje. Nový povrch dostala
spojka z Krásného Buku do Sněžné a v těchto dnech
se dokončuje rekonstrukce spojnice mezi Kyjovem
a Doubicí. V obou případech jsme Ústecký kraj žádali o opravu několik let, protože technický stav
obou komunikací byl velmi špatný. V letošním roce
jsme se tedy konečně dočkali. Ústecký kraj uvolnil
na tyto opravu celkovou částku cca 6,3 mil. korun.
Nový povrch je pak na téměř 6 km komunikací.
V investičním plánu na opravy místních komunikací máme pro další roky zahrnuty úseky v souhrnné
sumě více jak 5 mil. korun a to bez započtení zásadní opravy Dlouhého Dolu, která je svým rozsahem v současné době mimo možnosti městského

rozpočtu.
Stav komunikací se postupně zlepšuje. V minulých
letech to bylo především díky opravám povrchů
v rámci pokládky inženýrských sítí v rámci dotačních prostředků, letos tedy spojeným úsilím města
i kraje. Pro další roky počítáme na opravy s vyčleněním částky vždy cca 1 mil. korun z rozpočtu města,
pokud to finanční situace dovolí. Bohužel, pro města naší velikosti nejsou na opravy místních komunikací, ani v novém plánovacím období evropských
dotací, dostupné žádné dotační prostředky.
(J. Kolář)

Vážení kamarádi, přátelé,

díky mnohým Vám jsme se jako turistický klub
rozhodli zachránit historickou dřevěnou lesní
kapličku sv. Anny. Nachází se v Dlouhém Dole,
4 km od Krásné Lípy v lese, ale je ve velmi špatném, havarijním stavu. Chceme ji zachránit jak
z historických důvodů, tak i kvůli její jedinečnosti, neboť se zřejmě jedná o jedinou lesní
kapličku, která ještě existuje v Ústeckém kraji.
V únoru jsme ji tedy přihlásili do soutěže „ČSOB
pomáhá regionům“ a i díky Vašemu hlasování
jsme se z tzv. „divoké karty“ dostali do hlavní
soutěže.
ČSOB nám poskytla číslo účtu s variabilním
symbolem číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol: 20160306, na které nám až
do pondělí 27. 6. mohou příznivci záchrany této
kapličky posílat peníze.
Zbývají nám ještě plné čtyři dny do ukončení soutěže, na kontě k dnešnímu dni máme
15 422 korun, ale to nám na zakoupení materiálu a opravu nestačí.
Proto se na Vás obracíme s žádostí - přispějte
nám na finanční konto dle Vašich možnosti třeba jen malou částku 50 či 100 korun, abychom
mohli tuto vzácnou stavbu zachránit pro další
generace.
Podnikatelům můžeme vystavit potvrzení
o odepsání této finanční částky s daní. Bližší informace najdete na www.kctkrasnalipa.cz a na www.csobpomaharegionum.cz.
S poděkováním za Klub českých turistů Krásná
Lípa Mikša Peterka

Krásná Lípa má nové partnerské město
Ve dnech 17. – 19. června starosta Krásné Lípy Jan Kolář a senátor a místostarosta Zbyněk Linhart navštívili, na pozvání prezidenta města Zyrardow Wojciecha
Jasińkého, oslavy 100. výročí získání městských práv tohoto polského města.
V rámci sobotního slavnostního večera byla pak představiteli obou měst podepsána smlouva o partnerské spolupráci.
Odkaz na Krásnou Lípu je v historické části Zyrardowa přítomen na mnoha
místech. Najdete zde ulici Karla Dittricha, řadu staveb jím vybudovaných, průmyslových i infrastrukturních a dodnes zachovaných, projdete se parkem Karla
Dittricha atd. Výstižně naše společné vazby popisuje i preambule partnerské
smlouvy:
…Krásná Lípa je místem zrození obchodních kontaktů mezi Karlem Theodorem Hiellem a Karlem Augustem Dittrichem. V 1849 roce zde vznikla firma Hielle & Dittrich, která se záhy stala vlastníkem żyrardowské továrny a tím otevřela
velmi důležitou kapitolu v historii města Żyrardów.
Města spojuje 150 letá historie provázaná rodinami - Hielle a Dittrich. Ekonomická činnost továrnických rodin v Krásné Lípě a v Żyrardowě významně
ovlivnila vývoj obou měst. Právě díky těmto podnikatelským rodinám povstaly
nejen nové budovy továren a reprezentační sídla, ale také dělnické kolonie poskytující pracovníkům sociální, vzdělávací a kulturní zázemí. Ve většině případů
plní tyto objekty svou původní funkci dodnes.
Stojí za zmínku, že v devatenáctém století noví majitele přivedli do Żyrardowa

poměrně velkou skupinu Čechů, z Krásné Lípy a okolí. Byli to většinou mistři
tkalců a vyšší úředníci żyrardowské továrny…
Současně proběhla i jednání obou stran o konkrétní podobě spolupráce v nejbližším období. Půjde nejprve především o vzájemnou propagaci, kulturní
a sportovní výměnu. Polští partneři navštíví Krásnou Lípu začátkem podzimu.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
4. 7. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7. 7. 2016
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 18. 7. 2016 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 21. 7. 2016 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
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval starostovi města panu Janu Kolářovi za splnění slibu.
Jedná se o opravu povrchu místní komunikace
od ÚSP v Nemocniční ulici k řadovým garážím. Děkuji i těm, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Jan Schlossbauer

Změna adresy rezervačního
systému Sportovního
areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najdete na webu Základní a mateřské školy Krásná Lípa
http://www.zskrasnalipa.cz/areal/.
Informace o sportovním areálu také na našich
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého
Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.php).

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, 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

Občansko-právní poradna
s JUDr. Pražákem
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka je
o prázdninách uzavřena. První konzultační den
po prázdninách bude 5. 9. 2016.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 13:00 do 15:00 hod.
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 9. 2016.
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.

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 25. – 26. 6. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
- 2. – 3. 7. 2016 MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7, Děčín VI., tel.: 737 501 440
- 5 – 6. 7. 2016 MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7, Děčín VI., tel.: 737 501 440
- 9. – 10. 7. 2016 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX., tel.: 412 544 539
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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SAMAT spol. s r.o.
Jiřetín pod Jedlovou

Přijmeme zaměstnance na pozici zedník
a montážník plastových oken a dveří
- nástup možný ihned.
- jednosměnný provoz
- řidičský průkaz výhodou
- požadujeme slušné vystupování a jednání
- nabízíme firemní vzdělávání
- dotované závodní stravování
Informace tel. 604 212 315 pí. Vágnerová,
e-mail: simona.vagnerova@samat.cz

Nová naděje pro bývalý
Agrochemický podnik
Rozlehlé prostory bývalého Agrochemického podniku změnily majitele. Po mnoha letech, kdy areál
měnil vlastníky, hromadily se v něm neřízeně staré pneumatiky a další odpady, zakoupil pozemky
i objekty krásnolipský podnikatel Josef Drobeček,
jehož firma areál oplotila a zajistí i postupný úklid
a likvidaci nashromážděných odpadů. Prostory
budou využívány pro parkování stavební techniky
a vozidel, k uložení štěrků a dalších stavebních materiálů. Zanedbanému a problémovému areálu se
snad tedy začalo blýskat na lepší časy.
(J. Kolář)

Parkmaraton žije!!!
Vážení
ž í příznivci
ří i i běh
běhu, krásné
k á é přírody
ří d a nevšedních
š d í
zážitků, zveme Vás 27. srpna 2016 do Krásné Lípy,
centra Národního parku České Švýcarsko na:
- cross maraton
- cross půlmaraton
- 10km
Běh je součástí Dne Českého Švýcarska se zajímavým doprovodným programem.
Stránky a propozice závodů jsou v současné době
v přípravě. Děkujeme za pochopení.
Ať to běhá!
Na setkání se těší za tým Mariana Krásnolipská

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Dne 14. července od 7:00 do 15:00 proběhne
v Krásné Lípě plánovaná odstávka elektrické energie. Přiložený plánek odstávky ve městě najdete
na www.krasnalipa.cz v aktualitách.
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli
potřebná opatření a zamezili tak případným škodám na zařízení a majetku.
V případě dalších dotazů, prosím kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Zastupitelé se sešli podesáté
Desáté jednání Zastupitelstva
Lípa se
Z t it l t města
ě t KKrásná
á á Lí
od mnoha předešlých odlišovalo především mimořádně velkým zájmem občanů, kterých se v úvodu
jednání dostavilo na dvě desítky. Z tohoto důvodu
byl upraven i program jednání, kdy byla právě diskuse občanů přesunuta na samý začátek zasedání.
Po úvodních formalitách tedy dostali prostor přítomní občané, kteří přišli zastupitele požádat o pomoc
a řešení situace v lokalitě kolem bytového domu
v ulici Elišky Krásnohorské, kam se nedávno přemístila problematická romská rodina, která bydlela
původně v jiné části města. Životní styl a návyky,
a především vnější projevy těchto našich spoluobčanů, vyvolávají v této, doposud relativně klidné
části města zneklidnění a oprávněné obavy z dalšího
vývoje. Stupňující se hluk a zvyšující se nepořádek,
zápach z odpadních vod v okolí domu v dezolátním
stavu, který v dražbě zakoupil podnikavý pražský občan z Mgr. Martin Rezek (mimochodem sám zastupitel Prahy 15, za ODS!) budeme řešit, podobně jako
v několika dalších případech, ve spolupráci s kompetentními úřady. Především s ÚP, který vyplácí sociální
dávky na bydlení a další příspěvky s ním spojené, se
stavebním a vodoprávním úřadem Rumburk ve věci
technického stavu budovy a způsobu likvidace odpadních vod, s Policií ČR, hygienou, hasiči atd. Tento konkrétní případ však ukazuje na širší problém,
dlouhodobě ze strany státu neřešený, kdy jsou zneužívány sociální dávky pro chudé různými podnikavci
a obce v zásadě nemají dostatečné zákonné kompetence a další nástroje, jak tomuto účinně čelit. Oceňuji, že diskuse, ač trvala více než hodinu, probíhala
kultivovaně a korektně.
Následoval již standardní program. Zastupitelé projednali závěrečný účet města za rok 2015 a zprávu

auditora
s výrokem
– hhospodaření
dit
ý k
d ř í města bez výhrad. Byla schválena zpráva o činnosti Městského
úřadu Krásná Lípa a zpráva o činnosti naší příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, pro niž bylo zároveň schváleno přijetí několika dotací v úhrnné výši
cca 300 tis. Kč. V rámci prodejů majetku byly prodány zvýhodněně další dva pozemky na výstavbu RD,
jeden na Rumburské ulici a další v lokalitě Tyršova
x Polní, tam je již kapacita v podstatě vyčerpána.
V brzkém čase tam vyroste 5 nových domů, z nichž
3 již téměř stojí. Naopak zastupitelé odmítli prodej
pozemku v Pražské ulici manželům Kurucovým, a to
z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů k bytovému domu. Přes část pozemku je navíc připravováno propojení Pražské ulice a cyklostezky k rybníku Cimrák. Zastupitelé rozhodli o koupi parkoviště
v Pražské ulici (před železářstvím Semelka), na který
jsme v minulosti poskytli pozemek. Zastupitelé se
seznámili rovněž se situací ve věci kontroly dotace
na kanalizaci finančním úřadem a schválili nabídku
společnosti KODAP s. r. o. na zastupování v této záležitosti.
Zastupitelstvo schválilo také přijetí dotací na prevenci kriminality a dotace od ministerstva zemědělství na opravu kapliček v Zahradách a v Kyjově,
a také na vytvoření relaxačního místa u rybníku Cimrák. Byly rovněž projednány a schváleny upravené
stanovy Dobrovolného svazku obcí Sever, jehož je
Krásná Lípa členem a zároveň byl schválen i členský
příspěvek. V závěru jednání pak byl ještě projednán
a schválen jednací řád Zastupitelstva města, Postup
ve věci prodeje a užívání majetku města a Dotační
program na podporu výstavby RD.
Další jednání zastupitelstva je naplánováno na pondělí 12. září.
(Jan Kolář)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
T-klub a Amari klub
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovaná sociální služba, kterou v letošním roce podpořil Ústecký kraj a Nadace Agrofert. Služba je určena
dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku
6-26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením,
zažívají nějakou nepříznivou situaci, omezující životní podmínky, nebo konfliktní situace. Může se
také jednat osoby, které nejsou nebo nemohou
být zapojeny do standartních volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum s odlišnými potřebami a možnostmi ohrožení, rozdělili jsme v říjnu 2015 poskytování služby
na dva kluby. Amari klub, určený dětem ve věku
6-11 let a T-klub, určený mladým ve věku 12-26 let.
Otevírací doba Amari klubu je od PO-PÁ v čase 1217h a T-klub je otevřen od PO-SO v čase 13-19h.
Další zásadní změna proběhla také v říjnu. Došlo

k rozšíření způsobu poskytování služby. Nyní ji poskytujeme nejen ambulantně, ale také terénně.
V nízkoprahovém zařízení nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, které jsou prostředkem
k osobnímu rozvoji, navázání kontaktu a důvěry,
poskytnutí služby i společným zážitkům. Poskytujeme pomoc v akutních krizových situacích. Klienti
si zvyšují své kompetence a jsou podporováni při
řešení svých problémů. Nabízíme jim možnost sdílet
s námi každodenní zážitky. Pomocí volnočasových
aktivit, her, dílen se učí pracovat v kolektivu, navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich. Na ohrožení
sociálně patologickými jevy reaguje služba realizací
preventivních témat, které jsou tvořena na základě
potřeb klientů. Realizují se formou besed, exkurzí,
přednášek, koláží, filmů, příběhů apod.
(Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa)
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Víkend plný hudby
a tance
Uplynulá sobota v Krásné Lípě patřila staročeskému jarmarku a mezinárodnímu folklornímu
festivalu. Návštěvníci akce mohli shlédnout nejen
vystoupení místních folklorních souborů Lužičan a Křiničánek, ale především hostů z Polska,
Lotyšska, Slovenska a souboru z Prahy a Moravy.
Obě akce navíc doplnil koncert Big-bendů, které
do města zavítaly z jiného hudebního festivalu
v České Kamenici.

Soutěž o bábovku jarmarku
V rámci Staročeského jarmarku je každý rok vyhlášena tradiční soutěž „Bábovka jarmarku“. Každý,
kdo se chce zúčastnit, přinese ve stanoveném čase
svou bábovku. Vybraná porota poté hodnotí nejen vzhled bábovky jako celku, ale také jak vypadá
po řezu a hlavně jak chutná. Letos se sešlo celkem
11 bábovek a hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Soutěž nakonec vyhrál jediný mužský účastník
soutěže a navíc bylo vyhlášeno pět šestých míst.
Celkové pořadí:
1. místo Martin Seifert, Praha
2. místo Antonie Hlaváčková, Krásná Lípa
3. místo Kristýna Vaisová, Krásný Buk

4. místo Tereza Buriánová, Praha
5. místo Hanzlíková Jaroslava, Česká Lípa
6. místo Chlupáčová Soňa, Praha
Dušková Miluše, Krásná Lípa
Jirásková Petra, Krásná Lípa
Kameníková, Zdeňka, Staré Křečany
Buriánová Renata, Praha
Žitníková Dana, Děčín
Nikdo neodešel s prázdnou. Všem zúčastněným
ještě jednou gratulujeme a děkujeme za jejich soutěžního ducha. Děkujeme hodnotící komisi i organizačnímu týmu včetně moderátora Mirka. (jd)

Pasování na čtenáře
Krásnolipská knihovna si pro prvňáky připravila
i letos akci „ Pasování na čtenáře“. Jedná se o tradiční akci, kdy prvňáci ukazují, jak se hezky naučili číst.
Odměnou je jim roční vstup do knihovny zdarma.
(L. Hanková)

Jaro v Mateřském centru Beruška
Jaro a s ním první teplejší sluneční paprsky
lákají všechny ven – na procházku do přírody nebo na hřiště. I já se nejraději cákám
v kalužích, okukuju jahody na zahrádce, trénuju nožičky jízdou na kole nebo se snažím
šiškou trefit do stromu. Jakmile ale kalendář
ohlásí, že je úterý nebo pátek, běžím si hned
připravit bačkorky a svačinu a už se těším
do Berušky.
Jaro jsme si s kamarády v Berušce pořádně
užili. Kromě pravidelných aktivit, jako je tancování se skřítkem Pepou, malování a jiné
tvoření z papíru či modelíny, pro nás Beruška nachystala nejedno překvapení. Například Den dětí jsme oslavili vlastnoručně
připravenou jahodovou svačinou. A věřte,

že chutnala báječně nejen nám, ale i maminkám.
Na konci školního roku se budeme muset
s některými kamarády rozloučit. V září je
totiž čeká velký krok – nástup do mateřské
školky. Aby na Berušku měli památku, vyrobili jsme si společně látkové tašky, které
dobře poslouží např. jako sáček na přezůvky.
O letních prázdninách se všichni rozjedeme k babičkám, rybníkům, na hory…, a tak
bude mateřské centrum zavřené. Už teď se
ale těším, že se po prázdninách 2. 9. zase
sejdeme. Přeji za Mateřské centrum Beruška
všem krásné prázdniny.
(Barborka)

Zámecké slavnosti
ve westernovém stylu
Šluknovský
ký zámek
á k a jjeho
h parkk bude
b d ve dnech
d h 24.
2 a 25.
2 června
č
patřit Zámeckým slavnostem. Páteční večer bude především ve znamení hudebních vystoupení a koncertů ATMO MUSIC, později SUROVEJ STEFAN, na své si přijdou i dříve narození a fandové rocku
při „nářezu“ se skupinou KABÁT REVIVAL. V sobotním programu se
už tradičně prolínají hudební, taneční, pěvecká i herecká vystoupení, o která se po celý den postarají country kapela ze Šluknovského výběžku RUKSAK, MIRO ŽBIRKA se svými nesmrtelnými hity,
ROMAN VOJTEK s kapelou FANTASTIC 80´s, ŘÁD ČERNÝCH RYTÍŘU
si připravil western hry - vrhání seker a nožů, souboje „na kolty“,
vystoupení s koňmi. Nebudou chybět indiánské tance, skupina
TRN V OKU nabídne country tance s výukou pro zájemce z řad
návštěvníků a PAVEL VOTÁPEK ohromí svojí zručností s lasem a bičem.

Dny lidové architektury
Ústeckého kraje
Dny lidové
kraje, které se uskuteční v týdové architektury Ústeckého kraje
nu od 16. do 24. července 2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor.
Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem je
přispět k širší popularizaci, hlubšímu poznání a pochopení hodnot
a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím.
Hlavní program bude probíhat v sobotu 16. 7. v obci Lipová
u Šluknova, kdy budete mít příležitost podívat se a navštívit i jiné
lokality: např. v Krásné Lípě, ve Šluknově, Rumburku, Chřibské,
Studeném, Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.
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Klub pro podnikavé ženy
Vás srdečně zve na společné setkání ve středu 29. června od 17–20 hodin
pod názvem (S)PLYNUTÍ S CYKLY. Lektorka: Mgr., M. Sc. Pavlína Holancová. Čeká Vás povídání o astrologii jako nástroji k přesnému načasování
událostí a naslouchání vlastnímu tělu. Jednotlivé fáze měsíce. Úplňky
a novoluní. Zatmění – výrazná brána k uskutečnění změn. Co nás čeká
do konce roku 2016?
Místo konání: sál Křinického pivovaru. Přihlásit se můžete na tel.
774 489 338, e-mailem na zenypodnikave@gmail.com nebo na FB Klub
pro podnikavé ženy. Vstupné 250,-. Pavlína Holancová na konci vylosuje
ze zúčastněných někoho, kdo vyhraje zdarma konzultaci s ní v hodnotě
1 000,-.

Zájezd do Eibau
Město Krásná Lípa pořádá v neděli 26. června zájezd na Slavnosti piva
do Eibau. Odjezd autobusu je v 8:30 z autobusové zastávky na náměstí
a předpokládaný návrat ve 14:00. Cena 50 korun. Přihlášky u Jany Drobečkové na MěÚ Krásná Lípa.

Se strážcem k Pravčické bráně
Využijte
do práce
dobV žijt zajímavé
jí
é možnosti
ž ti nahlédnout
hléd t d
á profesionálních
f i ál í h i d
b
rovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich
doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Datum akce: Neděle 3. července a úterý 5. července
Místo srazu: Mezní Louka - před informačním střediskem
Čas srazu: 10.00
Trasa: Mezní Louka - Pravčická brána - Tři prameny

Se strážcem do kaňonu Labe
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich
doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Datum akce: Úterý 12. července
Místo srazu: Hřensko - před informačním střediskem
Čas srazu: 10.00
Trasa: Hřensko - Suchá Kamenice - Belveder a zpět

Se strážcem do Kyjovského údolí
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich
doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Datum akce: Úterý 12. července
Místo srazu: Brtníky - u ústavu sociální péče
Čas srazu: 10.00
Trasa: Brtníky - Kyjovské údolí a zpět

Svatojánské slavnosti
Od pátku do neděle 24. - 26. 6. se v období letního slunovratu konají ve Vlčíhorské zahradě dobra Svatojánské slavnosti bylin. Svatojánské
slavnosti bylin jsou oslavou přírody a lidí, jenž se zde setkávají. V pátek
slavnosti v 17:30 hodin zahájí rituál „Posvěcení věnce“ a v 19:30 hodin
koncert slovenského rodofolkového písničkáře Jana Svetlana Majerčíka.
V sobotu se můžete těšit kulturní program a přednášky, které začínají
v 10:00 hodin, pro děti jsou připravené divadelní pohádky a dílničky
a pro všechny jarmark s osobitým zbožím. V neděli slavnosti zakončí závěrečný rituál.

Na varhanním festivalu ve Filipově zazní
premiéra filipovské kantáty
V poutním kostele ve Filipově se po desáté uskuteční mezinárodní festival varhanní hudby. Ve významném poutním
místě Českého Švýcarska se odehraje
devět koncertů, na nichž vystoupí čeští,
němečtí a britští interpreti. Během festivalu se rozezvučí kvalitní dvoumanuálové mechanické varhany s opusovým
číslem 44 z let 1887-1888 od firmy Eule
z Budyšína. Koncerty se konají v bazilice

minor Panny Marie Pomocnice křesťanů
ve Filipově od července do srpna vždy
v neděli od 14.00 h. Festival se zahájí
3. 7. a ukončí 28. 8. 2016.
Program:
3. 7. 2016 Collegium hortensis, soubor
(ČR), Jiří Chlum, varhany (ČR)
10. 7. 2016 Michale Pöche, varhany
(Německo), Robert Wintzen, trubka
(Německo)

Fotografie Českého Švýcarska
v rumburské Loretě
V ambitu Lorety Rumburk bude až do konce července k vidění výstava
„Národní park České Švýcarsko a krajina pod Studencem“, která přináší
velkoformátové snímky krajiny, fauny a flóry Českého Švýcarska a přilehlé části Lužických hor. Jejich autorem je Václav Sojka, který je zaměstnancem Správy národního parku České Švýcarsko a nositelem řady ocenění
za fotografickou tvorbu. Výstavu čtyř desítek fotografií V. Sojky připravila Správa národního parku České Švýcarsko a Občanské sdružení pod
Studencem. Výstavu v ambitu rumburské Lorety je možné si prohlédnout do 30. 7. 2016, přístupná bude vždy od úterý do soboty, od 10.00
do 17.00 h.
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Pohádkový les s rekordní účastí
O tom, že Pohádkový les v Krásné Lípě patří k vyhledávaným akcím není pochyb. Letošní ročník navštívilo rekordních 1779 platících účastníků! Což je oproti
loňskému ročníku o 707 více. Rekordní ovšem nebyla jen návštěvnost, ale i počet pohádkových stanovišť, kterých bylo celkem čtyřiadvacet s osmdesáti šesti pohádkovými bytostmi! Informace z celého dne s mnoha fotografiemi najdete na stránkách http://www.kctkrasnalipa.cz/. Několik fotografií najdete i na webových
stránkách města www.krasnalipa.cz.

Pohádkový les očima Mimoně
Měsíc předem…
Oslovují nás turisté, zda půjdeme dělat opět stanoviště, souhlasíme…
Tak už je to tu zas.
Dva týdny předem..
Co vymyslíme za masku? Návrhy padají jeden za druhým – jeden se ujme, jdeme hledat látku na půdu, vymýšlíme jak to dát do kupy s naší dvorní švadlenkou Maruškou…
Týden předem…
Jaké disciplíny připravit pro děti? Musí to být zajímavé, ale svižné, nesmějí se
nám dělat fronty, musíme vymyslet něco, co patří k tématu masky…
Kde bude stanoviště? Kam co rozvěsit, rozmístit, co kde bude, vyzkoušet počínající masky…
Den předem…
Přípravy vrcholí, veškeré pomůcky a masky připraveny, rodiny smířeny, s tím, že
nás celý den neuvidí….
Den D…8 hod..
Ráno začíná již brzo, abychom stihli přivézt vše na stanoviště, nalepit, rozvěsit,
postavit, přichystat, ...jejda, to je hodin, honem do masky, po osmé již přijdou
první návštěvníci…
Sžíváme se s maskou – dvěma otvory na oči pokukujeme, počasí nám přeje, je
pod mrakem, čeká nás dlouhý den a v horku bývá obzvlášť náročný….
Už vidíme děti – jsou překvapené a ukazují si – „Jééé, hele Mimoni!!!“
A z nás se opravdu stávají Mimoni, šaškujeme, zdravíme se, závodíme s dětmi, pózujeme před fotoaparáty (až po dvou hodinách mi došlo, že můj úsměv
pod maskou opravdu není vidět…). Přicházejí další a další návštěvníci – otázku
pití jsme vyřešili brčky, takže leckomu se naskytl pohled na Mimoně, který pije
brčkem z oka, záchod prakticky neřešíme, tělo si vezme své a maratón pokračuje…
Poledne…
Neutuchající proud lidí pokračuje, altán se plní obrázky mimoňů, bonbóny došly už dávno….
Malá batolata se s námi moc kamarádit nechtějí, větším dětem se zas odsud
nechce…
Koloběžky už začaly pod náporem sportovců vrzat, hladový Mimoň po zásazích
míčkem již zdaleka nemá ten šmrnc co ráno, Mimoňka Míla už má vyplazený
kromě toho jazyka na masce i ten svůj jak neúnavně chytá v bráně…
Dvě hodiny….
Lidé stále chodí, spousta se jich vrací z náměstí a znovu se vrhají do disciplín…
Některé děti stojí na koloběžce poprvé, jedna už má prázdné kolo, druhá se
statečně drží – už má být konec, kde je zelené vozidlo TS?
Půl čtvrté…
Smířeni s tím, že tu budeme na věky v dálce, vidíme doprovodné zelené vozidlo
TS - vysvobození!!!
Z náměstí už se po nás pořadatelé pídí, ale přece neochudíme poslední návštěvníky o stanoviště….
Trousíme se na náměstí, unaveni, hladoví, ale příjemně nabití pozitivní energií
dětí a ostatních usměvavých návštěvníků…
Honem něco napít a čekat na vyhlášení…
Už je to tu, vyhráli jsme, i když „konkurence“ je rok od roku lepší a stanoviště
mají výbornou úroveň… Těšíme se spolu s ostatními z výhry a spěcháme se
najíst…mé první jídlo dne…
Odkládáme masky a ochotně je půjčujeme prckům na náměstí, aby si je vy-

zkoušeli. Je konec, jsme naprosto unaveni, ale obohaceni o príma, i když náročný, zážitek…
Vzdáváme hold všem pořadatelům, kterými jsou členové KČT a také těm, kdo
nejsou moc vidět, ale bez nichž by se žádná akce neobešla – technických služeb
města…
Je toho spousta co je třeba připravit a co normální návštěvník ani nepostřehne…
Usínám skoro po Večerníčku, ale než usnu před očima mi pochoduje defilé
1790 návštěvníků…
Ať žije pohádkový les!
(Za Mimoně Milušku, Verču, Adélku a Honzíka Mimoňka Drahuška Lehoczká)

Krásnolipský komorní sbor
Krásnolipský komorní sbor obnovil svojí činnost v dubnu 2012 a má za sebou
celou řadu úspěšných vystoupení. Poslední se uskutečnilo 14. června v amfiteátru Kulturního domu Krásná Lípa, kde sbor uvedl program, se kterým následně
vystoupil v rámci Senátního kulturního léta ve Valdštejnské zahradě v Praze.
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Koncert žáků ZUŠ

Titul Ekoškola

Dne 14. 6. 2016 se v kulturním domě v Krásné Lípě
uskutečnil koncert žáků Základní umělecké školy
v Krásné Lípě. Děti ukázali hru na piano, flétnu, kytaru, a někteří dokonce zpívaly. Celý sál byl zaplněn
návštěvníky koncertu, a to zejména rodiči vystupujících dětí, kteří mohou být právem pyšní na své
ratolesti, jak jsou šikovné. Poděkování patří také
p. učitelce Doudové, Schnittnerové a Brabníkové,
které se dětem věnují.
(jd)

Dvouleté snažení bylo dovršené. V pondělí 9. 5. proběhl ve škole audit naplňování cílů programu Ekoškola.
Za necelé tři týdny jsme se dozvěděli výsledek. Již slova auditorek ve škole byla pro nás povzbudivá, o to
více jsme byli potěšeni bodovým hodnocením.

Den s Nápojáčem
V úterý 7. června zaplnila Krásnolipské náměstí
místní ZŠ a MŠ svými stánky a stavbami z kartonů - tetrapacků. Náhodný kolemjdoucí se možná
podivil, ale Krásnolipští vědí, že školáci i malé děti
u nás vědí, jak je životní prostředí důležité a třídění odpadu také. Ne náhodou jsme také získali titul
Ekoškola.
A naši žáci a Ekotým ukazovali zájemcům jak třídit
tetrapacky a jak se dají využívat. Zájemci si mohli
zahrát hry o recyklaci nebo si vyrobit tetrapackový
šperk. Okolo lípy, uprostřed náměstí, jsme vystavili
zvířata, stromy, rozhledny, židle, roboty a další objekty, vše z krabic a krabiček od nápojů.
Z tohoto výčtu si asi dokážete představit, že takový projektový den dá práci připravit a realizovat.
Měli jsme to ještě těžší, neboť nás opět překvapila
návštěva inspektorů. Snad viděli, co naše děti s pomocí učitelů dokáží a jak formou hry a tvoření získávají dovednosti a znalosti do života.
Další informace a fotografie na stránkách http://
www.zskrasnalipa.cz. (J. Č.)

Název kroku

Počet získaných bodů

Požadovaný počet bodů

Ekotým

86

65

Analýza

82

60

Plán činností

84

60

a vyhodnocování

68

55

EV ve výuce

73

50

Informování a spolupráce

79

65

Ekokodex

82

50

Monitorování

A tak jsme ve středu 15. 6. brzy ráno vyrazili směr
Praha. V Senátu ČR ten den probíhalo slavnostní
předávání mezinárodního titulu a my jsme byli jeho
nedílnou součástí.
Jako první nás čekal program ve Valdštejnské zahradě, kde jsme na společný vodní tok umístili naši
loď s přáním, kam chceme svoji práci posunout
do dalších měsíců. Pak jsme svoji vizitku připojili
do mapy Ekoškol a vyfotili se u vlajky mezinárodního programu.
Druhá část programu probíhala v hlavním sále
Valdštejnského paláce, kde za přítomnosti zástupců senátu, Ministerstva životního prostředí a generálního sponzora IKEA ČR, jsme obdrželi certifikát
a vlajku.
V závěru nás čekalo příjemné překvapení - promítání živého obrazu, kde naši žáci vytvořili logo Ekoškoly a anglický název programu Eco-school.
Pak nás čekala prohlídka Valdštejnského paláce

a plavba parníkem po Vltavě.
Vše jsme si krásně užili a děkujeme p. senátorovi
Zbyňku Linhartovi za osobní podporu v den pro
nás tak důležitý.
Za Ekotým Dana a Bára Caklové, Václav Richter
a Eva Salovová

Den taťků

Poděkování
Pokud byste někdy vstoupili na půdu MŠ Motýlek,
ocitli byste se v kouzelném světě – jsou zde totiž
ve skříních uloženy masky a kostýmy, které jsme
za ta léta shromáždili a jejich věhlas je už dávno
rozšířen- chodí si je k nám půjčovat pod bedlivým
dohledem naší kostymérky Lenky kdekdo…
Málokdo však ví, kdo má převážnou většinu kostýmů na svědomí, či chcete–li, kdo je ušil.
Byla a stále je to naše dvorní „“Motýlková švadlenka“, kterou není nikdo jiný než šikovná Maruška
Karmanová, která vždy trpělivě vyslechne naše
bláznivé nápady a pak vymýšlí a zkouší a nespočetně hodin šije a šije, vše samozřejmě pouze za pěkné poděkování…
K jejím posledním výtvorům patří například Mimoňové z Pohádkového lesa, šatila nespočet akademií
a představení.
Jsme za to všechny moc rády, je to náš klenot a touto cestou bychom jí chtěly poděkovat za vše, co pro
nás dělá a jak obohacuje dění nejen v MŠ. Doufáme, že ještě dlouho bude. Děkujeme.
(Kolektiv MŠ Motýlek)

Třetí neděli v červnu mají svůj – trochu opomíjený
- svátek po maminkách také tatínkové. Již předloni
jsme se ve školce rozhodli, že ho společně s dětmi
a tatínky oslavíme trochu netradičně….
Maminky dostaly dárek v podobě hrané pohádky,
pásma písniček a básniček a pochopitelně vlastnoručně vyrobeného dárečku, s tatínky jsme si zase
pořádně zařádili.…
Školní zahrada se proměnila v slalomovou dráhu,
na které se vyjímal nevyzpytatelný látkový tunel
a pneumatiky, na jiném konci čekaly plechovky
s tenisáky, špalky byly připravené na svůj let vzduchem do daleka pomocí silných paží tatínků, ve stínu keřů se leskly hřebíky a kladivo a na dopravním
hřišti trůnila dvě kolečka
včetně dětských přileb.
Kolemjdoucí by mohli
žasnout, k čemu to vše
vlastně potřebujeme, ale
my věděli své.
Jak trefně vyjádřil jeden
z tatínků, byly to trochu
zapeklité disciplíny, někdo by možná tvrdil, že
poťouchlé, ale naši muži
si s nimi hravě a s grácií
poradili.
A tak s vervou a za mohutného povzbuzování
svých rodin shazovali
plechovky,
zatloukali
hřebíky, krváceli na slalomové trati, vrhali špalkem
a (což byla nejúspěšnější
disciplína u dětí) absolvovali jízdu kolečkem se

svými ratolestmi jako nejvzácnějším nákladem.
Dětem jsme raději dali helmy, jelikož v tom soutěžním zápolení nebylo jisté, zda by si tatínkové všimli,
kdyby své dítko vyklopili…
Všichni jsme se moc hezky pobavili, maminky
fandily, děti si vyzkoušely v jednodušší formě disciplíny. První na bedně obdržel triko „Super táta“
a všichni dostali na závěr odznak se stejnojmenným nápisem (vše z dílny firmy GPJ - děkujeme).
Pro nás ovšem byli vítězové všichni, kdo se nebáli
přijít a užít si zábavu a legraci spolu s dětmi a strávit s nimi čas, na který budou jistě po letech rádi
vzpomínat.
(Za MŠ Motýlek Drahuška Lehoczká)
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Tour de feminin odstartuje již za čtrnáct dní
Pod patronátem senátora Milana ŠŠtěcha se
i letos pojede jeden ze dvou největších cyklistických podniků žen v České republice - mezinárodní cyklistický etapový závod žen „Tour
de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“.
Pestrobarevný peloton vynikajících cyklistek
z celého světa projede celým Šluknovským
výběžkem, oblastí České Kamenice, krajinou Českého Švýcarska a Labských pískovců
ve dnech 7. - 10. 7. 2016 v pěti etapách, které
dohromady čítají 394,5 kilometrů. Dosáhnout
co nejlepších výsledků je přáním všech startujících, ale vítězkou se může stát pouze jedna.
Která to bude, se dozvíme v neděli 10. července, kdy závodnice protnou cílovou pásku. Zatím jich je přihlášeno 140 závodnic z dvaceti
týmů z celého světa. Za zajímavost stojí zmínit účast národních týmů Nového Zélandu,
Austrálie, USA, Francie, Anglie, Belgie, tradičně Holandska, Německa a letos se po dlouhé době na startu objeví i tým ze Slovenska.
Vyloučená není ani účast olympijské vítězky
v rychlobruslení Martiny Sáblíkové.
Více na www.tourdefeminin.com.

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech
7. – 10. července XIX. ročník světového
poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen
„TOUR de FEMININ - O cenu Českého
Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.
1 etapa - 7. července 2016 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice
(penzion Stará hospoda) – bude uzavřen
v obou směrech pro všechna vozidla
od 15:00 – 17:00 hodin!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa
bude uzavřena v obou směrech pro
všechna vozidla od 15:00 – 17:00 hodin!
2. etapa – 8. července 2016 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice
– Krásná Lípa – bude uzavřen v obou směrech pro všechna vozidla od 10:30 – 12:30
hodin!

Etapy

Datum

km

Start

Cíl

1.etapa

7. 7. 2016

118,7

Krásná Lípa - 13:05 hod

Krásná Lípa - 16:08 hod

2.etapa

8. 7. 2016

91,0

Jiříkov - 10:35 hod

Jiříkov - 13:00 hod

3.etapa

9. 7. 2016

14,6

Krásná Lípa - 10:00 hod

Krásná Lípa - časovka

4.etapa

9. 7. 2016

71,6

Rumburk - 16:15 hod

Rumburk - 18:08 hod

5.etapa

10. 7. 2016

98,5

Varnsdorf - 9:55 hod

Krásná Lípa - 12:31 hod

Celkem: 394,5 km

3. etapa – ČASOVKA - 9. července 2016 – sobota
Úsek: Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora – Brtníky – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný Buk – Krásná Lípa – bude uzavřen v obou směrech pro všechna vozidla
od 9:00 – 13:30 hodin!
4. etapa – 9. července 2016 – sobota
Bez omezení
5. etapa – 10. července 2016 – neděle
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech
pro všechna vozidla od 10:30 – 13:30 hodin!
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“
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