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Čtvrtek 11. srpna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Odpad z Německa se mu prodražil!
Pověstné boží mlýny zase jednou opravdu a konečně domlely. Zhruba před rokem jsme oznámili
České inspekci životního prostředí, že
jsme při odkládání odpadu ve sběrném
dvoře zjistili, že jeden krásnolipský občan přiváží odpad původem z Německa.
Reagovali jsme tak na poměrně rozšířený (mezi jistou částí obyvatel obzvláště!)
způsob zneužívání systému odpadového hospodářství města. V rámci poplatku se snaží někteří podnikavci ukládat
i odpad, který přivezou z blízkého Německa, často jako „přívažek“ nějakého
ještě dále prodejného kusu nábytku či
přístroje. Část takového „zboží“ se pak
objevuje například v bazaru na náměstí.
Nakonec se nám, ve spolupráci s inspektory ČIŽP a jejich aktivitě, podařilo
dosáhnout postihu za přestupek za neoprávněnou přepravu odpadu přes hranice Evropského společenství, tzv. fyzickou osobou nepodnikající. Pokuta byla stanovena ve výši 20 tis. korun,
přičemž horní hranice může být až 1 milion Kč. Jde

o první takový konkrétní postih chování, které je
v příhraničí poměrně časté, a na které nakonec do-

plácíme všichni. Věřme, že prokázaná postižitelnost
tohoto jednání odradí další vychytralce.

Cesta kolem světa
se pomalu blíží
do finále...
„Ahoj!
posíláme pozdravy z Ruska a z nejvýchodnějšího
pevninského bodu! Vytáhli jsme a nechali zavlát
krásnolipskou vlajku na „ploščadi“ v centru Vladivostoku! Teď už frčíme skrze největší zemi světa
pomalu domů.
A jak to bude s naším příjezdem? Uvidíme. Nechceme to hnát, chceme si to užít, takže datum našeho
příjezdu stále neznámo. Ale co víme určitě, Krásná
Lípa, bude místo kde se bude konat naše první
a veliký vyprávění o cestě!
Zatím ahoj a držte palce! BUDE TO JÍZDA!!!
Láďa & Káťa „
Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete
společně s námi sledovat na http://www.bigtrip.
cz a na https://www.facebook.com/BIGTRIP.CZech.

(Jan Kolář)

Předražené bydlení pro sociálně
slabé – Vláda ČR stále nekoná!
Na posledním jednání Zastupitelstva města Krásná
Lípa vystoupila v diskusi početná skupina občanů
žijících v Krásné Lípě v lokalitě kolem objektu Elišky
Krásnohorské 695/17, kteří přišli vyjádřit své znepokojení nad tím, že rozpadající se objekt v blízkosti jejich
domovů je nabízen k bydlení sociálně vyloučeným
osobám. Jedna romská rodina (nepracující rodiče,
2 děti, z toho jedno postižené) zde již bydlí, do dalších volných bytů mají přijít další nájemníci. Objekt
je v dezolátním stavu, neodkanalizovaný, podmáčený. Nájemné za podřadný byt je 5 tis. korun měsíčně.
Bohužel nejde o jediný takový případ v našem městě.
Jde o obecný jev, kterým je ve zvýšené míře zatížen
celý Šluknovský výběžek.
Zpracovali jsme přehledný materiál, ve kterém jsou
uvedeny i další objekty využívané, kde dle našich
zjištění probíhá tento způsob „podnikání“, kde potřebným jsou pronajímány bytové prostory často
v neodpovídajícím technickém stavu, za ﬁnančních

podmínek, které jsou násobky nájemného obvyklého
např. v bytech ve vlastnictví města Krásná Lípa. Fotograﬁe objektů jsou doplněny výpisy o vlastníkovi objektu, zpravidla z jiných částí republiky. Tento konkrétní materiál používáme při komunikaci s příslušnými
úřady a institucemi. Ve všech uváděných objektech
jsou ubytovány sociálně vyloučené rodiny, ve většině romské. Prostředky státní sociální podpory končí
v těchto případech v rukách majitelů těchto zanedbaných objektů. Objekty dále jen chátrají a jsou ostudou
ve veřejném prostoru. Nakonec vše skončí, jak v mnoha případech vidíme, demolicí objektu. Navíc zvýšená
koncentrace sociálně vyloučených osob do jednotlivých objektů přináší řadu doprovodných negativních
jevů - odkládání odpadů v okolí domů, zvýšený hluk,
nezákonné kácení dřevin v blízkosti pro získání paliva
atp. Snižuje se, bohužel, výrazně hodnota okolních
domů, léta budovaných a udržovaných jejich majiteli. Důsledkem pak je, že se zvyšuje se sociální napětí.
Jsou to domy, které dobře známe, denně kolem nich
chodíme.
Možnosti radnice a úřadu naší kategorie jsou v této
oblasti velmi omezené. Požádali jsme proto o součinnost Úřad práce Rumburk, aby prověřil dle svých
možností oprávněnost vyplácených dávek na uvedených adresách. Zároveň jsme požádali i Stavební úřad
v Rumburku o prověření stavebně-technického stavu
vybraných objektů. Například bývalá základní škola
v naší místní části Krásný Buk je bez rekolaudace rodinným domem, kde je ubytováno 5 romských rodin!
Majitele objektů jsme rovněž vyzvali k doložení způsobu likvidace odpadních vod, doložení revizí komínů
atd. Je však zřejmé, že jde až o druhotná opatření, řeší-

cí tuto kritickou situaci nikoli podstatu věci.
Požádali jsme dopisem ministryni práce a sociálních
věcí paní Marksovou, aby se tímto problémem konečně zabývala, jak slíbila již při své návštěvě Šluknovska
v roce 2014, spolu s kolegy ministry Dienstbierem
a Chovancem. Obrazový materiál s konkrétními objekty byl samozřejmě přiložen.
Takto vyplácené dávky nejen, že situaci nijak neřeší
a pouze poskytují neadekvátní příjmy poskytovatelům ubytování, ale významně poškozují i vnímání
sociálně vyloučených osob většinovou společností.
Výše vyplácených dávek na bydlení (dle našich informací v průměru 7-12 tis. Kč do rodiny měsíčně) je pro
běžného pracujícího občana neuvěřitelná a demotivující. Jen celkový objem vyplácených sociálních dávek na bydlení ohromně narůstá, kdy v loni to bylo,
dle dostupných informací 12,3 miliardy Kč.
V době všeobecného státního honu za získáváním
stále větších daňových výnosů, jsou na druhé straně
naprosto zbytečně vydávány miliardy korun za sociální příspěvky na bydlení mizerné kvality. Je to jen
několik málo let, kdy tyto dávky prostě neexistovaly.
(Jan Kolář)
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
15. 8. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18. 8.
2016 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 29. 8. 2016 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1. 9. 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

České Švýcarsko o.p.s. vypisuje
výběrové řízení na pozici
ekonoma/ﬁnančního manažera.

Požadované odborné předpoklady: VŠ vzdělání
ekonomického směru (nebo SŠ s odpovídající
praxí), velmi dobrá znalost podvojného účetnictví (orientace v neziskovém sektoru výhodou),
orientace v daňové oblasti (DPH, DzP FO), velmi
dobrá znalost MS Excel, orientace v dotacích, základní znalost AJ, NJ (min. čtení a psaní komplexnějších textů - z důvodu příruček pro příjemce
dotací a přeshraničních projektů).
Osobnostní předpoklady: samostatnost, analytické myšlení, osobní iniciativa, bezúhonnost,
velmi dobrá komunikativnost.
Nabízíme: naplňující práci, přátelský kolektiv,
krásné okolí/příroda, možnost podílet se na turistických programech.
Nástup co nejdříve! Podklady: CV a motivační
dopis zaslat na jana.novakova@ceskesvycarsko.
cz. Bez uzávěrky.

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.

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

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

13. – 14. 8. 2016 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
20. – 21. 8. 2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
27 – 28. 8. 2016 MUDr. Vladislav Lisačenko, Karla Čapka 1, Děčín I, tel.: 412 151 570
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

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.

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.

Starostové opět
o odpadech
I přes prázdninový
ázdninový termín se na dnešním jednání
Sdružení pro rozvoj Šluknovska sešlo v Krásné Lípě
patnáct starostů. Na programu jednání byla opět
pouze problematika odpadového hospodářství
obcí s ohledem na zákonné změny v této oblasti,
kdy od roku 2024 nebude možné odpady ukládat
na skládkách.
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KRÁSNÁ LÍPA I O PRÁZDNINÁCH PRACUJE
NA SVÉM VZHLEDU
Úprava
v Komenského ulici
Novou sadovnickou úpravu realizovali naši zahradníci z TS v ulici Komenského před hřištěm Hauserka. Na podzim pak bude realizována výsadba nové
městské zeleně ve spodní části sídliště v Nemocniční ulici ve směru k bývalé ČOV a TS.

Köglerova stezka má nová zastavení
Ve spolupráci s Klubem českých turistů Krásná Lípa a Správou NP ČŠ rozšířilo Město Krásná Lípa Köglerovu
naučnou stezku Krásnolipskem o dvě nové naučné tabule. Jedna je věnována ptactvu zemědělské krajiny
(tu najdete na rozcestí Mánesovy a Wolkerovy ulice) a druhá šelmám v naší přírodě (v lese cca 200 m před
rozcestím Pěti cest). Obě jsou umístěny na stávající trase stezky. Obě tabule vyrobil Václav Baňka ze Všemil,
technicky je zpracovala Správa NP České Švýcarsko, obrázky nakreslila Jitka Štraubová a graﬁcky je zpracoval Radek Tesař.

Opuštěný dům čeká proměna

Nové lavice v kapli

Dlouhodobě neobývaný a zanedbaný dům na Pražské ulici změnil majitele. Pokud vše dobře půjde,
dočkáme se zanedlouho rozšíření nabídky ubytovacích služeb. V okolí již probíhají terénní úpravy a začalo
i vyklízení objektu.

Pracovníci technických služeb přidali několik nových lavic v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí
Hoře, kde se konají v průběhu roku kulturní akce.
Poprvé v nich zasedli posluchači koncertu Krásnolipského tria, který se uskutečnil koncem července.

Nový turistický přístřešek
v Zadní Doubici
Od července slouží turistům nový turistický přístřešek v Zadní Doubici v blízkosti
hraničního mostku. Vznikl na místě někdejší dřevěné chatky, která již nebyla
využívána. Díky novému přístřešku bylo možné také snížit počet informačních
tabulí v jeho okolí, informační panely byly přesunuty na stěny nového objektu.
Přístřešek se nachází na vstupu z Českého do Saského Švýcarska, při cyklotrase č.
3031 a pěších turistických trasách spojujících Krásnou Lípu či Doubici s německým
Hinterhermsdorfem. V jeho blízkosti se na říčce Křinici nachází také Horní Splav
(Obere Schleuse), který skýtá možnost svezení na pramicích v Saském Švýcarsku.
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SKALNÍMI HRÁDKY


FITMAMI IN-LINE v Krásné Líp³


Chcete se prohánČt s koþárkem na
in-linech, ale zároveĖ mít jistotu, že
jezdíte správnČ a pĜedevším
bezpeþnČ?

Chcete se nauþit brzdit, správnČ zatáþet
a nepoužívat koþárek jako oporu ?
Chcete využít maximum z in-line
bruslení pro zpevnČní postavy?

Z[bUZWM
NTYMYUZQW
_W[ý^W³

Þ¹ÂË¸Ë
È·À»Ë` MW
ÖÖ ¾Åº¿Ä¾
_
W
a
j
^
QXM
[ºÓ
^³WM\
O[aZ`

Pak je program FITMAMI IN-LINE
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Výstava soužití
s velkými šelmami
Českéé ŠŠvýcarsko
ýcarsko oo.p.s.
p s Vás srdečně zvee na výstavu
ýsta
o soužití se vzácnými velkými šelmami, která je již
od roku 2009 na cestách po českých a moravských
muzeích, galeriích a informačních centrech. Výstava švédských a norských autorů se skládá z 31
panelů, připravilo ji a o české podrobnosti doplnilo
Hnutí DUHA. Expozice zobrazuje život vlků, rysů,
medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich
pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy
a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato
vzácná zvířata potýkají.
Výstava je ke zhlédnutí v otevírací době informačního střediska každý den od 9:00 do 17:00, přes
léto až do 18:00 (pauza od 12:00 do 12:30) od 3. 8.
2016 - 9:00 do 7. 10. 2016 - 17:00.
K výstavě je možné zakoupit v informačním středisku brožurku: „Soužití s velkými šelmami“ nebo si
vyzvednout leták: „Návrat vlka a rysa do Českosaského Švýcarska“.

Zájezd
na Zahradu Čech
I letos máte možnost se s námi podívat do Litoměřic na Zahradu Čech. Odjezd je 13. září v 7:00
z náměstí v Krásné Lípě a předpokládaný návrat
cca v 18:30. Cena zájezdu je 100 Kč.
Přihlášky u Štěpánky Kopsové, tel.: 412 354 820.

Večerní prohlídky Lorety
T dič í večerní
Tradiční
č í prohlídky
hlídk při
ři svíčkách
íčká h pořádá
řádá
o letních prázdninách Loreta Rumburk. V úterý
16. 8. od 20.00 do 21.30 h. nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu
svíček a příběhů. Rezervace je možná na +420
604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné
je 100 a 60 Kč.

Skalními hrádky
Labských pískovců
Ve d
dnechh 12
12. ažž 14
14. srpna pořádají
řád jí kkrásnolipští
á li ští tturisté tradiční mezinárodní turistický pochod Skalními hrádky Labských pískovců. Zahajuje se v pátek
12. 8. nočními pochody na sto, padesát a dvanáct
kilometrů. V pátek 12. 8. Navíc bude u T-klubu hrát
country kapela Ruksak. V sobotu 13. 8. jsou připraveny pěší trasy od čtyř do padesáti kilometrů a cyklotrasy od 32 do 101 kilometrů. V neděli 14. 8. se
můžete vypravit na 14 a 23 km dlouhou pěší trasu
a 16 km dlouhou cyklotrasu.

Na varhanním festivalu
ve Filipově zazní
premiéra filipovské
kantáty
V poutním kostele ve Filipově se po desáté usku
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.
Program:
14. 8. 2016 Gregoriánská schola, chorál (ČR), Martin
Moudrý, varhany (ČR)
21. 8. 2016 Douglas Bruce, varhany (Velká Británie)
28. 8. 2016 Collegium pražských trubačů (ČR), František Šťastný, varhany (ČR)
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Černobílé fotografie
Jiřího Stejskala
Na seznámení s Českým Nizozemím zve nová
výstava v Loretě Rumburk. Až do konce října se
v křížové chodbě představují černobílé snímky Jiřího Stejskala, které netradičně zachycují vybraná
místa Šluknovska. Čtyři desítky poetických snímků
Jiřího Stejskala mapují poutní kaple, křížové cesty,
významné sakrální stavby a další zajímavá místa
nejsevernějších Čech. Inspiraci nalezl Jiří Stejskal
(*1954) z Jiřetína pod Jedlovou v tvorbě Jana Reicha, českého fotografa zaměřujícího se na venkovskou a městskou fotograﬁi.
Vstupné je 50 Kč a 25 Kč.

Brigáda
na Dolském mlýně

Bazilika minor
ve Filipově je
v létě přístupná
s průvodcem
Až do 31
31. srpna je v poutním kostele Panny M
Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově zajištěna průvodcovská služba pro poutníky a turisty. Bazilika minor
je přístupná od úterý do soboty, od 11.00 do 16.00
h. Vstupné je dobrovolné.

Okolím Vysoké Lípy
s Václavem Sojkou

Pomozte nám se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Kamenice a nejstaršího
dochovaného mlýna na území národního parku.
Místo a čas srazu: Sobota 20. srpna v 9:00 u Dolského mlýna u Jetřichovic
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice,
dobrou obuv a svačinu
Práce na záchranu mlýna probíhají ve spolupráci
se spolkem pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Zúčastněte se vycházky do přírody v doprovodu
Václava Sojky, pracovníka správy NP, vynikajícího
fotografa a znalce místní přírody i historie. Těšit se
můžete na vyprávění o krajině Českého Švýcarska
a na putování po známých i méně známých stezkách.
Místo a čas srazu: Sobota 27. srpna v 9:15 hodin
ve Vysoké Lípě - hotel Lípa
Trasa: po zajímavých místech v okolí Vysoké Lípy

Se strážcem
k Pravčické bráně

O prázdninách
do Saského Švýcarska

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Neděle 14. srpna v 10:00
na Mezní Louce – před informačním střediskem
Úterý 23. srpna v 10:00 na Mezní Louce – před informačním střediskem
Neděle 28. srpna v 10:00 na Mezní Louce – před informačním střediskem
Trasa: Mezní Louka - Pravčická brána - Tři prameny

Se strážcem
do Kyjovského údolí
Využijte
yužijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Úterý 16. srpna v 10:00 v Brtníkách - u ústavu sociální péče
Trasa: Brtníky - Kyjovské údolí a zpět

Chcete pohodlně a bez starostí navštívit nejkrásnější turistická místa v sousedním Saském Švýcarsku? Pak využijte nabídky OPS České Švýcarsko.
Zájezdový autobus Vám postupně zastaví v Děčíně, v Růžové, v Srbské Kamenici, v Jetřichovicích,
ve Vysoké Lípě, na Mezní Louce a ve Hřensku
a údolím Labe vjede na území Německa.
Čeká Vás putování s kvaliﬁkovaným průvodcem,
od kterého se dozvíte spoustu zajímavostí o této
turisticky zajímavé lokalitě. Vychutnáte si pohled
na světoznámou vyhlídku Bastei s proslulým kamenným mostem a skalním městem. Vystoupíte
na stolovou horu Papststein, ze které budete obdivovat krásné výhledy do Čech. Navštívíte lázeňské
městečko Bad Schandau.
Termíny v roce 2016: (dotazy na tel. čísle +420
777 819 913) čtvrtek 18. 8. a čtvrtek 25. 8. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25
osob.
V případě neobsazenosti minimálním počtem
osob bude realizace programu zrušena. Cena: 390,Kč /osoba včetně 21% DPH, (nerozlišujeme dospělé a děti). Nutná rezervace místa!

Za tajemstvím Jetřichovických skal
Termíny konání:
na tel.
á í (dotazy
(d t
t l +420
420 777 819 913)
17. 8. 2016 - 16:30
Vydejte se s námi po starých skalních stezkách Národním parkem České Švýcarsko na podvečerní túru Jetřichovickými skalami a hlubokými lesními roklemi. Cestou vás čeká řada zajímavých míst, které jsou spjaty
s tajemnými osudy dávných obyvatel. Po méně známých a znovu objevených cestách vás budou provázet
zkušení certiﬁkovaní průvodci Jiří Rak a Václav Baňka.
Délka trasy cca 9 km.
Cena: 100,- Kč/osoba
Sraz s průvodcem: v 16.30 u informačního střediska v Jetřichovicích.
Na akci je nutné se přihlásit předem!
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Krásnolipské trio
koncertovalo
v kapli ve Vlčí Hoře
Krásnolipské
l k trio je poměrně mladé
l d hudební
h d b těleso, které ve složení Zuzana Čermáková, Jaroslav
Šťastný a Michal Janiš koncertovalo v sobotu 30.
července v kapli ve Vlčí Hoře. Koncert, kterým mluveným slovem provedl Karel Jarolímek, zaujal nejen milovníky vážné hudby, ale také „lehčí můzy“,
které byla věnována celá druhá část. O úspěchu
koncertu svědčí jak častý potlesk publika, tak
i úžasná atmosféra nevšedního podvečera, kterou
hudebníci a zejména jejich posluchači dokázali
v příjemném prostředí vlčíhorské kaple vytvořit.

Pivovar Falkenštejn
oslavil 3. narozeniny
Uplynulou
plynulou sobotu se na krásnolipském náměstí
náměst
konal hudebně-pivovarský festiválek k 3. výročí
otevření Pivovaru Falkenštejn.

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

V národním parku
České Švýcarsko
několik dní bádaly
i děti
Téměř padesát dětí absolvovalo na konci července dva pětidenní přírodovědné programy, které
během letních prázdnin již 4. rokem pořádá České Švýcarsko, o.p.s. ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko v areálu přírodní
zahrady. Programy byly zaměřeny na pozorování,
objevování a bádání v přírodě. V letošním roce se
díky projektům podpořeným MŽP ČR, Nadací ČEZ
a také SFŽP ČR uskutečnily hned dva pětidenní
programy.
První z nich by zaměřen na ornitologii. Druhý pětidenní program nebyl zaměřen jen na jedno téma,
ale každý den byl věnován jinému přírodovědnému oboru např. vodnímu hmyzu, horninám, rostlinám nebo zvířatům. Během obou programů se
našel i prostor na tvoření, drobné pokusy, zábavné
hry a výlety do národního parku České Švýcarsko
nebo i přilehlých chráněných oblastí Lužické hory
a Labské pískovce.
Přírodovědné prázdninové programy proběhnou
i v dalším roce v rámci dvouletého projektu „České
Švýcarsko přátelské školám“, který podpořili SFŽP
ČR a MŽP.
Smyslem těchto prázdninových přírodovědných
programů není jen zajímavé trávení volného času
dětí. Přímý kontakt s přírodou, setkání s odborníky
a zajímavé badatelské aktivity, které jsou hlavní náplní těchto akcí, by měli pomáhat vytvářet u dětí
kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijí a motivovat
je k dobrovolné ochraně přírody nebo případně
ke studiu přírodovědných oborů, což je na území
s vysokou přírodní hodnotou velmi potřeba.
(Jarmila Judová,
koordinátorka pětidenních programů)

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

Návštěva u slovenských
přátel v Práznovcích
Tradiční kolotoč přihlašování a odhlašování předcházel výjezdu krásnolipských turistů za slovenskými přáteli v Práznovcích. Účelem cesty bylo především setkání s našimi slovenskými přáteli, část byla
ale i pracovní. V příštím roce totiž budou naši přátelé hostiteli a pořadateli 2. mezinárodního srazu
turistů (Slovensko, Čechy, Polsko a Maďarsko.) Měli
jsme možnost vidět jednotlivá místa, kde se sraz
uskuteční. Na úrovni předsedů byla dohodnuta
další spolupráce.
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„Poznej své sousedy“
Poznej své sousedy, je projekt, na který byl získán
příspěvek v rámci SFMP SN-CZ 2014 – 2020. Příspěvek byl získán ve výši 85% z celkových nákladů
projektu ve výši 8 113,08 Eur.
Cílem projektu je vytvořit novou přeshraniční
spolupráci. Projekt „Poznej své sousedy“ rozšíří
a oživí informace a znalosti z nejatraktivnějších
turistických destinací, zprostředkuje lepší pochopení života a kultury v České republice a Německu. Obě města se nacházejí v příhraniční oblasti
- v Národním parku Česko – saské Švýcarsko v regionu národního parku. Obyvatelům, turistům a návštěvníkům této oblasti chceme zprostředkovat
společnou historii obou národů formou soutěže.
Ve dnech 12. 7. 2016 a 20. 7. 2016 proběhly exkurze
za turistickými cíli do obou partnerských měst. Obě
exkurze se vydařily a její účastníci tak mohli vidět
dosud neobjevené krásy obou národních parků,
poznat nové lidi, nové sousedy a navázat společnou řeč.
Město Krásná Lípa a město Gohrisch vyhlásilo
v rámci SFMP SN – CZ 2014 – 2020, reg. číslo EEL0117-CZ-16.05.2016 soutěž Poznej své sousedy.
Soutěžící má za úkol navštívit cíle uvedené v letáčku (letáček získá na informačních střediscích
či na obecních úřadech obou partnerských měst),
každý z cílů vyfotí a fotograﬁi pošle na adresu drobeckova@krasnalipa.cz. Soutěž běží od 1. 8. 2016
do 30. 9. 2016, po ukončení soutěže budou fotograﬁe vystaveny v obou partnerských městech
na informačních střediscích po dobu jednoho
měsíce. Veřejnost se může zapojit do hlasování
o nejhezčí fotograﬁi na webu www.krasnalipa.cz
a www.gohrisch.de pod odkazem „Poznej své sousedy“.
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Město Krásná Lípa a město Gohrisch vyhlašují v rámci
Die Stadt Krásná Lípa und die Gemeinde Gohrisch veranstalten innerhalb
SFMP SN - CZ 2014 - 2020, reg. Číslo EEL-0117-CZ-16.05.2016

soutěž

Wettbewerb

Poznej své sousedy
Kenne deine Nachbarn

Soutěžící má za úkol navštívit cíle uvedené v letáčku (letáček získá na informačních střediscích či obecních úřadech obou partnerských měst), každý z cílů vyfotí a fotograﬁi pošle na
adresu drobeckova@krasnalipa.cz. Soutěž běží od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016, po ukončení
soutěže budou fotograﬁe vystaveny v obou partnerských městech na informačních střediscích po dobu jednoho měsíce. Veřejnost se může zapojit do hlasování o nejhezčí fotograﬁi
na webu www.krasnalipa.cz a www.gohrisch.de pod odkazem soutěž „Poznej své sousedy“.
Více informací na www.krasnalipa.cz a www.gohrisch.de.
Die Teilnehmer besuchen die, in der Broschüre angegebenen, Ziele. Die Prospekte erhalten Sie
bei den Informationszentren und den Städtischen Ämtern der beiden Partnerstädte. Es soll
jeweils ein Foto von den Zielen gemacht werden, welches dann an folgende Adresse gesendet
wird: drobeckova@krasnalipa.cz Der Wettbewerb läuft vom 1. 8. 2016 bis 30. 9. 2016. Nach
Abschluss des Wettbewerbs werden in beiden Orten die Fotos in den Informationszentren für
einen Monat ausgestellt. Jeder kann an der Abstimmung für das beste Foto unter dem Link
Wettbewerb „Kenne deine Nachbarn“ www.krasnalipa.cz und www.gohrisch.de teilnehmen.
Mehr Informationen über www.krasnalipa.cz und www.gohrisch.de.

Mnišský pramen
už zase teče

Tony Ackerman zaplnil
kapli ve Vlčí Hoře

Cross Parkmaraton
hledá dobrovolníky,

Krásnolipští
i ští tturisté
i té pročistili
či tili studánku
t dá k Mnišského
M iš
pramene tak, aby z něho opět tekla dobrá voda.
K tomuto účelu si od technických služeb půjčili deset metrů dlouhý čistící železné péro, kromě toho
natřeli lavičku u pramene a již po několikáté dali
ke studánce i dva hrnečky.
(Mikuláš Peterka)

Další ze série letních koncertů pořádaných Krásnou
Lípou se v uplynulém víkendu odehrál v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře. Tentokrát tu koncertoval známý americký kytarista Tony Ackerman.
Jeho letní koncertování ve Vlčí Hoře se stalo tradicí,
která vždy přiláká nespočet posluchačů. Nejinak
tomu bylo i tentokrát, kdy to opět ve vlčíhorské
kapličce jiskřilo nevšední hudební improvizací.

kteří by rádi pomohli při organizaci cross Parkmaratonu 27. srpna v Krásné Lípě.
Dobrovolníci mají zajištěnou stravu a vstup
na večerní koncert (skupiny Žlutý pes a Slza).
Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.
cz. Na setkání se za tým těší Mariana Krásnolipská.
Více na www.parkmaraton.cz

11. srpna 2016

strana 8

V pořadí XII. ročník
Dne Českého Švýcarska
v Krásné Lípě
Den Českého Švýcarska patří k tradičním akcím
v Krásné Lípě a ten letošní již 12. ročník je naplánován na poslední sobotu v srpnu. V bohatém celodenním programu nechybí Parkmaraton, který
letos nese přívlastek cross. Vybrat si můžete z několika délek tratí. V nabídce najdete i dětský Parkmaraton, dětský štafetový běh a rodinný maraton.
Jedním z lákadel Dne Českého Švýcarska je sraz
legendárních motocyklů Čechie Böhmerlad, které
i letos budete moci obdivovat nejen na Křinickém
náměstí.
Těšit se můžeme i na moderátora Michala Guliáše,
klaunské vystoupení Sacracirkus, ukázku modelů
tanků, žongléra, skupinu Vitamín, atrakce pro děti,
řemeslné dílničky a bohaté občerstvení.
Vrcholem Dne jsou večerní koncerty Žlutého psa
– české rockové kapely působící již od roku 1978
a dodnes patřící mezi širší rockové špičky a Slzy
– popové skupiny, která se v roce 2014 proslavila
písní Lhůta záruční.

Gaudium Pragense
v Krásné Lípě
Dalším
í hhostem kkrásnolipského
á li kéh kkulturního
l
íh léta
l
bude smíšený sbor Gaudium Pragense, který vystoupí v sobotu 20. srpna 2016 od 18:00 v kostele
sv. Máří Magdaleny.
Smíšený sbor „GAUDIUM PRAGENSE“ (GP) byl založen na sklonku roku 1989. Soustřeďuje cca 45 lidí,
kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas komorní
sborové hudbě. V prvních deseti letech své existence byl sbor umělecky řízen prof. Jiřím Smutným.
Ten v prosinci roku 1998 předal taktovku hudebnímu skladateli Lukáši Hurníkovi (*1967). Na varhany
sbor při zkouškách i koncertech více než deset let
doprovázela vynikající klavíristka Jana Hurníková,
která koncem roku 2007 předala svou funkci mladé
nadané varhanici Ivaně Michalovičové.
Repertoár sboru zahrnuje díla evropské sborové
hudby od renesance až do 21. století. Významnou
část repertoáru tvoří barokní díla českých skladatelů, jako jsou F.I. Tůma, J.D. Zelenka, B.M. Černohorský, a díla komponovaná přímo pro GP (L. Hurník). Sbor zpívá s doprovodem varhan či a cappella
a příležitostně vystupuje s komorními orchestry.
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