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V pátek 1. června se v Krásné Lípě uskutečnila 
historicky první soudní exekuce a byl vystěhován 
neoprávněně užívaný byt v majetku města. 

Byt na Pražské ulici byl vyklizen soudními vyko-
navateli za spolupráce s Technickými službami a za 
asistence Policie ČR. Celá akce proběhla klidně, vy-
klizené předměty byly uloženy městem v souladu 
se zákonem, část byla vyvezena na sběrný dvůr.

Byla tak ukončena více než tříletá snaha o řešení 
situace v tomto bytě. S nájemníkem bylo dlouho-
době a opakovaně jednáno, byl vyzýván k nápravě 
stavu. Ten bohužel jednal liknavě, věc neřešil a cho-
val se podobně jako řada dalších v podobné situaci. 
Vyklizený byt je bohužel velmi poškozen a vybyd-
len. Jeho základní a nejnutnější oprava přijde na 
několik desítek tisíc korun.

Vzhledem k množství problematických nájemní-
ků v našich bytech se nejednalo zřejmě o exekuci 
ojedinělou a další mohou brzy následovat.

Ta právě proběhlá by měla být pro všechny ostat-
ní dlužníky a neplatiče především výzvou a výstra-

hou. Vždyť jen na nájemném z bytů evidujeme po-
hledávky ve výši 720 tis. Kč.

Město je připraveno jednat s každým, kdo se do-
stane do potíží. Je však potřeba jednat včas a efek-
tivně a nenechat dojít věci až před soud.

J. Kolář
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První neplatič na chodníku

Vikýř číslo 304 vyjde
v úterý 26. června

Pohádka
Bylo, nebylo, za devatero řekami a devatero hora-

mi, moc daleko od Prahy žili lidé v malém městečku. 
Mnozí v tom městě žili tak nějak více méně svůj spo-
kojený život, něco dělali oni, něco zajišťovalo město, 
něco zajišťoval stát a to celé se jmenovalo společ-
nost. V této společnosti platila určitá pravidla.

Lidé měli své zájmy, za normálně vydělané peníze 
si kupovali věci, které chtěli mít, od bot přes auta až 
po dovolenou. O společné věci pečovalo město – za-
jistilo veřejné osvětlení, snažilo se držet sjízdné cesty, 
pečovalo o zeleň, čistilo chodníky, shánělo peníze 
na další rozvoj, stavělo a opravovalo domy, rybní-
ky, kanalizaci, stezky i areály pro volný čas a sport, 
pomáhalo s provozem školy, zajišťovalo chod měst-
ského úřadu atd.

Ve městě však žili i lidé, kteří nebyli ochotni tato 
pravidla přijmout a této společnosti se přizpůso-
bit. Díky tomu, že např. neplatili nájemné, fakticky 
okrádali všechny ostatní a tak po dlouhých letech 
přemlouvání a diskuzí přišla doba, ve které se takoví 
lidé bohužel začínají ocitat na chodníku bez náhra-
dy dalšího ubytování.

Fakt, že byty, které nedobrovolně opouští, jsou 
bez dalších obrovských investic nepoužitelné musí-
me přijmout jako daň za právní a sociální systém, 
který je v naší zemi dán, ale už ta skutečnost, že ma-
jitel bytu alespoň může svého neplatícího nájem-
níka vystěhovat, je důležitým znamením pro další 
takové „nepřizpůsobivé“.

Vždyť ve slušné a moderní společnosti se všichni 
musíme nějakým způsobem „srovnat s pravidly“ 
a krást se jednoduše nesmí, ať už jde o jednoho 
okradeného turistu nebo tři a půl tisíce oloupených 
sousedů. Bylo, nebylo, kdo nechce bydlet, nechť tedy 
nebydlí...  Jan Fiala

Krásná Lípa – lepší místo pro život

Symbolicky poslední strom v rekonstruovaném 
krásnolipském městském parku zasadili v pátek 
1. června 2007 společnými silami členové správní 
rady OPS České Švýcarsko. U rýče se tak postup-
ně, pod dohledem autora projektu obnovy parku 
Ing. Karla Hieka, vystřídali poslanec Parlamentu 
ČR Libor Ambrozek, vicehejtman Ústeckého kraje 
Radek Vonka, generální konzul z Drážďan Tomáš 
Podivínský, starosta města Zbyněk Linhart, ředitel 
SNPČŠ Zdeněk Patzelt a předseda správní rady OPS 
Jan Eichler.

Nově zasazená sazenice javoru - Acer platanoi-
des Emerald Queen - nahradila původní vzrostlý ja-
vor, který byl vyvrácen při silné vichřici na počátku 
letošního roku. 

Městský park postupně ožívá i dalšími aktivi-
tami. Druhý červnový víkend se promění v park 
pohádkový a přivítá zástupy dětí s rodiči na cestě 
za pohádkovými bytostmi, 22. června v altánu za 
hřbitovem vystoupí hudební skupina SoliDeo se 
zajímavým repertoárem historických písní.

J. Kolář

Poslední strom v městském 
parku je vysazen

Šance pro  
nezaměstnané

Komunitní centrum Českého Švýcarska hledá re-
kvalifikanta pro modul pracovník sportovního zaří-
zení, s praxí na sportovním areálu. Nezaměstnaným 
tak nabízí možnost se přihlásit do ročního rekvali-
fikačního kurzu. Kurz je akreditován MŠMT. Absol-
ventům kteří složí úspěšně teoretickou a praktickou 
zkouškou bude vystaveno osvědčení s celorepub-
likovou platností. Kurzy jsou poskytovány zdarma. 
Bližší informace získáte buď osobně v Komunitním 
centru nebo na telefonním čísle 412 354 849. Pro-
jekt Komunitního centra Českého Švýcarska je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem a roz-
počtem ČR.

Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne 
v pondělí 18. 6. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 21. 6. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa: 
Pondělí 7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa 7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek 7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek 7.00 – 13.00 h
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU
Kdy je nejvhodnější doba na sázení rostlin?
Pokud zakoupíte rostlinu v kontejneru (plastový 
květník), můžete ji zasadit kdykoliv od dubna do 
konce října v závislosti na aktuálním počasí (nesmí 
mrznout). Rostliny v jutovém obalu nebo prostoko-
řenné (bez obalu) je nejlepší sázet v období duben-
-květen nebo září-říjen, v této době je půda přiroze-
ně vlhká a sníží se riziko zaschnutí rostlin. Cibuloviny 
(tulipány, lilie) sázíme na podzim, abychom se brzy 
na jaře mohli těšit z květů. Hlíznaté rostliny (jiřiny, 
begónie) a pozdě kvetoucí cibuloviny (gladioly) sá-
zíme na jaře, aby nám přes zimu nezmrzly.
Na zahradě máme velké množství mechů, které 
vytlačují trávu? Zahrada je pravidelně sekána, je 
u lesa, nepatří mezi příliš vlhké zahrady. Jak lze 
mechy odstranit?
V tomto konkrétním případě vápnění samo o sobě 
příliš nepomáhá. Doporučili bychom zde použít 

kombinované hnojivo s vápníkem. Dále jsou také 
vhodné přípravky Antimech a Mech-stop. Každo-
pádně pomáhá trávník kvalitně vyhrabat a pro-
vzdušnit (v půjčovnách se zahradní technikou lze 
zapůjčit speciální stroj velikosti běžné sekačky ). 
Dále je třeba pravidelně hnojit kombinovaným hno-
jivem ( NPK, Cererit, případně speciální trávníková 
hnojiva ) a pravidelně sekat. Na podzim nenechávat 
ležet na trávníku listí, případně vápnit už na podzim 
pro úpravu PH. Hnojení je skutečně důležité neboť 
tím posilují trávy a mech naopak nadbytek živin ne 
snáší.
 konzultace - Ing. Martin Severin,

zahradní architekt

Rádi zodpovíme i Vaše další dotazy. Volejte nebo 
pište na tel.: 412 383 246 nebo
e-mail: ekoporadna@ceskesvycarsko.cz 

www.ceskesvycarsko.cz

Hlavní partner Českého Švýcarska

Zelené čtvrtky 
aneb Odpolední škola ekologie

Zajímá Vás zahradničení? Chcete uvidět kouzelná 
zákoutí města Krásné Lípy očima odborníka? Víte, 
jak se starat o novou výsadbu?

Zeleň 
na zahradě i ve městě 
14. 6. 2007 od 17 hodin
 v Krásné Lípě – sraz před budovou Městského úřadu 

Příjemnou a poučnou 

procházku po zahradnických 

zajímavostech Krásné Lípy 

pro Vás připravili: Jan Kolář, 

tajemník MěÚ v Krásné Lípě, 

Ing. Karel Hieke - přední 

odborník v oboru okrasné 

zahradnictví a České 

Švýcarsko o. p. s.

Další  semináře v rámci 

Zelených čtvrtků se uskuteční na 

podzim 2007. Podrobnosti na 

www.ceskesvycarsko.cz

Pak si nenechte ujít procházku městským parkem 
a okolím s poutavým výkladem našeho uznávaného 
zahradníka-dendrologa na téma:

TENTO MATERIÁL JE FINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU PROSTŘEDNICTVÍM 

NROS V RÁMCI PROGRAMU TRANSITION FACILITY

Pozvánka
na naučnou  
procházku: Zeleň 
na zahradě i ve 
městě
Kdy: 14. 6. 2007 od 17 hod. v Krásné Lípě před budo-
vou Městského úřadu.
Program: úprava veřejného prostranství, zapoje-
ní původní vzrostlé zeleně, intenzivně udržovaná 
městská zeleň, zakládání nové zeleně, základní péče 
o nové výsadby (včetně prktické ukázky v terénu) 
náhrady trávníku – půdokryvné rostliny, důvody re-
konstrukce, členění prostoru, volba druhové skladby 
dřevin, lesopark, biokoridor, průhledy, vnitřní pro-
gramová náplň (geologická expozice, altán, naučná 
stezka, plastiky), voda v krajině, sadovnické úpravy 
v přírodním prostředí, doprovodná zeleň komunika-
cí a dalších liniových staveb.

Podkarpatská Rus v Českém Švýcarsku 
V krásnolipské galerii Českého Švýcarska je zpří-

stupněna nová zajímavá fotografická výstava na
téma Podkarpatská Rus, kterou připravila obecně 
prospěšná společnost Českého Švýcarska ve spolu-
práci s CK Kudrnou. Již název dává tušit opravdový 
zážitek z poznání drsné reality. Silně emotivní záběry 
z tamního každodenního běhu života způsobí mini-
málně to, že se Vám dnešní běžné starosti budou zdát 
malé a bezvýznamné. 

A co k výstavě říká autorka, fotografka Dana Kyn-
drová: „Poprvé jsem se na Podkarpatskou Rus (dnes 
Zakarpatská Ukrajina) vypravila v srpnu 1991, pár dní 
po moskevském puči. Rozpad sovětského impéria byl 

na spadnutí a já jsem si tehdy naivně myslela, že tento 
kus země, o který nás Stalin koncem války bezostyšně 
okradl, by se opět mohl stát součástí Československa. 
Politika je však věc složitá a já záhy pochopila, že se 
žádná náprava křivd a vracení konat nebude. Po roz-
padu Československa se této iluze definitivně vzdali
i samotní podkarpatští Rusíni. Cesta do Evropy se jim 
uzavřela a marasmus, do kterého je přivedl komunis-
tický režim, se díky katastrofální hospodářské situaci 
Ukrajiny začal čím dál více prohlubovat.“

Výstava potrvá do konce června a přístupná je kaž-
dý den v čase od 9.00-12.00 a 12.30-18.00.

Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.

VZPOMÍNKA
24. 7. tomu bude již rok, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček Ka-
rel Portl. S láskou stále 
vzpomínají manželka 
Helena, syn Karel s ro-
dinou a dcery Martina 
a Hela s rodinami.

Vlastivědná soutěž
pro celou rodinu 

Rodinám s dětmi od 7 let se vztahem k přírodě, 
turistice i k historii regionu Českého Švýcarska je ur-
čena zcela nová vlastivědná soutěž s názvem „Expe-
dice po stopách Rudolfa Köglera“. Ta účastníky pro-
vede okolím Krásnolipska v pomyslných šlépějích 
krásnolipského rodáka Rudolfa Köglera (1899-1949) 
- tvůrce první naučné stezky v České republice.

„Zveme všechny aktivní rodiny na přibližně čtyř-
hodinovou expedici, která povede z velké části po 
Köglerově naučné stezce z Krásné Lípy do Kyjova,“ 
vysvětlila vedoucí kolektivu autorů soutěže Kristina 
Petráčková. Zdůraznila, že než se účastníci expedice 
vydají na trasu, měli by navštívit Informační středis-
ko v Krásné Lípě a vyzvednout si expediční zápisník 
s úkoly, mapkou a potřebnými informacemi, kam si 
během cesty budou zapisovat své odpovědi.

Na trase je čeká 13 expedičních úkolů. Vypraco-
vané úkoly pak zase musí odevzdat na IS v Krásné 
Lípě. Pro nejlepší expediční tým (max. 4 člennou 
rodinu) je připraven bezplatný víkendový pobyt 
v penzionu Stará Hospoda v Doubici. Soutěžní trasu 
můžete absolvovat až do 31. října, kdy je uzávěrka 
soutěže. Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.

Upřímně děkujeme a vyjadřujeme uznání po-
licistům Obvodního oddělení PČR Krásná Lípa 
za včasný a úspěšný zásah proti pachatelům 
vloupání do našeho domu v noci z 25. na 26.5. 
2007. Stejně pak děkujeme za korektní a pro-
fesionální jednání výjezdové skupiny odd. PČR 
z Rumburku.  Manželé Kánských
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Neobvyklé, ale příjemné
Přerušení dodávky elektrické energie se nestalo 

pro pracovníky společnost Nobilis Tilia důvodem 
k nicnedělání. Naopak.

Na den nucené odstávky výroby si naplánovali 
úklid černé skládky v blízkosti Vlčí hory, poblíž frek-
ventované turistické trasy. Po dohodě s radnicí, kte-

rá dodala příslušné nádoby a pytle na odpad a za-
jistila jeho následnou likvidaci, bylo dobrovolníky 
odklizeno více než 1,5 t různého odpadu. U části se 
podařilo oddělit dále využitelné složky, především 
sklo a plasty.

Jde o aktivitu velmi neobvyklou, ale o to více pří-
jemnou. Dík patří všem zúčastněným. J. Kolář

SOLIDEO V PARKU. 22. června zazní od 20.00 
v městském parku historické hudební nástroje. 
Instrumentálně-vokální soubor SoliDeo z Děčína 
představí v dřevěném altánu rozmanitý repertoár, 
zazní tak hudba od středověku až po baroko v po-
dání kravských, beraních nebo mufloních rohů,
středověkých dud, barokního klarinetu i kostěných 
fléten.
Zážitek z poslechu hudby bude umocněn prostře-
dím zrekonstruovaného parku, okořeněným ještě 
svitem loučí.
Při posledních prosincových koncertech souboru 
SoliDeo byly zcela zaplněny jak místní kostel, tak 
i sál kulturního domu a město se rozhodlo zopako-
vat koncert nyní v přírodě a oslavit tak zároveň svá-
tek hudby i rekonstrukci městského parku.

ZÁMECKÉ SLAVNOSTI. V sobotu 30. června od 9.30 
do 20.00 se na zámku ve Šluknově koná slavnostní 
otevření jeho prvního patra. Na programu jsou do-
bové renesanční tance v dobových krojích, loutko-
vé divadlo pro děti, ukázky výcviku dravých ptáků, 
Řád Černých rytířů a historický šerm, dobová hudba 
a pěvecký sbor Salve Radix z Mikulášovi a mnoho 
dalšího. Po celou dobu zámeckých slavností bude 
rovněž k vidění výstava historických fotografií
města v zámku, historické trhy a v neposlední řadě 
si budete moci zámecké prostory i prohlédnout. 
Vstupné: 20,- Kč, děti zdarma, vstupenka bude mít 
podobu hliněné mince s motivem zámku.

Různé Pozvánky

Opakované dopravní komplikace v Kyjově, v lokalitě 
u přehrady, kdy především v letní sezóně vozidla neu-
kázněných koupáníchtivých návštěvníků znemožňují 
bezpečný průjezd jak autobusům, tak i farmářské tech-
nice, řeší opakovaně krásnolipská radnice.

V zimních měsících bylo s dostatečným časovým 
předstihem iniciováno jednání s Policií ČR, která přislíbi-
la zvýšený dohled nad dodržováním pravidel silničního 
provozu v místě.

Doporučila však zároveň obnovu dopravního znače-
ní, které stání na daném úseku komunikace upravuje.

Obnovu však musí zajistit příslušný správce komu-
nikace, v tomto případě SÚS Ústeckého kraje. Ta byla 
o příslušné opatření požádána v březnu tohoto roku 
a provedení nám bylo následně přislíbeno. Po několi-
ka dotazech a urgencích ze strany města, kdy se stále 

nic nedělo, nám bylo sděleno, že dopravní značky za-
tím nemohou být vyměněny, protože stále ještě není 
dokončeno výběrové řízení na dodavatele dopravního 
značení.

Je to zpráva nepříjemná, ale o to více zarážející, pro-
tože se týká například i obnovy přechodů pro chodce 
na řadě míst a nejen na území našeho města!

Je určitě škoda, že určité věci nedělá kraj s časovým 
předstihem, protože kdybychom podobně liknavě po-
stupovali u investičních akcí my jako město, tak zdale-
ka ještě nestojí to vše, co se podařilo za poslední léta 
vybudovat.

Nicméně stávající dopravní značení v Kyjově platí 
a místní oddělení PČR nově disponuje i tzv. botičkami, 
takže případné nevhodné parkování se může nepříjem-
ně prodražit. J. Kolář

Dopravní situace u Kyjovské přehrady

Anketa, jejímž cílem bylo zjistit, co nejvíce trápí 
obyvatele města a které téma považují klíčové pro 
rozvoj města a kvalitu života v něm je sice uzavřena, 
ale její organizátoři se k vybraným tématům ještě 
vrátí. A to jak formou společné diskuse s místními 
lidmi a plánovacími akcemi, ale i vznikem pracovní 
skupiny na principu Místní agendy 21.

Anketa v třítisícové Krásné Lípě ukázala, že se 
zdejší lidé nejvíce trápí vzájemným soužitím s Ro-
my a vandalismem. S podobnými problémy jako 
Krásnolipáci se ovšem potýkají i v Bílině, Roudnici 

nad Labem a Litoměřicích, kde ze stejné ankety vy-
plynulo prakticky to samé. „Z anketních odpovědí 
se sice radnice poučí, současnou situaci je ovšem 
téměř nemožné změnit. Jde o problematiku, o kte-
ré by se mělo hovořit na vyšší úrovni,“ poznamenal 
starosta Jan Fiala. Michael Pondělíček z Týmové 
iniciativy pro místníudržitelný rozvoj, která anketu 
společně s Krásnou Lípou a ČSOP Tilia pořádala slí-
bil, že výsledky ankety bude prezentovat na minis-
terské úrovni.

 

(vik)

To, co lidi trápí,
město jen stěží vyřeší
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Minulý týden obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko získala na jubilejním 11. ročníku 
národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů 
vydaných TOURPROPAG v Písku hned dvě význam-
ná ocenění.

1. místo v kategorii informační brožura (celkem 
přihlášeno 113 soutěžních materiálů) za Průvodce 
Českým Švýcarskem a 1. místo v kategorii kalendář 
(celkem přihlášeno 46 soutěžních kalendářů) za 
České Švýcarsko, krajina lidových památek. „Společ-
nost České Švýcarsko tak za dobu svého pětiletého 
trvání získalo již třináct „národních“ ocenění v rámci 
aktivit, jež naplňují poslání šetrného rozvoje regio-
nu,“ řekl ředitel OPS České Švýcarsko Marek Mráz.
Průvodce Českým Švýcarskem (Text: Tomáš Feř-
tek; 112 stran)

Turistický průvodce uceleně předkládá informa-
ce potřebné k tomu, aby návštěvníci v Českém Švý-
carsku mohli strávit příjemnou dovolenou, ať už se 
ubytují v jakékoliv jeho části. Předností publikace je 

praktické členění, kontakty na ubytovatele, tipy na 
výlety a mnoho fotografií. Autor průvodce, redaktor
časopisu Reflex, přináší navíc velké množství vlast-
ních, autentických postřehů putování po Českém 
Švýcarsku. Průvodce je možné si zakoupit v e-sho-
pu na www.ceskesvycarsko.cz nebo v informačních 
střediscích Českého Švýcarska v Krásné Lípě, Mezní 
Louce a Děčíně.
České Švýcarsko – krajina lidových památek

Jedná se o nástěnný obrazový kalendář na rok 
2007, který na 12 panoramatických a 12 detailních 
fotografiích autorů V. Sojky a Z. Patzelta zobrazuje
podstávkové domy a další prvky lidové architektury 
zasazené v krajině Českého Švýcarska s česko-ně-
meckými popisky. (kalendář je již vyprodán)

Průvodce by vydán v rámci projektu „České Švý-
carsko – Propagační a informační kampaň 2006“ 
a kalendář v rámci projektu „Produkty šetrného 
cestovního ruchu Českého Švýcarska“. Oba projekty 
jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů Ev-

ropské unie a ze státního rozpočtu, prostřednictvím 
Společného regionálního operačního programu. 

Dana Štefánková, České Švýcarsko, o.p.s.

Jedinečně rekonstruovaný objekt bývalé krás-
nolipské továrny (Dům volného času) hostil svou 
historicky první společenskou akci, jíž se účastnili vý-
znamné osobnosti společenského, politického i regi-
onálního života. Bylo jí jubilejní 30. zasedání správní 
rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. 
A významné na něm bylo nejen zajímavé místo se-
tkání, ale především to, že se jej účastnili dva noví 
členové správní rady společnosti: Mgr. Tomáš Podi-
vínský - generální konzul ČR v Drážďanech a Radek 
Vonka - náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého 
kraje. 

Třicáté zasedání správní rady společnosti se vě-
novalo především otázce zápisu na Přírodní seznam 
UNESCO, novým publikačním aktivitám a v nepo-
slední řadě též přípravou na otevření Domu České-
ho Švýcarska. „Jsem přesvědčen, že správní rada do 

svých řad získala dvě mimořádně erudované a zku-
šené osobnosti, které významně posílí aktivity spo-
lečnosti v přeshraniční spolupráci a rozvoji šetrného 
cestovního ruchu v krajském měřítku, tedy v oblas-
tech, které jsou jim vlastní,“ řekl ředitel společnosti 
České Švýcarsko Marek Mráz. 

Do příštího zasedání správní rady v říjnu tohoto 
roku bude ještě jmenován poslední, devátý člen 
– osobnost politického či podnikatelského dění.
Současná správní rada má celkem 8 členů: 
Předseda: PaedDr. Jan Eichler - předseda ZO ČSOP 
Tilia, ředitel DDM Ústí nad Labem
Členové: Mgr. Petr Gandalovič - ministr zemědělství 
ČR, Ing. Antonín Koláček - jediný člen představen-
stva Maitrea a. s., Ing. Zbyněk Linhart - starosta města 
Krásné Lípy, RNDr. Libor Ambrozek - poslanec parla-
mentu ČR a předseda výboru pro životní prostředí, 

JUDr. Eva Ruthová – advokátka, Mgr. Tomáš Podivín-
ský - generální konzul ČR v Drážďanech, Radek Von-
ka - náměstek a zástupce hejtmana ÚK 

Dana Štefánková, České Švýcarsko o.p.s.

Správní rada OPS České Švýcarsko má nové složení

Město Krásná Lípa nabízí k pronájmu volné 
nebytové prostory
1)  Masarykova 1094/4 (bývalá prodejna Vše za 

39), plocha cca 60 m2, nájem 2 390 Kč + služby 
1 876 Kč

2)  Nemocniční 1137/6 (nynější výroba kosmetiky 
Eone), plocha cca 93 m2, nájem 38 44 Kč + 
služby 1 147 Kč

Bližší informace: 
S. Tůmová, MěÚ Krásná Lípa
tel. 412 354 839
e-mail: tumova@krasnalipa.cz

Nový Průvodce Českým Švýcarskem získal ocenění

Od soboty 2. června do konce října 2007 každou 
sobotu, neděli a svátek je 2x denně v provozu tu-
ristický autobus Českým Švýcarskem na trase: Mez-
ní Louka, Jetřichovice, Chřibská, Doubice, Kyjov 
a Krásná Lípa. Provozovateli jsou obecně prospěš-
ná společnost České Švýcarsko a Dopravní podnik 
města Děčína. „Obecně prospěšná společnost Čes-
ké Švýcarsko se již třetím rokem snaží návštěvní-
kům zajišťovat pohodlný přístup k atraktivním tu-
ristickým cílům, s tím se současně snaží omezovat 
individuální přepravu osobními automobily, čímž 
snižuje zátěž na životní prostředí,“ řekl Jiří Rak.

Autobus navazuje na Mezní Louce na spoj z Dě-
čína a Hřenska, v Krásné Lípě vyjíždí od vlaků při-
jíždějících z Rumburka a Děčína. U ranního spoje 
v Krásné Lípě existuje návaznost na turistický mo-
torový vlak směr Zahrady, Panský, Mikulášovice. 
Poprvé v novodobé historii tak může návštěvník 
Českého Švýcarska použít např. nádraží v Krásné 
Lípě pro přestup z vlaku na autobus a naopak, aby 
snadno a bez auta dosáhl výletní cíle v Českém 
a Saském Švýcarsku.

Další podrobnosti včetně nové brožury 
s kompletními jízdními řády pro rok 2007 v té-
to oblasti rádi poskytnou a sdělí pracovníci in-
formačních středisek obecně prospěšné společ-
nosti České Švýcarsko v Krásné Lípě, na Mezní 
Louce a v Děčíně. Informace rovněž najdete i na  
www.ceskesvycarsko.cz.

Doporučené dvě trasy od autobusu:
Lze přejít z Jetřichovic– Jetřichovické vyhlídky 

- přes osadu Na Tokání a bludiště Úzké schody do 
Doubice a zpět se vrátit autobusem nebo z Kyjova 
– Kyjovským údolím - přes soutěsku Obere Schleu-
se s plavbou na lodičkách (podobně jako u Hřen-
ska) do Zadních Jetřichovic a Vysoké Lípy.

Dana Štefánková, České Švýcarsko, o.p.s.

Turistický autobus usnadní nástupy 
do skal v Českém Švýcarsku 

Chcete začít podnikat?
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Když posledního dubna přijeli na pozvání základ-
ní školy na krátkou návštěvu učitelé žitavské part-
nerské školy Am Burgteich, vypadalo to chvílemi, že 
se budou muset něčeho přidržet. Setkání proběhlo 
formou zápasu v minigolfu a neobešlo se samozřej-
mě bez prohlídky Sportovního areálu Českého Švý-
carska a tělocvičny. Tu měla ředitelka Kushmannová 
a její kolegové vrytou do paměti ještě v její před-
chozí podobě, takže citoslovcím obdivu, ba úžasu 
při pohledu na stav po rekonstrukci se nebylo co 
divit. O zbytku areálu a nafukovací hale nemluvě. 
Žitavský starosta prý si bude muset vzít příklad.

Setkání tehdy mělo kromě společenské ještě 
jednu sice nepřiznanou, ale možná ještě důležitěj-
ší funkci: O tři týdny později měla místní základní 
škola pořádat svůj první mezinárodní eko-camp, 
na který byli pozváni právě Žitavští a při němž měla 
krásnolipská sportoviště sehrát významnou roli. Že 
jsou na ni více než dobře připravena, bylo po této 
návštěvě už definitivně jasné a případná semínka
pochyb byla rozdrcena v prach.

Týdny uplynuly a minulostí dnes už je i samotný 
eko-camp. Konal se ve dnech 21. až 25. května. Na 
dvě desítky žáků obou partnerských škol se v Krásné 
Lípě a jejím okolí intenzivně zabývaly přírodou (ne-
jen) Českého Švýcarska a ve volném čase díky na-
bídce kvalitních sportovišť také sportem. Organizá-
tor pojal téma eko-campu velmi aktivně. Má-li dnes 
téma vztahu člověka a životního prostředí žáka za-
ujmout, musí být zabaleno do náležitě atraktivního 
obalu. V tomto případě si žáci mohli doslova ohma-
tat pískovce u Chřibské při minikurzu lezení, účast-
níci kurzu makrofotografie slídili v městském parku
s nosem u země po zajímavých motivech a zájemci 
o indiánskou dílnu si mohli vyzkoušet, jak se obejít 
bez technických vymožeností třeba při rozdělávání 
ohně. Už sám výběr vedoucích projektových skupin 
byl zárukou kvality: skalní četa ze správy NP páno-
vé Stanislav Feigl a Luboš Zeman, ústecký fotograf 
Karel Žitňanský a Jan Bezek a Šárka Pešková z ČSOP 
TILIA? Doprovodný program toho zahrnoval tolik, 
že díky únavě po celodenní aktivitě nebyl velký 
problém dokonce ani s dodržováním nočního klidu 
– k velké úlevě ostatních hostí a majitelů Besedy, 
kde škola našla pro svůj camp velmi kvalitní přístře-
ší. Dlužno říct, že hotel poskytl ubytování žákům 
i učitelům za méně než polovinu obvykle účtované 
ceny a významně tak usnadnil konání této po všech 
stránkách vydařené akce.

Hlavní organizační práci odvedla učitelka ZŠ paní 
Hanková, která také zajistila významnou finanční
podporu od Česko-německého fondu budoucnosti. 
Až záviděníhodné podpory se jí dostalo i od ostat-
ních kolegů učitelů, kteří přivítali německé účastníky 
campu ve svých hodinách (paní Bergerová, Nekolo-

vá a pan Brabník), zorganizovali sportovní odpoled-
ne (pan Melichar s výraznou podporou třídy 8.A), ve 
spolupráci se školní jídelnou zajišťovali celodenní 
stravu (paní Hořeňovská a řada žáků-dobrovolní-
ků). Velký dík patří školníkovi panu Myslivcovi, pro 
kterého camp také znamenal řadu úkolů nad rámec 
běžných povinností, a také rodině Lachmannových 
za laskavou ochotu pomoci při závěrečném grilo-
vání. Děkujeme také panu Sojkovi ze správy NP za 
fotodokumentaci horolezecké části projektu.

Jediná, zato velmi častá kritika, kterou účastní-
ci campu na závěr vyslovili, zněla: Měl být delší. To 
asi říká dost. Ani ten další, který se snad bude ko-
nat za dva roky, asi delší nebude, ale možná větší, 
s účastníky z více zemí a třeba s více projektovými 
skupinami. Škola ukázala, že je schopná takový-
to úkol zvládnout na vysoké úrovni, a město je už 
dnes velmi zajímavým místem konání podobných 
projektů. A co teprve v blízké budoucnosti, až bude 
otevřeno nové centrum služeb Továrna a pak i zcela 
nový Dům Českého Švýcarska se všemi jejich ubyto-
vacími, vzdělávacími a volnočasovými možnostmi!

Petr Hořeňovský

Nová sportoviště umožňují konání 
dříve těžko myslitelných akcí

V druhé polovině května se na naší škole usku-
tečnil, stejně jako loni, projekt nazvaný Týden 
pro zdravý život. Do tohoto projektu se zapojily 
všechny třídy, pro něž byl připraven program od-
povídající věku žáků.

Děti z 1.stupně se zúčastnily sportování, např. 
řecko-římského zápasení a cvičení s policií. Dále 
se seznámily s tím, jak správně pečovat o svůj 
chrup a jak poskytnout první pomoc. Formou 
her se učily vzájemně spolupracovat, poskytnout 
si pomoc, najít si své místo mezi ostatními.

Pro starší žáky byla připravena témata o dro-
gách, o právní odpovědnosti mladistvých, šika-
ně, o nemoci AIDS, o dospívání dívek a požární 
ochraně. Na tyto přednášky se nám podařilo 
sehnat odborníky, kteří dokázali danou proble-

matiku žákům zajímavě vysvětlit. V rámci tohoto 
projektu proběhly exkurze do SŠ služeb a cestov-
ního ruchu ve Varnsdorfu, na Policii ČR v Rum-
burku a do ÚSP v Krásné Lípě.

V praxi si chlapci i děvčata vyzkoušeli výrobu 
kosmetických krémů, uvařili jednoduché jídlo 
a prověřili své znalosti ze zdravovědy. Ve čtvrtek 
se všechny třídy zúčastnily branného cvičení, při 
němž plnily na jednotlivých stanovištích speci-
fické úkoly.

Celý týden probíhalo mnoho doprovodných 
akcí, na kterých se podíleli vyučující a dobrovol-
níci z řad rodičů. 

Poděkování patří všem, kteří nám nabídli svou 
nezištnou pomoc a svůj volný čas.

Jindra Kindermannová

Týden pro zdravý život

Už jste se někdy podívali na letiště, sáhli si na 
letadlo a poseděli v nové hasičské stanici, která je 
nejmodernější v republice? My ano a můžeme za to 
poděkovat Dětskému domovu v Krásné Lípě, paní 
ředitelce Dykastové.

V úterý 29.5. jsme společně vyjeli do Prahy na 
letiště. Z naší základní školy jeli jen ti, kteří si to za 
celoroční práci zaslouží. Prošli jsme si terminálem, 
bezpečnostní kontrolou, projeli jsme se na letové 
dráze, vyzkoušeli si posedět v hasičském autě. Zá-

roveň jsme si vyzkoušeli projít dráhu, kterou musí 
naše elitní hasičská jednotka každého půlroku ab-
solvovat, aby mohli svoji náročnou práci vykonávat 
a řeknu Vám, je to fuška. Nikdo z nás by neprošel. Na 
závěr celé exkurze jsme se i my připojili do pokusu 
o zapsání do Guinessovy knihy rekordů a vytvářeli 
mozaiku, která bude pak součástí jedné obří. Od-
měna to byla opravdu pěkná a všem se nám exkur-
ze líbila. 

Lucie Hanková

Za odměnu na letiště
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Tak nějak by mohla znít výzva, pro naše cyklisty, 
kteří se po absolutním vítězství v oblastním kole 
snažili vybojovat postup i v krajském kole soutěže 
mladých cyklistů. I přes velkou snahu všech účast-
níků, se toto nepovedlo, avšak konečný výsledek byl 
zase o něco lepší než loni. Získali jsme bramborové 
3. místo. V příštím roce nás převážná většina cyklistů 
opustí, protože nebude splňovat věkový limit určený 
BESIPem pro účast v soutěži, poděkujme jim tedy za 
jejich několikaletou práci a snahu reprezentovat naší 
základní školu pod vedením paní učitelky Hankové, 

a doufejme, že se nám v příštím roce podaří navázat 
na úspěchy, kterých jsme společně dosáhli.

druhý vedoucí zájmového kroužku,
Jakub Melichar

pozn. šéfredaktorky – neméně úspěšný soutěžící

Děkujeme, 
„ne“odejděte Touto cestou bychom chtěli poděkovat manže-

lům Dastychovým za velmi vydařené dopoledne 
strávené na jejich ovčí farmě dne 1.6.2007. Děti 
měly možnost pohladit si malá jehňátka, nakrmit 
je suchým chlebem a povozit se na koních. Těm 
jsme udělali radost čerstvou mrkvičkou.

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování man-
želům Dvořákovým za uvítání dětí i učitelek na 
kozí farmě Žofín v Horním Podluží. Pan Dvořák 

nás celou farmou ochotně provedl, ukázal dětem 
kozí porodnici, vysvětlil způsob dojení svěřených 
zvířat, seznámil s významem kozího mléka pro 
lidský organismus. Děti si mohly zvířátka pohla-
dit, nakrmit a samozřejmě nechybělo společné 
focení. Kolektiv MŠ Masarykova

Poděkování

„Paní učitelko, proč jedeme jen na jeden den?“ 
Tak zněla otázka, když jsme 30.5.2007 vyráželi auto-
busem do Neukirch. 

Dopoledne ve skupinách vyrábíme keramickou 
misku ve tvaru listu a navštívíme místní stáj koní.
Majitelka jízdárny nás provedla po stájích, ukázala 
a vysvětlila práci kolem koní. Každý z nás měl mož-
nost se také na koních svést a být zcela nablízku 
u hříbat. Oběd – výborný kotlíkový guláš – pro nás 
uvařily děti tamního kroužku kuchařů. Po obědě 
jsme se šli podívat na trhy řemesel, které pořáda-
lo Naturschutzzentrum Neukirch. Mohli jsme si 
vyzkoušet např.. česání ovčí vlny, předení na kolo-
vrátku, upekli jsme si placky na otevřeném ohni, po-
znávali bylinky. Na trzích měla zastoupení i naše ZŠ 
. Ukázali jsme , jak se v Čechách zdobí na velikonoce 
vajíčka voskovou technikou. Děti z německých škol 
měly možnost si tuto techniku vyzkoušet a vždy 
bylo kolem našeho stánku plno.

„ Už musíme balit, čeká na nás autobus.“

„ Próóóóč už?“ Ale hodinky už skutečně ukazo-
valy 15.00, a tak rychle společná fotka a odjíždíme 
domů. V autobuse dostáváme ještě tradiční pracov-
ní listy a ač to bylo setkání jednodenní, vracíme se 
domů plni dojmů, spokojené a máme slíbeno,že se 
s Neukircháky brzy zase uvidíme.

Barbora Karbusická a Monika Schwarzová

Den řemesel v Neukirch 

„Nejsem malý jsem už velký – koulím koulí na ku-
želky!“ - tuto říkanku si mohly zkusit dětičky, které 
v úterý 29. května od 9:30 navštívily oslavy Dne dětí 
v mateřském centru Beruška. A nejen říkanku: shazo-
vání kuželek bylo první „soutěžní“ disciplínou – pro 
některé broučky to bylo úplně poprvé, kdy se učili 
počkat s hodem, až budou kuželky připravené, ne-
předbíhat se ve frontě, pomáhat kamarádovi kuželky 
stavět... Zkusili si také umístit různě velké míče do 
koše v podobě žabky, třeba i s pomocí maminky.

Po svačince si děti hrály na velké – řídily svá od-
strkovací vozítka podle pokynů semaforu - červený 
kroužek zdvižený tetou znamenal zastavit, zelený 
můžeme jet! Dokonce se v roli semaforu vystřídaly 
i děti samotné, to byla mela! Také malovaly voskov-

kami na velikánské papíry na podlaze: maminku, 
sluníčko, pejska ..., co kdo chtěl. Poté se mohly zno-
vu protáhnout – když spolu s maminkami nafoukly 
balonky modré jako obloha a proháněly se s nimi po 
celé herně.

Za velkou snahu dostal na konci dopoledne každý 
malý účastník oblíbený bublifuk a největší šikulkové 
si odstřihli z provázku na cestu domů i bonbon. 

Děti i maminky si užily v Berušce pěkný den 
s kamarády a těší se na další nová setkání. Rodiče 
na rodičovské dovolené i se svými ratolestmi jsou 
vítáni v mateřském centru Beruška Krásná Lípa kaž-
dé úterý a každý pátek od 9 hodin v podkroví školní 
družiny.

Za MC Beruška Ivana Kaštánková

Děti svůj svátek slavily i v Berušce

Zbrusu novými webovými stránkami se může 
pochlubit i Mateřské centrum Beruška. Každý, koho 
činnost a aktivity Berušky zajímá, stejně tak jako 
maminky, které hledají nové možnosti, jak se svými 
dětmi aktivně a smysluplně strávit volný čas mohou 
navštívit http://mcberuskakl.wz.cz.

Beruška má 
nový web
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Počítačová učebna Komunitního centra se ote-
vřela veřejnosti dne 1. 3. 2006. Od té doby se v ní 
uskutečnilo 29 počítačových kurzů, od začátečníků 
přes pokročilé po webové stránky a propagaci po-
mocí počítačových technologií. Své dveře otevírá 
také všem zájemcům 
o internet a počíta-
čovou techniku a to 
každé úterý od 9 do 17 
hodin.

Do 29 počítačových 
kurzů, které počítačo-
vá učebna pamatuje, 
se přihlásilo 201 osob. 
Z nich úspěšně zkoušky 
složilo 115 lidí. Někteří 
kurz dosud navštěvují, 
jiní ke zkouškám nepři-
šli, ostatní neuspěli.

Celkem lidí, kteří 
využili počítačovou 
učebnu v Komunitním 
centru (ať už k vyhle-
dávání na internetu, 
hledání práce či zvy-
šování své kvalifikace)

je k dnešnímu dni 1 000. Přidejte se k další tisícovce 
a přijďte se vzdělávat do Komunitního centra Čes-
kého Švýcarska.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Dnes si představíme rekvalifikační kurz Údržba
zeleně. V tomto kurzu se klienti učí základním za-
hradnickým pracím při výsadbě a údržbě stromů, 
keřů i parků. Získají přehled o tom jak se vysévají 
semena a jak se starat o trávníky. Naučí se teoretic-
ky i prakticky obsluhovat a udržovat motorové pily, 
sekačky, křovinořezy, štěpkovače, rotavátory, kulti-
vátory a vyžínače. Součástí kurzu je i provádění che-
mické ochrany rostlin pomocí ručních i strojových 
postřikovačů. V těchto slunečných dnech můžete 
účastníky rekvalifikace potkat ve městě skoro na
každém kroku, kde si v praxi prověřují své teoretic-
ké znalosti. Projekt je spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem.

Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Představujeme
rekvalifikační kurz
Údržba zeleně

Počítačová učebna Komunitního 
centra slouží lidem z Krásné Lípy

Jazykovými, počítačovými a rukodělnými 
kurzy Komunitního centra Českého Švýcarska 
prošlo k dnešnímu dni 550 osob. Vzdělávání 
v krátkodobých kurzech bylo v Komunitním cen-
tru zahájeno v červenci 2006 a od té doby bylo 
zorganizováno a uskutečněno celkem 57 krátko-
dobých kurzů, kterými prošlo 550 osob. 68 % lidí 
získalo osvědčení, které je dokladem o zvýšení 
jejich kvalifikace a podkladem pro zaměstnava-
tele, že osoba s tímto osvědčením se zúčastnila 
vzdělávacího kurzu v Komunitním centru České-
ho Švýcarska.

Krátkodobé kurzy Komunitního centra jsou 
poskytovány zdarma v rámci projektu iniciativy 
společenství EQUAL a jsou hrazeny evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Jakub Juda, 
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Kurzy
Komunitního 
centra pro
550 lidí

Komunitní centrum Českého Švýcarska pro Vás 
připravilo seminář pracovního práva, který pro-
běhne ve dvou částech 19. 6. od 16 hodin a 21. 6. 
od 16 hodin v Komunitním centru. Přednášejícím 
bude Ing. Monika Lampová z občanského sdruže-
ní Agentura Pondělí, které působí na Šluknovsku 
a které pomáhá znevýhodněným osobám prosadit 
se na trhu práce a začlenit do života místní komu-
nity. Ta Vám bude také připravena zodpovědět 
Vaše případné dotazy. 
Seminář je určen pro širokou veřejnost a bude ob-
sahovat především tato témata: 
–  pracovní poměr – vznik a ukončení, pracovní 

smlouva, zkušební doba, 
–  novinky v zákoníku práce od ledna 2007,

–  zákon o zaměstnanosti – dotace ÚP, rekvalifikace, 
nekolidující zaměstnání (mohu si přivydělat, 
když jsem na úřadu práce?), 

–  výše podpory, zaměstnávání osob s postižením, 
zákon o minimální mzdě, diskriminace (jak ji řešit) 
Účast na semináři je omezena kapacitou před-

náškového sálu. Přihlásit se můžete na čísle 
412 354 841, 777 938 839, e-mailu juda@krasnali-
pa.cz či přímo v Komunitním centru (p. Juda). Semi-
nář je pořádán zdarma, v rámci projektu Komunitní 
centrum Českého Švýcarska, který je spolufinanco-
ván evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky.

Jakub Juda,
vedoucí Komunitního centra Českého Švýcarska

Nenechte se tahat za nos
Seminář pracovního práva v Komunitním centru pro všechny
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V sobotu 2. června si opět změřili své síly mladí 
hasiči ze Šluknovského výběžku na soutěži ve Vel-
kém Šenově. Soutěžili o putovní pohár memoriálu 
„Františka Fürsta“ v požárním útoku. Boj byl drama-
tický až do konce celé soutěže,neboť časové rozdí-
ly byly jen minimální. Na konec si naši mladí hasiči 
odvezli pěkné 2. místo z pěti družstev v kategorii 
mladších. Do konce školního roku je ještě čeká jed-
na soutěž, a to ve Vilémově 16. června. 

Walter Heene , ved. OORM OSH ČMS Děčín

V loňském roce naše školka vyhrála při akci „Svět 
přírody a lidí 2006 v Krásné Lípě první místo a tím 
byl den v zábavním parku Belantis v Lipsku. Radost 
jsme měli velikou, ale ani jeden z nás si neuměl 
představit, jak to tam vlastně vypadá...

Když jsme 31. 5. ráno v šest hodin odjížděli do-
provázení starostlivým máváním rodičů, kteří horko 
těžko udržovali úsměv na tváři – vždyť jsme jim ty 
jejich ratolesti vezli pěkně daleko a ještě k tomu za 
hranice – před sebou bezmála čtyři hodiny cesty, bě-
želo nám v hlavách, co nás asi za ten den potká...

V pohodlném autobuse při pohádce však cesta 
ubíhala příjemně a bez zádrhelů. Vybaveni pořád-

nou svačinou, kterou pro nás nachystali starostlivé 
kuchařky ze školní jídelny a baťůžky od rodičů, škol-
kovými triky pro snadné rozlišení a pořádnou porcí 
dobré nálady za svitu sluníčka dorazili jsme k parku, 
který nám vyrazil dech.

Na velké rozloze jsme mohli s úžasem spatřit 
krásný zámek, lagunu s lodičkami, velkou pyramidu, 
kamenný hrad, pirátskou loď i indiánská týpí, všude 
bylo co k vidění a prozkoumání a jestli si myslíte, že 
se malé děti zalekly velkých houpaček a kolotočů, 
tak jste na omylu. Vyzkoušely vše co jim park nabí-
zel a mnozí by si troufli i na to, co měli díky tomu, že
jsou malé, zakázané. Po cestě nás doprovázel veselý 
medvěd, který občas absolvoval nějakou tu atrakci 
s námi k velké radosti dětí. 

Nejvíce času jsme strávili u pirátské lodi, kterou 
děti prolezly křížem krážem, inspirováni Jackem 
Sparowem a Piráty z Karibiku a jak to na opravdo-
vé lodi houpe a co to je mořská nemoc si někteří 
vyzkoušeli na vlastní kůži na jiné - houpající se lodi. 
Vězte, že i těm nejotrlejším zlobivcům tahle loď vza-
la na chvilku vítr z plachet i řeč... 

A co se dětem nejvíce líbilo? Bylo toho tolik, že za 
prvním zážitkem hned naskakoval ve vzpomínkách 

další a my jsme usoudily, že se tam našim dětem lí-
bilo skutečně všechno a nejen jim – od otvírajícího 
se oka v tunelu,kdy se děti krásně bály na lodičkách, 
i pyramidy, kdy mohli jenom pozorovat čluny vrhajíc 
se střemhlav dolů do cákající vody, stožáru na pirát-
ské lodi, co se kymácel nejen do stran,ale i nahoru 
a dolů,vlastnoručně řízenými autíčky i indiánské 
malování v týpí , se smutkem děti vyprovázely po-
hledem horskou dráhu, mířící z kamnenného hra-
du,kam sice taky nesměly, ale ledakdos by se i od-
vážil.

Zkrátka, pro každé srdíčko se tam něco našlo 
a když jsme před odjezdem mlsali zmrzlinu, mohli 
jsme si s uspokojením říci – stálo to za to!!

Náš dík patří pořádající agentuře ACTIVE RELA-
TIONS, s.r.o., která se o nás po celou dobu vzorně 
starala i všem ostaním, kteří akci „Svět přírody a lidí“ 
organizovali.

A za naše dětičky – příště jdeme soutěžit zase – ta 
odměna – to byl takový skutečný pirátský poklad!

Výletníci z MŠ Smetanova

Belantis v Lipsku – ráj na zemi pro děti

Mladí hasiči 
z Krásné Lípy 
se opět činili

Rovných pět set sedmdesát výtvarných a přes 
sto literárních děl a dílek přišlo do letošní výtvarné 
a literární soutěže Náš národní park České Švýcar-
sko, nad kterou již po osmé převzal patronát Český 
svaz ochránců přírody Tilia. Tentokrát se malovalo 
na téma Čilý život ve vodě a na březích vod České-
ho Švýcarska a psalo se o putování lososa. Vybrat 
z došlých prací bylo skutečně nad lidské síly, neboť 
všechny došlé práce byly vtipné, poučné a v ne-
poslední řadě velmi pěkné. Porota, která obrázky 
hodnotila se nakonec shodla na tom, že nejnápa-
ditější a tudíž i nejkrásnější obrázek přišel z varn-

sdorfské mateřské školy Nezvalova od šestiletého 
Jana Kolínského.

Na Belveder na Labské Stráni, kde došlo ke 
slavnostnímu vyhlášení všech soutěží nakonec 
bylo pozváno jednatřicet účastníků a nechyběli 
mezi nimi ani účastníci z Krásné Lípy. Již tradičně 
se do výtvarné soutěže totiž zapojují děti z obou 
mateřských škol. A to, že vybrat vítěze je skuteč-
ně velmi těžké budete moci posoudit na výstavě, 
která bude koncem června k vidění v krásnolipské 
základní škole. 

(vik)

Nejkrásnější obrázek přišel z Varnsdorfu
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Jarmareční veselí, řemeslné trhy, 
rytířské souboje, divadlo, mažoretky 
a v neposlední řadě trochu netradičně 
i pohádkový les. To všechno byl tradiční 
Staročeský jarmark, který se v uplynulé 
sobotě konal v Krásné Lípě.

Pohádkový les
netradičně
v městském parku

Přesně pět set padesát dětí a v mno-
ha případech i jejich rodičů se hned 
z rána vydalo na pohádkovou trasu 
krásnolipským městským parkem. 
Sice šlo o tradiční akci, netradiční na 
ní ovšem bylo místo a čas konání. Or-
ganizátoři tentokrát Pohádkový les 
situovali pouze do prostor městského 
parku a navíc ještě, na rozdíl od květ-
nového data konání, v červnovém čase 
Staročeského jarmarku. Ovšem o tom, 
že změna akci nijak neuškodila, svědčí 
nejen počet účastníků pochodu, nej-
vzdálenější přijel až ze středočeského 
Humpolce, ale i řada překvapení na 
pohádkových zastaveních. Děti se tak 

setkaly s čerty, katem, babou z Perní-
kové chaloupky či Křemílkem a Vocho-
můrkou. Nejvíce se však líbil Mrazík, 
kterého pro děti připravili krásnolipští 
fotbalisté.

Staročeský jarmark 
od rána až do večera

Jarmareční ruch sice Krásnou Lípu 
pohltil již časně z rána, bohatý program 
ale přišel na řadu až v odpoledních ho-
dinách, když ho zahájilo pohádkové 
představení českokamenického diva-
dla. Po ní se obecenstvu představili tři 

nejúspěšnější cukráři a cukrářky, kteří 
se zúčastnili soutěže o Nejlepší bá-

bovku jarmarku. Do tradiční soutěže 
amatérských cukrářů a cukrářek bylo 
nakonec dodáno sedm bábovek, jedna 

dokonce do Krásné Lípy doputovala až 
z České Skalice. Porotě ovšem nejvíce 
chutnala ta, kterou upekla Iva Červená. 
Úspěch sklidili i mažoretky z České Lípy 
a rytíři ze skupiny historického šermu 
z Řádu Řád Černých rytířů a historický 
šermu. Na své si návštěvníci mohli při-
jít i mezi stánky tradičních řemesel či 
při podvečerním koncertu bigbeatové 
revivalové skupiny Dekameron.

 

(vik)

Od června do konce září můžeme 
využít služby nové mimořádné au-
tobusové linky, která o víkendech 
spojuje Krásnou Lípu s nitrem skal 
Národního parku České Švýcarsko

Některou z následujících sobot či 
nedělí proto využijeme k výletu za 
Jetřichovickými vyhlídkami.

Z krásnolipského náměstí vyjíž-
dí autobus ráno v 09.41 hod., aby-
chom přes Kyjov, Doubici, Rybniště, 
Chřibskou a Rynartice dojeli poho-
dlně v 10.25 hod. do Jetřichovic.

Po krátkém rozkoukání, návštěvě 
infocentra a případném občerst-
vení v jednom z mnoha místních 
restauračních zařízení vyrážíme 
po červené turistické značce okolo 
architektonicky velmi zdařilého ob-
jektu dětské ozdravovny. Za ní nás 
červená vede již do hlouby lesa, 
stoupáme po upravených stezkách 
mezi pískovci, míjíme rozeklané 
skalní masivy, úzkou pěšinou se 
protahujeme průrvami, až staneme 
pod slavnou „Mariánou.“ Mariina 
vyhlídka je jednou z nejznámějších 
rozhleden v celém regionu a nutno 
říci, že právem. Nabízí jedinečné vý-
hledy do okolí, celý prostor je velmi 
romantický a výstup sem se určitě 
vyplatí.

Po pokochání pokračujeme stále 
po červené dál, dojdeme na další 
skalnatou vyhlídkovou plošinu, 
zvanou Vilemínina stěna a tady se 
kocháme výhledy pro změnu smě-
rem k naší známé „Mariáně.“

Aby toho nebylo málo, pokraču-
jeme stále stejnou červenou trasou 
dál po vrstevnici k dnešní poslední 
vyhlídce s názvem Rudolfův ká-
men. Tady pěkně uvidíme, co vše 

jsme dnes absolvovali a co nás ješ-
tě čeká – totiž sestup do úhledného 
údolíčka po zelené turistické znač-
ce a návrat do Jetřichovic.

Pěknou a pohodlnou cestou se 
vrátíme zpět do obce tak akorát 
k pozdnímu obědu v místní hos-
půdce. Díky tomu, že jsme byli 
opět chytří a nepřijeli jsme autem, 
můžeme si po náročné vycházce 
dopřát např. i jedno točené a dobře 
naladěni nasednout v 16.17 hod. 
do našeho známého autobusu, kte-
rý nás v 17.02 vysadí zpět na Křinic-
kém náměstí v Krásné Lípě.

Ještě před výletem je dobré vy-
bavit se pro naše toulky např. v in-
focentru na krásnolipském náměstí 
dobrou mapou Českého Švýcarska, 
mají zde veliký výběr a mapa nám 
bude užitečná po celý rok. (jf )

1938-1944
Německý pisatel ani nedokončil 
svůj poslední zápis v roce 1938, 
položil své pero a více nevíme…
Někteří z českých obyvatelů města 
přešli na frontu. Mnozí z nich, do-
sud klidní občané, odešli na výzvu 
vlády bránit vlast proti vtírajícímu 
se fašismu. Vstoupili do řad SOS 
/svaz obrany státu/, aby zemi há-
jili nejprve nad Jiřetínem a potom 
plánovitě ustoupili k Nové Huti, 
Novému Boru, pod Českou Lípu, až 
konečně ve Mšeně u Mělníka se je-
jich fronta zakončila demobilizací 
– kapitulací československé vlády. 
Účastníky této kapitoly byli pánové 
Dítě, Staněk, Střihavka, Žáček…
Za krátký čas přicházejí na území 
Kr. Lípy pracovníci z vnitrozemí, 
aby zde v různých zaměstnáních 
,,nuceně pomohli říši“. Byli mezi 
nimi J. Kovařík, Pavlák, Vajdík…
Podle jejich svědectví neproje-
vovala se Kr. Lípa příliš fanaticky 

k vládnoucímu fašismu. Němečtí 
obyvatelé byli si však vědomi, že 
sebemenší nesouhlas je podepřen 
koncentračním táborem. Uvědo-
movali si také, že Sudety jsou pří-
činou celého válečného konfliktu
a nikoli nastávajícího mírového 
soužití, jak se tehdy všeobecně hlá-
salo především vinníky této nasta-
lé situace. Také ani nejbližší řišská 
města nechovala se nijak přívětivě 
k sudetským němcům. Kolo dějin 
se sune dál a tak se blíží rok koneč-
ného vítězství…

Pokračování příště…

ŘÁDKY Z KRONIKY
– pokračování z čísla 302

Sobotní Krásná Lípa patřila jarmarku i pohádce

Tip na výlet
turistickým autobusem
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Z deníku fotbalových fanoušků podruhé:
Do ukončení jarního kola satelitních turnajů 

mladších žáků nás již čekalo pouze hostování v Dol-
ní Poustevně a avizované klání na domácím hřišti.

V Dolní Poustevně nám opět přálo počasí a ne-
chyběla herní pohoda,fotbalisti si šli sebejistě pro 
dobré umístění, což se dařilo do chvíle, než se v naší 
síti opět zatřepetala jedna varsndorfská střela....My 
fanoušci však víme, že se varnsdorfským hráčům 
čas jejich prohry blíží a my to pak řádně oslavíme.

Takže bilance byla skvělá – opět jsme si odváželi 
druhé místo. Taky jsme hráče pozvali na výbornou 
točenou zmrzlinu- zaslouženě. 
Výsledky:  gól dal:
Krásná Lípa – Chřibská 1 : 0 Milan Pešír
Krásná Lípa - Šluknov 2 : 0 Filip Kolář 2 x
Krásná Lípa - Velký Šenov 3 : 0 Ondra Lehoczki,   
  Filip Kolář,
  Matěj Pavlíček
Krásná Lípa – Jiříkov 2 : 0 Ondra Lehoczki, 
  Filip Kolář
Krásná Lípa - Dolní Poustevna B 3 : 0 Dominik Cempírek 2x
  Ondra Lehoczki        
Krásná Lípa – Dolní Poustevna A 0 : 0
Krásná Lípa - Varnsdorf 0 : 1 

O týden později jsme se probudili do deštivého 
počasí, ale přesto jsme se vybaveni chrastidly všeho 
druhu – od trumpetek po bubínky vypravili fandit 

na domácí hřiště. Deštík byl sice mírný, leč vytrvalý 
a my jsme měli o naš team obavy – tohle počasí jim 
ve hře opravdu nesvědčí. O to více jsme se snažili 
povzbuzovat.

Dlužno říci, že musíme pochválit i ostatní fanouš-
ky, protože jich přišla povzbuzovat velká spousta, 
což v ostatních městem nebylo zvykem.

Snad právě proto hráli malí hráči, jak po požití 
Red Bullu, ani mokrý trávník jim nevadil a přesto, 
že se z pádů zvedali promáčení jako vodníci, nála-
du jim to nezkazilo. Po pěkných přihrávkách padaly 
góly, hoši v obraně se bili jako lvi, trenéři udíleli po-
kyny. Po odehrání většiny utkání bylo jasné, že roz-
hodující bitva o první místo bude zas na závěr v boji 
s Varnsdorfem.

Teprve nyní se ukázala výhoda domácího pro-
středí a převahy nás, fanoušků, kteří se semkli ko-
lem hřiště a vytvořili opravdový řvoucí kotel!!

Naši hoši, hnáni řevem zabrali jako střely a pře-
kvapeným varnsdorfským dali prvního góla!!! To 
bylo radosti a vydržela nám skoro do závěru, kde 
se nešikovnou tečí a úspěšným rohovým kopem 
soupeře pozice obrátila. Byli jsme smutní, ale jen 
chvilku, protože z pěkné hry malých fotbalistů by se 
mohli učit i ti velcí...

S varnsdorfskými fanoušky jsme nakonec uza-
vřeli prázdninový smír, ale upozornili jsme je, že na 
podzim s námi budou mít větší práci!

Turnaje jsme tedy zakončili krásným druhým 
místem, kluky ještě čeká společná rozlučka, turnaj 
v Dolní Poustevně a pak už hurá prázdniny!!
Výsledky:  góla dal:
Krásná Lípa – Dolní Poustevna B 2 : 0 Kuba Virgler,
  Ondra Lehoczki
Krásná Lípa – Dolní Poustevna A 1 : 0 Fanda Holubek                                          
Krásná Lípa – Jiříkov 1 : 0 Ondra Lehoczki
Krásná Lípa – Velký Šenov 2 : 0 Milan Pešír, 
  Fanda Holubek
Krásná Lípa – Chřibská 1 : 0 Ondra Lehoczki    
Krásná Lípa - Šluknov 2 : 0 Dominik Cempírek, 
  David Holubek
nejlepší hráč: Míša Smejkal

Fotbalu zdar!!! 

 

Krásnolipští fotbaloví fanoušci

Po úspěšném loňském roce světového poháru 
ženské cyklistiky Tour de Feminin – o cenu Českého 
Švýcarska se blíží (11.- 15. červenec) ročník letošní, 
jubilejní. „Letos bude mít náš závod důležité výročí, 
letos totiž v okolí Krásné Lípy ženy a dívky pojedou 
již po dvacáté,“ řekl ředitel závodu Jiří Vích. Dodal, že 

záštitu na dvacátým ročníkem Tour de Feminin do-
konce převzal předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka 
a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, navíc ho finanč-
ně podpořil i europoslanec Jaromír Kohlíček.

Letos už mají organizátoři závadu na předběžné 
startovní listině přes sto jmen z Evropy, USA i Austrá-
lie. Přijet by měla i dvě česká družstva. 

Historicky první cyklistický závod se jel v roce 
1988 a měl pouze tři etapy s celkovou délkou tratě 
135,6 km. Na čtyři etapy se závod rozšířil o pět let 
později a po dalších dvou letech přibila další, pátá 
etapa. V roce 1995 se stal závod mezinárodním, 
když se vstoupilo na území SRN a od roku 2003 se 
jezdí divácky atraktivní časovka v Polsku. Na startu 
závodu se prezentovaly závodnice z více jak 21 států 
všech kontinentů a uplynulých devatenácti let ujely 
5 910,4 km v 84 etapách. Nejvzdálenější závodnice 
byly z Nového Zélandu, Japonska, Austrálie, Brazílie, 

Kanady, USA, Argentiny, Kolumbie, Kostariky a Mexi-
ka a celkem se jich v dosavadních ročnících na startu 
prezentovalo 1 194 závodnic. (vik)

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00231459, šérfedaktor Šárka Pešková. Adresa redakce: Městský úřad  
Krásná Lípa, Masarykova 6, tel.: 412 354 820. Příspěvky a inzerci přijímá MěÚ Krásná Lípa. Sazba: Ondřej Hořeňovský, tisk: Tisk Krásná Lípa, s. r. o. 
Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

Tour de Feminin slaví své kulatiny

Luštíme se základkou
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jak se to řekne německy?
1. Pátek;  2. Podzim;   3. Červená;   4. Ryba;   5. Mluvit;   6. Pes

kolektiv žáků  zájm. útvaru: Dopravní výchova
Správné řešení vložte do schránky označené LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna 
v trafice Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz.
Výherce získá volnou vstupenku na vybrané představení v krásnolipském kině.

Zelená je tráva, fotbal to je hra...

• Kurty a hřiště (tenis, volejbal, kopaná, 
florbal, nohejbal, košíková aj.)

• Nafukovací hala (celoročně tenis, 
volejbal, nohejbal, ringo aj.)

• Minigolf (18 drah)

• Lezecká stěna (3 a 10 metrů)

• Dětské atrakce (hřiště, prolézačky, hrad, 
trampolína, lanovka aj.)

• Tělocvična (aerobic, ringo, volejbal aj.)

• Občerstvení, šatny, sprchy, toalety, 
piknik, altán s krbem, celodenní vyžití

PO - NE   9.00 - 22.00 hodin

rezervace a info: sportareal@krasnalipa.cz, tel.: +420 608 522 871, on-line: www.krasnalipa.cz
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Projekt Centrum NP České Švýcarsko byl realizován
za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR.


