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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 28. února

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 14. 3. 

Nechat volně pobíhat psa se může prodražit - tolerance končí

Policie se snaží držet kriminalitu ve městě 
na stále stejné úrovni

Vydatná víkendová 
sněhová nadílka

Volně po městě pobíhající psi obtěžují a jsou i ne-
bezpeční. Znečišťují veřejná prostranství, kompli-
kují dopravu, a co je nejzávažnější - ohrožují často 
děti i dospělé chodce. To si zřejmě jejich nezodpo-
vědní majitelé nehodlají připustit. 
Vloni se situace ve městě významně zhoršila. Pra-
covníci Technických služeb města tak museli řešit 
přes dvě desítky odchytů psů. Město má samozřej-
mě schválenu obecně závaznou vyhlášku, která 
pohyb psů upravuje, ale podobně jako ve většině 
jiných agend se míjí účinkem a její praktický dopad 
je minimální. Vážně ji berou především ti zodpo-
vědní a slušní občané – jako obvykle. 
A právě pro takové bychom ani žádnou vyhlášku 
nepotřebovali - je přeci naprosto normální, že své-
ho psa přihlásím do evidence, řádně ho očkuji, úmy-
slně ho nevypouštím na ulici a pokud ho venčím na 
veřejném prostranství, tak po něm uklidím. A když 

mi náhodou uteče, tak se po něm velmi rychle shá-
ním a snažím se, aby se to více neopakovalo.
Co mnohým zdá se normální a automatické, pro 
jiné je jaksi nesamozřejmé a zbytečně obtěžující a 
pracné. Důkazem toho jsou chodníky v sídlišti při 
zimních oblevách či jarním tání. Naprosto neuvěři-
telné psí záchodky v místě, kde se všichni znají, den-
ně se potkávají a společně pak v tomto nepořádku 
žijí. V létě, ve vegetačním období, kdy se pravidelně 
seká tráva, a chodníky se dají zametat, je zoufalost 
situace alespoň méně viditelná.
Stejně tak neustále se opakující volně pobíhající 
psi v ulicích, na náměstí, u školy. Bezohlednost a 
lidská hloupost je nepochopitelná zvláště u maji-
telů psů větších plemen. V médiích se setkáváme i 
s tragickými případy, ve kterých jde nejen o vážná 
poranění, ale i o život. To však pro nezodpovědné 
a nepřizpůsobivé spoluobčany zřejmě nic nezna-

mená. Jediným operativním řešením je pak odchyt 
těchto psů.
Realizace odchytu je však pro město fi nančně po-
měrně náročná záležitost, stejně tak jako následný 
odvoz a umístění do smluvního útulku. Připočte-
me-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o mno-
hatisícový náklad. Rada města Krásná Lípa proto 
schválila nový ceník náhrad spojených s odchytem 
a dalším nakládáním s volně pobíhajícím psem. 
Úhrada nákladů je však pro majitele psa jen první 
problém. Tím druhým pak může být předvolání 
před přestupkovou komisi pro podezření ze spá-
chání přestupku proti vyhlášce upravující pohyb 
psa po veřejném prostranství.
Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem psů na 
území Krásné Lípy najdete na www.krasnalipa.cz.

(J. Kolář)

Vloupačky, zanedbávání povinné výživy, porušo-
vání domovní svobody, či ohrožování pod vlivem 
návykových látek. To jsou nejčastější trestné činy, 
kterými se v loňském roce zabývali policisté z od-
dělení v Krásné Lípě. 
Škodu dosahující čtyř milionů korun má na svědo-
mí dvě stě čtyřicet pět trestných činů, které byly 
spáchány jen v loňském roce v Krásné Lípě a přileh-
lých obcích, které spadají do působnosti krásnolip-
ského obvodního oddělení. Oproti loňskému roku 
to představuje nárůst o devět trestných činů. Ob-
jasnit se podařilo sto dvacet devět trestných činů, 
mírně tak vzrostla i jejich objasněnost a to na 52,65 
% oproti 50,42 % v předchozím roce.
V celkové trestné činnosti převládá majetková kri-
minalita. Ta navíc v roce 2012 výrazně vzrostla o 37 
případů na 171 případů, z nichž 84 byly vloupačky, 
nejvíce: 32x do rekreačních objektů, 9x do motoro-
vých vozidel, 6x do rodinných domů, 3x do obcho-
dů a jiných. Pachatelům se podařilo odcizit 9 moto-
rových vozidel a 1 motocykl. Majetková kriminalita 

se dařila objasňovat téměř v 40 % případů.
Dalšími nejčastěji evidovanými trestnými činy jsou 
maření výkonu úředního rozhodnutí – 11x, zane-
dbání povinné výživy – 9x, porušování domovní 
svobody – 11x, ohrožení pod vlivem návykové látky 
– 8x, poškození cizí věci - 5x a jiné.
V roce 2012 policisté krásnolipského obvodního 
oddělení řešili také 632 přestupků, z toho 347 v 
blokovém řízení, kde uložili pokuty za 180.200,- Kč. 
Oznámeno k projednání bylo 202 přestupků, z toho 
99 v občanském soužití, 32 v dopravě a 55 majet-
kových. Dvacet řidičů bylo přistiženo při řízení vo-
zidla pod vlivem alkoholu, dvanáct z nich skončilo 
u správního orgánu a osm u soudu. Pachatele pře-
stupku se nepodařilo zjistit v 78 případech.
V loňském roce bylo policisty omezeno na osobní 
svobodě po spáchání trestného činu nebo přestup-
ku 29 osob, z nichž 11 strávilo noc v policejní cele.
Začátek roku 2013 většině z nás určitě pokazila ra-
dost amnestie prezidenta republiky, ale ani v tomto 
ohledu by neměli mít občané obavy, neboť v na-
šem služebním obvodě se propuštění týkalo pouze 
jedinců, přičemž většina z nich se zpět do Krásné 
Lípy ani nevrátila. 
Z výše uvedených statistických čísel lze konstato-
vat, že se podařilo udržet kriminalitu přibližně na 
stejné úrovni jako v předešlém roce a to nejen díky 
práci policistů z krásnolipského obvodního odděle-
ní, ale zejména díky většině spoluobčanů, kterým 
není lhostejné chování ostatních „nepřizpůsobi-
vých“ a nebojí se na ně ukázat, například zavoláním 
na služební telefon krásnolipské policie č. 723 255 
954.                                             

(prap. Jan Hampl)

Desítky hodin přesčasové práce, stovky litrů mo-
torové nafty - i tak může vypadat zimní víkend 
pracovníků Technických služeb v Krásné Lípě. Vy-
datná sněhová nadílka stojí hodně peněz, úsilí, 
ale i nervů. I začátek minulého týdne byl plně vě-
nován zvládnutí důsledků sněhových přívalů. Ze 
střech obecních domů se odstraňovaly sněhové 
převisy a ledové rampouchy, ze silnic, chodníků a 
parkovišť se odvážel sníh na deponii k nádraží. Na 
www.krasnalipa.cz si můžete prohlédnout video, 
na němž úklid sněhu můžete vidět i trochu jinak - 
zpoza volantu sněhové frézy. (jk)
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Svoz 
separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se usku-
teční v pondělí 11.3. 2013 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 14.3. 2012 v Krásné Lípě. 
Dále pak v pondělí 25.3. 2013 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a ve čtvrtek 28.3. 2013 v Krásné 
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vy-
zvednout 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 kar-
tony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, bate-
rie, bioodpad.
Zimní svoz odpadových nádob - od 1.10. až 
31.3.2013 - jde o známky červené a bílé = ka-
ždý týden.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 2. – 3. 3. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622

- 9. – 10. 3. 2013 MUDr. Křížová Eva, Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 516 712

- 16. – 17. 3. 2013 MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

 UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá 
občany a rekreanty k  úhradě poplatku 
ze psů, pronájmu z pozemků, ročních 
plateb poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Krásná Lípa /dále 
jen poplatek za odpad/ se splatností 31. 
3. 2013.
Způsob platby buď v hotovosti v 
pokladně MěÚ Krásná Lípa

pokladní hodiny: 
Po,Stř   8:00 - 11:30      12:00-17:00
Pá         8:00 - 11:30         

nebo bezhotovostně na účet města Krás-
ná Lípa:
1)  pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, 
a.s. 109634816/0300 
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za 
pronájem pozemků - Poštovní spořitelna, 
a.s. 193582042/0300.
Pro identifi kaci platby je zapotřebí vypl-
nit přidělený variabilní symbol, který je 
uveden na platebním výměru, popř. ve 
smlouvě.

Skalní stěny, převisy a některé jeskyně v národním 
parku České Švýcarsko zdobí v těchto dnech díky 
mrazivému počasí pozoruhodné ledové útvary, pro 
které se vžilo místní označení ledopády. Tradičně 
vyhledávané rampouchy a jeskyně se nacházejí 
především na Krásnolipsku a v okolí obce Brtníky. 
Správa parku také letos instalovala dočasné zna-
čení k nejzajímavějším útvarům. Nově si turisté 
mohou v lokálních informačních centrech obsta-
rat také leták s mapkou a základními informacemi 
o ledopádech. Leták je také k dispozici ke stažení 
na stránkách správy národního parku http://www.
npcs.cz/publikace.
Návštěvníci zimního Českého Švýcarska musí po-
čítat se ztíženými podmínkami v terénu. Správa 
národního parku výletníkům doporučuje, aby se 
na cestu vybavili kvalitní obuví, teplým oblečením i 

teplými nápoji a nevydávali se na výlet sami. Povrch 
cest je především ve svažitých částech zledovatělý. 
Namístě je také opatrnost v době oblevy, kdy může 
dojít o opadávání kusů ledu. 

(Tomáš Salov, foto: V.Sojka)

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

Národní park zdobí ledopády 

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Evropská unie a Evropský sociální fond pomohly
.

V listopadu 2012 bylo o celkem 20 pracovních míst v
pr
Evropského sociálního fondu v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ -

- “ reg. CZ.1.04/2.1.00/03.000015.

Pracovní mís

nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo 

kých 
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Kostka hledá 
sociálního 
pracovníka 

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, 

p. o. přijme pracovníka/pracovnici  v so-

ciálních službách pro sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi. Požadujeme 

kurz pracovníka v sociálních službách, 

kvalifi kační požadavky zákona 108/2006 

Sb., trestní bezúhonnost, a zdravotní způ-

sobilost, znalost zákona o sociálních služ-

bách, zkušenost s přímou prací v sociálně 

vyloučených lokalitách, samostatnost, 

znalost práce v prostředí MS Offi  ce. Nabí-

zíme možnost seberealizace a vzdělávání. 

Nástup možný od 7. 3. 2013. Při pohovoru 

uchazeč předloží kopii dosaženého vzdě-

lání a výpis z rejstříku trestů.

Strukturovaný životopis a motivační dopis 

zasílejte do 6. 3. 2013 na adresu Kostka 

Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 407 

46 Krásná Lípa nebo na kc@krasnalipa.cz. 

Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fo-
tosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a 
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluk-
novský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zů-
stane určit fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na 
danou otázku. 
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v 
prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Velice nás potěšilo, že se do soutěže zapo-
jili další noví soutěžící. Děkujeme Vám za Váš zájem 
a věříme, že Vás naše otázky zaujali a přináší Vám 
nové poznatky. Tentokrát se Vás ptáme, ve kterém 
městě by jste hledali kostel na snímku? V kterém 
roce bylo město prvně písemně zmíněno a jaký vý-
roba město proslavila?
Odpověď z č. 444, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Kostel je zasvěcen sv. Jiří a nachází se v Chřibské. 
Původně gotický byl celý přestavěn kolem roku 
1596, věž byla zvýšena v roce 1649. Nejslavnějším 
rodákem Chřibské byl lékař, botanik a cestovatel 
Tadeáš Henke. Narodil se 5.10. 1761, zemřel 31.10. 

1817. V roce 1801 objevil v
povodí Amazonky Viktorii královskou (victoria 
regia). V jeho rodném domě, který se nachází na 
chřibském náměstí je nachází vlastivědné muze-
um, kde mu je věnována expozice. Chřibská sklár-
na byla založena v roce 1427 a do ukončení svého 
provozu byla naší
nejstarší funkční sklárnou.

V pondělí 3. března 2013 dojde ke změně autobu-
sových jízdních řádů
na trase: Rumburk - Krásná Lípa - Rybniště - Ji-
řetín pod Jedlovou   
Ze směru z Rumburku přibyl v pracovní dny spoj č. 
103 s časem odjezdu Rumburk Bytex 7:44 a časem 
příjezdu Krásná Lípa náměstí 7:54 a spoj č. 105 s 
časem odjezdu Rumburk Bytex 13:57 a časem pří-
jezdu Krásná Lípa náměstí 14:07.
V opačném směru přibyl v pracovní dny spoj č. 
104 s časem odjezdu Krásná Lípa náměstí 13:45 a 

časem příjezdu Rumburk Bytex 13:53 a spoj č. 106 
s časem odjezdu Krásná Lípa náměstí 18:50 a časem 
příjezdu Rumburk Bytex 18:58
a na trase: Rumburk - Staré Křečany - Krásná Lípa 
- Doubice
byl zrušen v pracovní dny spoj č. 101 s časem od-
jezdu Varnsdorf 7:04 a časem příjezdu Krásná Lípa 
náměstí 7:49.
Jednotlivé jízdní řády najdete i na www.krasnalipa.
cz.

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení re-
alizuje v období 1. prosince 2012 do 30. listopadu 
2014 projekt „Po padesátce vedu“. Hlavním cílem 
projektu je zvýšení zaměstnatelnosti lidí ve věku 
nad 50 let z celého Šluknovského výběžku. „Pod-
mínkou účasti v projektu je, aby jeho účastník, či 
účastnice byli evidováni na Úřadu práce jako ucha-
zeči a uchazečky o zaměstnání a byli ve věku nad 
50 let,“ přiblížila podmínky vstupu do projektu i 
jeho průběh a dílčí aktivity manažerka projektu 
Marta Saganová.
Do projektu bude zařazeno celkem čtyřicet lidí z 
dané cílové skupiny. Účastníci a účastnice absolvují 
dle individuálních předpokladů některé z dílčích 
aktivit projektu: poradenství, bilanční diagnosti-
ku, vzdělávání v oboru Údržba veřejné zeleně a v 
oboru Vedení a řízení lidí a organizace práce. Po ab-
solvování vzdělávacích aktivit většina z úspěšných 
absolventů nalezne pracovní uplatnění v místě 
svého bydliště. Celkem dvacet dva nových pracov-
ních míst pro absolventy vytvoří města a obce na 
Šluknovsku. 
V současnosti probíhá nábor zájemců do projektu. 
Zájemci se mohou obrátit na kontakt: 
Marta Saganová, manažerka projektu „Po padesát-
ce vedu“, tel: 777 923 372, 
e-mail: saganova@os-cedr.cz.

V lesích národního parku České Švýcarsko v sou-
časné době probíhají těžby dřeva, na vhodných 
místech i s využitím harvestorů. Správa národního 
parku tak pokračuje v postupné přeměně nepů-
vodních smrkových monokultur ve smíšené lesy. 
Lesnické zásahy v národním parku v budoucnu 
umožní převod porostů do bezzásahového režimu. 
Tento přístup výrazně snižuje hrozbu lesnických 
katastrof, které by mohly mít za následek odles-
nění rozsáhlých ploch v národním parku. “Naším 
dlouhodobým cílem je bezzásahovost na více než 
sedmdesáti pěti procentech rozlohy národního 
parku. Lesy, které po staletí přetvářel člověk a tím 
je na sobě učinil závislými, však musíme na takový 
krok nejprve připravit,” řekl ředitel Správy NP ČŠ Pa-
vel Benda.

Správa parku provádí především tzv. výběrové 
těžby, díky kterým do zbývajícího porostu proniká 
více světla. Tím je podpořen růst dřevin, které by se 
v konkurenci smrků jinak neprosadily, především 
buků a dalších listnatých druhů. V porostech, kde 
takové dřeviny chybí zcela, následují výsadby pů-
vodních druhů listnáčů nebo jedlí.
V souvislosti s těžbami správa parku volí postupy, 
které minimalizují škody v porostech, ale také dobu 
provádění jednotlivých zásahů. Tomu přispívá mra-
zivé zimní počasí, které spolu s citlivým vedením 
techniky vede k minimálnímu poškození lesní půdy. 
Díky tomu se porosty velice rychle zotavují. Většinu 
těžeb provádí správa národního parku mimo hlavní 
turistickou sezónu.  
(Tomáš Salov, foto: V. Sojka)

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 výbě-
rové šetření o životních podmínkách domácností v 
České republice. Smyslem šetření je získávat dlou-
hodobě údaje o sociální a ekonomické situaci ve 
třiceti evropských zemích. Domácnosti, které byly 
do šetření zahrnuty, byly vybrány počítačem ná-
hodně.
Šetření se uskuteční v době od 23. února do 12. 
května 2013 prostřednictvím vyškolených tazate-
lů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele s 
příslušným pověřením, které je ve spojení s občan-
ským průkazem opravňují k provedení šetření, a 
které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem 
zaměstnance ČSÚ. (r)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Šluknovska

Změna autobusových jízdních řádů

Po padesátce vedu

V národním parku pokračuje přeměna lesa 

Výběrové šetření 
Životní podmínky 2013
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Foto střípky z letošního Masopustu v Krásné Lípě
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V sobotu 9. března od 14:00 hodin se v Kulturním 
domě v Krásné Lípě uskuteční vstupní kolo soutěže 
interpretů lidových písní. Vstup zdarma.

Přijměte pozvání na otevřenou nedělní lekci tance 
5 rytmů (pokračování únorové dílny),
kterou vás bude provázet  Raduca Vojáčková, akre-
ditovaná lektorka. Nedělní kurz se uskuteční v ne-
děli 10. března mezi 14:00 – 18:00 hodin v Domě 
kultury Střelnice v Rumburku. Otevřená  lekce Tvo-
řit tanec - tvořit život 2 je prohloubením kontaktu 
s 5 rytmy. Pro rezervaci místo je třeba přihlásit se 
e-mailem xosvaldo@centrum.cz, nebo telefonicky 
Marjánce Krásnolipské tel.: 775 067 515. 

Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do 
kulturního domu – kina na pravidelné Cvičení s jó-
gou, které vede pí. Pilařová z Ústí nad Labem.
Termíny: neděle 17.3. od 12:00 do 16:00 hodin. S 
sebou podložku a vhodné volnější oblečení. Popla-
tek za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

V prvním patře Kulturního domu (kina) v Krás-
né Lípě se bude v sobotu 16. března konat Burza 
dětského oblečení a hraček, kterou pravidelně za 
podpory města pořádá mateřské centrum Beruška 
Krásná Lípa. 
Příjem věcí: v pátek 15. 3. od 16:00 do 18:00 hodin
Prodej věcí: v sobotu 16. 3. od 8:00 do 10:00 hodin

V úterý 19. března od 17:00 hodin začíná v kultur-
ním domě v krásné Lípě přednáška na téma přiro-
zené léčebné prostředky z rostlin, jarní únava, de-
toxikace, podpora imunity, využití vonných látek, 
éterických olejů a léčebných vlastností rostlin v pří-
rodní kosmetice a v parfémech, příklad domácích 
postupů a receptur. Své zkušenosti předá PaeDr. 
Zbyněk Šedivý, zakladatel společnosti Nobilis Tilia.

Místní akční skupina Šluknovsko a příznivci kultu-
ry na Šluknovsku vás zvou 2. března na Maškarní 
bál Tolštejnského panství, který se uskuteční v 
sále Společenského klubu Střelnice ve Varnsdorfu. 
Program plný veselí a tance za doprovodu skupi-
ny Frank Caldera Band nabídne mimo jiné také 
předání tradiční ceny za nejpozoruhodnější po-
čin v oblasti kultury v uplynulém roce v regionu 
Šluknovska „Zlatá Múza severu 2012“. Organizátoři 
oznámili veřejné nominace na tuto prestižní cenu a 
do nejužšího výběru pěti kandidátů se probojovala 
i Hana Brabníková, Krásná Lípa za práci s dětmi v 
oblasti hudby a folklóru. 
Předprodej vstupenek: Železářství Semelka Krásná 
Lípa
Autobusový svoz po trase: Rumburk – Staré Křeča-
ny – Krásná Lípa – Rybniště – Jiřetín pod Jedlovou 
– Dolní Podluží- Varnsdorf a po skončení zpět po 
stejné trase.

V sobotu 6. dubna se v Kulturním domě v Krásné 
Lípě představí nejúspěšnější česka travesti skupina 
HANKY PANKY se zbrusu novým zábavným po-
řadem Diskohrátky. Skupina, která paroduje zpě-
vačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala 
na paškál celou řadu známých celebrit a nově se 
můžete těšit kromě písniček i na komické scénky. V 
pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i celou 
řadu současných diskotékových hitů. Diskohrát-
ky se ponesou v rozpětí 70. let až po současnost. 
Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden Kids, 
tedy Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře a 
Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně 
s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem. Ze zahra-
ničních hvězd nebude chybět Anastacia, Whitney 
Houston, Roxette a řadu dalších. Více informací 
naleznete na internetových stránkách www.hanky-
pankyshow.eu.
Vstupenky za 200,- Kč jsou v předprodeji v poklad-
ně na MěÚ Krásná Lípa v úředních hodinách po, st  
8:00 -17:00 a pá  8:00-11:30 nebo přímo v kulturním 
domě.

Hračka má nezastupitelný význam v životě dítě-
te, přibližuje mu svět dospělých a připravuje jej 
na budoucí život. Expozice hraček technických a 
konstruktivních, tovární i domácí výroby – vláčky, 
autíčka, různé typy stavebnic a mechanické hračky, 
dále dobové kuchyňky, panenky, kočárky, stolní hry 
i domácí loutková divadla z let 1880 až 1980 bude k 
vidění ve výstavních prostorách zámku ve Šlukno-
vě. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve 
čtvrtek 7. března 2013 v 17:00 hodin a potrvá do 
12. května 2013. Otevřena bude denně, včetně ví-
kendů od 09:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00 hodin.

V sobotu 16. března se do Šluknova sjedou mysli-
večtí trubači a vábiči zvěře ze středních lesnických 
škol a fakult, aby změřili své dovednosti ve 4. roč-
níku studentské soutěže. Soutěž ve vábení jelenů 
bude probíhat ve stylovém podkroví zámku ve 
Šluknově a trubači našli útočiště ve šluknovském 
secesním Domě kultury. Koncert trubačů a slav-
nostní vyhlášení výsledků se uskuteční v kostele sv. 
Václava.
Soutěž a všechna vystoupení trubačů a vábičů, 
jsou přístupné veřejnosti. Rádi bychom na tuto 
zajímavou akci pozvali nejen lesáky a myslivce, ale 
také ostatní obyvatele Šluknova a okolí.
Program: sobota 16. 3.
•  8.30 – 9.00 hod. 
 slavnostní zahájení soutěže – zámek
•  9.00 – 15.00 hod. 
 soutěž mysliveckých trubačů – Dům kultury
 soutěž ve vábení jelenů – zámek, podkroví
•  18.00 – 19.00 hod.
 veřejný koncert účastníků a vyhlášení vítězů – 

kostel sv. Václava

Ponořte se v neděli 17. března mezi 11:00 – 17:00 
hodin do dávných časů a všedního života skrom-
ných tkalců plátna Horní Lužice, do dob, kdy pra-
covní den začínal za úsvitu hlasitým tlukotem 
křepelky a končil po 14 až 16 hodinách tvrdé 
práce u tkalcovského stavu. V Karáskově muzeu 
v Seifhennersdorfu u manufaktury Tröger (KiEZ 
Querxenland) se v tento den bude názorně před-
vádět způsob pěstování a zpracovávání lnu. K vidě-
ní bude i originál rachotícího tkalcovského stavu 
z roku 1800. Návštěvník se zde také dozví mnoho 
zajímavého o vzniku a stavbě hornolužických pod-
stávkových domů. Výstava fotografi í od Rainera 
Döringa na téma „Na cestě Karáskovým revírem“ 
představuje působivé fotografi e z příhraniční ob-
lasti Horní Lužice a severní Čechy. Kromě toho mo-
hou návštěvníci shlédnout výstavu „Tenkrát v DDR 
- každodenní život“, která čítá na 800 exponátů.
Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním 
sklípku budou připravována a podávána typická 
jídla pláteníků jako například bramborová bašta, 
chlupaté knedlíky či bezinková polévka. Samotné 
Karáskovy přírodní trhy s více jak 70 prodejními 
stánky se konají na parkovišti  u Karáskova muzea, 
na náměstí u radnice a v historickém  třístranném 
dvoře (Bulnheimischer Hof).
Ke koupení bude kozí maso, sýry, máslo i tvaroh, 
drůbeží a zvěřinové speciality, koňské maso a sa-
lámy, křupavý Karáskův chléb, pěstované houby a 
houbové placky, bylinné likéry, léčivé bahno z pan-
ství Karlse Stülpnera a nebo veselé jizerskohorské 
hračky ze dřeva. Budete se moci také dívat pod 
ruce pekaře z Neukirchu při výrobě a pečení koláče 
„Baumkuchen“. 
Rozsáhlou nabídku doplní lněné oblečení, výrobky 
z přírodních materiálů a mnoho dalšího. 
K návštěvě zve také podstávkový dům (Bulnhei-
mischer Hof) se vzácnou stropní malbou a burzou 
lněných látek. 
Samozřejmě bude mít celé dění na trhu pod dozo-
rem loupežnický vůdce Karásek a jeho kumpáni. A 
neměli byste vynechat návštěvu domova veliko-
nočního zajíčka!
Velikonoční zajíček Olli a jeho žena Lotti Langohr 
mají ve stejný den otevřený svůj dům v KiEZ “Quer-
xenland” Seifhennersdorf v době od 14 do 17 ho-
din. Oblíbení ušáci si připravili pestrý program v 
rámci rodinných slavností.
Více informací naleznete na www.karaseks-revier.de

Zpěváček 2013

Přijďe si zatančit na 
vlně 5 rytmů

Cvičení s jógou

Burza jarního a letního 
dětského oblečení 

a hraček

Léčivé rostliny 
v domácí lékárně 2 

- JARO

Maškarní bál 
Tolštejnského panství

Hanky Panky 
Diskohrátky

Hračky z let 
1880 - 1980 

na zámku ve Šluknově

Myslivečtí trubači 
a vábiči budou soutěžit 

ve Šluknově

Hornolužický den 
pláteníků a přírodní 

trhy

Program kina Krásná Lípa
Březen 2013

Nepřítel pod 
ochranou   

středa 13. 3.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý 
zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet 
naživu. Denzel Washington, Ryan Reynolds v napínavém 
thrilleru. S titulky, 114 minut. Mládeži přístupno od 15ti let.

Útěk z MS-1 
středa 20. 3.
18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti 
nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého 
není úniku. Sci-Fi, Thriller S titulky, 95 minut. Mládeži 

přístupno od 15ti let.
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V polovině února se na naší škole uskutečnila sou-

těž „O nejlepšího kuchtíka“, kterou vyhlásila Žákov-

ská rada. Soutěže se (přes počáteční velký zájem) 

nakonec zúčastnila pouze tři družstva, která nám 

ukázala své kuchařské umění. Porota ochutnáva-

la ze tří 3 druhů salátu a rizota. Soutěžící měly na 

vaření a přípravu 45 minut. V kuchyňce se míchalo, 

krájelo, vařilo, sekalo, dochucovalo. V porotě zased-

li zástupci žákovské rady a pí uč. Salovová. Všechna 

připravená jídla po ochutnávce ohodnotili body na 

stupnici od pěti do jedné. Proběhlo sčítání bodů a 

byl vyhlášen vítěz. Titul nejlepšího kuchtíka získalo 

družstvo č.3 ve složení  Klára Procházková, Jana Vo-

borová, Kristýna Marholdová.

(Za redakci Mraveniště, Kateřina Černá)

V únoru v rámci školního projektového dne „Den 

mateřského jazyka“ konalo školní kolo recitační 

soutěže žáků 2. a 3. ročníků naší základní školy. Po 

absolvování třídních kol, vyslaly třídy své nejlep-

ší recitátory do boje o přední příčky. Celkem se v 

prostorách učebny Hudební výchovy sešlo šestnáct 

soutěžících. Porota složená ze čtyř učitelek 1. stup-

ně nakonec stanovila toto pořadí: 1. místo Jiří Kovač 

III. B, 2. místo Barbora Caklové z II. A. (oba pojedou 

naši školu reprezentovat do dalšího kola v Rum-

burku), 3. místo obsadila Barbara Marschnerová ze 

III. B. Pro velkou úspěšnost byla přiznána ještě dvě 

čestná uznání.

O několik dní dříve svou recitační soutěž absolvo-

vali i žáci 2. stupně. Bohužel počet soutěžících opět 

ovlivnila chřipková epidemie a nemoc zabránila ně-

kterým v účasti. Takže se v přízemí ve třídě VII. roční-

ku sešlo pouhých deset recitátorů, kteří byli rozdě-

leni do dvou kategorií. V kategorii 6. - 7. ročník se na 

1. místě se umístili Dana Caklová a Filip Skokan ze 

VI. B, kteří budou reprezentovat naši školu v dalším 

kole v Rumburku. Na třetím místě skončil Michal 

Šlof ze VII. třídy. Ostatní soutěžící si „vybojovaly“ 

jedničku z češtiny - byly to Barbora Bartošová ze VI. 

B, Jitka Hučková z VI. A a Kateřina Veselá ze VII. třídy.

V kategorii 8. - 9. ročník na prvním místě skončila 

Viktoria Marschnerová z VIII. ročníku, druhá se umís-

tila Markéta Dvořáková z IX. B a na třetím místě byly 

Adriana Marscherová z VIII. třídy a Zuzana Indráko-

vá z IX. B. Do Rumburku nás pojede reprezentovat v 

této kategorii Viktoria Marschnerová.

Všem žákům děkujeme za pečlivou přípravu reci-

tace a těm, kteří pojedou do Rumburka, budeme 

držet palce, aby uspěli v konkurenci ostatních re-

citátorů.

Všem žákům děkujeme za pěkný zážitek, pečlivou 

přípravu recitace a postupujícím štěstí a úspěch v 

dalším kole v Rumburku.

(Věra Svatoňová a Hana Hořeňovská)

Každou lekci letošní předtaneční výchovy nás při-

vítá nám známá znělka. Ze začátku lekce si vždy 

pod vedením manželů Širokých zopakujeme to, co 

jsme se naučili minulý týden. Pak se učíme li učit 

zas něco nového: umíme třeba kroky na waltz, ma-

zurku, čtverylky, více, či méně zvládneme i blues a 

základní kroky polky . Kroky se učíme pomalu tak, 

aby nám to všem šlo. Napřed si to zkouší každý 

sám a potom už tancujeme v páru, tedy kluk-holka. 

Mnohokrát se v hodině prostřídáme, vždy se kluk 

posune o jednu partnerku doleva po směru tance. 

To proto, aby si nikdo nemohl stěžovat, že tancuje s 

tím „lepším“,  a taky pro to, abychom se naučili tan-

covat s různými partnery a partnerkami.

Ve třetí lekci jsme se učili základní kroky pro valčík 

a jive (džajv). Ten měl u nás asi zatím ze všech tanců 

největší ohlas. Jestli to půjde takhle rychle pořád 

dál, budou z nás za chvíli taneční přeborníci.

Ve čtvrté lekci jsme se sešli bohužel opět v počtu, 

kdy dívek bylo více, chlapci chtiví tance asi “došli“. 

Tentokrát jsme se učili chachu (čaču). Ta nám dě-

lala největší problém, v jedné chvíli dokonce pan 

Široký prohlásil, že pro některé tanečníky je hudba 

naprosto zbytečná, protože výsledek jejich snažení 

je vždy stejný - šlapou si to, jak je napadne, hudba 

nehudba. Ale nakonec jsme zvládli i tento tanec. 

Občas je legrační, jak se nám motají z těch všech 

tanců nohy, ale manžele Širokých mají s námi trpě-

livost. Dokonce jsme za polku dostali od pana Širo-

kého velkou pochvalu, což prý nedělá tak často, aby 

smekal klobouk. 

V polovině kurzu jsme se konečně sešli v počtu, kdy 

každá dívka měla svého tanečníka.

Tentokrát jsme měli i více diváků, některé to trochu 

znervózňovalo, ale zvykli jsme si. Potěšilo nás, že se 

na nás přišla podívat i paní ředitelka, každý se určitě 

snažil ze všech sil, aby ukázal, co všecko už umí.

Tyhle hodiny nás hodně baví, těšíme se na další lek-

ce a další tance, co nás ještě čekají.

(Kateřina Ferencová IX. A, Romana Vojancová IX. A, 

Nikola Müllerová, IX. B, Markéta Dvořáková, IX. B)

Škola zná nejlepší 
kuchtíky

Recitační soutěž 2. a 3. ročníků ZŠ

Tyhle hodiny nás baví, hodně
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Domeček Na Kopečku Rumburk - program 
na březen 2013

Zámecká kinokavárna 
s čajovnou Šluknov

10.3. neděle – Povídání o pejskovi a kočičce – pro děti od 14:00 
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč dítě 

12.3. úterý – WARRIOR (USA 2011) od 17:00 
Drama/Sportovní (140 min) Vstupné : 30 Kč dospělí 

19.3. úterý – O SNĚHURCE (USA 2012) od 17:00 
Komedie/Fantasy (106 min.) Vstupné: 30 Kč dospělí

Ve čtvrtek 14. března ve 14:00 se v 
DPS (modrém) v Nemocniční ulici 
uskuteční sbírka knih, které chcete 
věnovat novým čtenářům, protože 
Vám zabírají místo v knihovně.
Mnozí z nás máme plné knihovny, 
které již nevyužíváme. Jste ochotni je 
věnovat novým čtenářům? Za před-
pokladu, že by knihy dostaly nový 
smysl, nový život? Máte dojem, že 
starší knihy jsou lépe zpracované, než 
ty novější? My ano, proto máme pros-
bu k lidem, kteří mají možnost pomo-
ci dětem z mateřských a základních 
škol v Krásné Lípě. 
Jedním z celorepublikových projektů 
programu  SENSEN (senzační senioři) 
je i II. ŽIVOT DĚTSKÉ KNIHY, který vzni-
kl na základě dobrovolnictví. Jeho 
náplň spočívá především ve sběru 
odložených knih pro děti a jejich 
distribuce potřebným. Tento projekt 
vznikl za účelem rozvíjení kladného 
vztahu dětí ke čtení. Celosvětová 
ekonomická situace má dopad na 

snížení poptávky po knihách, zvlášť 
u dětské literatury, dnešní doba není 
nakloněna čtení knih, přednost mají 
počítače. Čtení pomáhá dětem rozví-
jet komunikační schopnosti ve smys-
lu správné a lepší výslovnosti a větší 
slovní zásobě. 
Za pomoci skupiny seniorů z Domu 
s pečovatelskou službou bude dne 
14.3 2013 ve 14:00 hodin uspořádána 
sbírka knih, která se uskuteční v DPS 
(modrém) v Nemocniční ulici, kam 
můžete knihy donést. Druhým sběr-
ným místem je Komunitní centrum 
Kostka, kam můžete v průběhu mě-
síce března v době od 9:00 do 12:00 
hodin nosit knihy k rukám p. Vítkové. 
Senioři, dobrovolníci, knihy roztřídí 
dle věkových skupin dětem ze zá-
kladní školy, mateřských škol a dětem 
ze sociálně slabších rodin.
Předem děkujeme za nepoškozené a 
obsahově kvalitní tituly.

(Vlaďka Vítková, Kostka Krásná Lípa)

Složením závěrečné zkoušky a zís-
káním osvědčení v Kurzu Pracovník 
v sociálních službách získalo novou 
kvalifi kaci pro práci v sociálních služ-
bách dvacet uchazečů o zaměstnání. 
Pro sedmnáct z nich jsou i vytvořena 
nová pracovní místa u zaměstnavate-
lů ve Šluknovském výběžku.
,,Žijeme v regionu, kde je každé nové 
pracovní místo výhrou. Mám radost, 
že jsme sedmnácti uchazečům o za-
městnání umožnili získat potřebnou 
kvalifi kaci a nové pracovní místo v 
několika obcích Šluknovska,“ uvedla 
Hana Volfová, ředitelka Komunitního 
centra Kostka, které realizuje projekt 
Učení je cesta. Dodala, že patnácti 
osobám bylo přislíbeno pracovní 
místo v některé z obcí či neziskové 
organizaci ve Šluknovském výběžku. 
Nová pracovní místa byla vytvořena 
v prosinci 2012, další v lednu tohoto 

roku u obcí Jiříkov, Rumburk, Varns-
dorf a Krásná Lípa nebo organizací 
White light I., Farní charita Šluknov, 
Kostka Krásná Lípa, ZŠ Krásná Lípa a 
Cedr. V současné chvíli je zaměstnáno 
celkem sedmnáct lidí.
Díky projektu mohla například Krásná 
Lípa posílit počet asistentů prevence 
kriminality ve městě o dva nové pra-
covníky a zajistit větší pořádek a klid 
v ulicích. Asistenti se střídají a působí 
tak v obci i o víkendu a ve večerních 
hodinách.
Projekt Učení je cesta 
(CZ.1.04/3.3.05/75.00130) je fi nanco-
ván z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR, realizátorem projektu je Kostka 
Krásná Lípa, p. o.

(Petra Vrajová, sociální pracovník)

Sbírka starších dětských knih 

Nezaměstnaní našli nové uplatnění 
v sociálních službách

Beseda s Ivanem Kožíškem: „Od 
podpisu charty až po fotografování 
„ - Středa 6.3.2013 – 19:00 hodin
Nezaměnitelná osobnost Rumburku, 
amatérský umělec - hudebník, sklada-
tel, textař, spisovatel, humanista, 
aktivista, bohém... Nedávno oceněn 
státním vyznamenáním. Měl a má 
svůj ryzí přístup k odboji a nikdy se 
nebál prezentovat své názory naplno.
Jak se u nás žije cizincům? - Středa 
13.3.2013 – 19:00 hodin
Další pokračování debat s cizinci, kteří 

žijí v České republice. Naše pozvání 
pro tento večer přijala Julia Bartoš, 
Němka žijící již 8 let v Krásné Lípě, 
maminka tří dětí. Přijďte si povídat 
a zjistit její osobní pohled na život v 
Česku.
„Křesťanské Velikonoce - tajemství 
vzkříšení“
Středa 20.3. 2013 – 19:00 hodin
Nad šálkem čaje se setkáme s 
evangelickým farářem Filipem 
Šimonovským. Velikonoční téma v 
jeho podání tento večer!
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Za účasti pěti set dvaašedesáti závodníků z osmi 
států Evropy se 23. února v Bánské Bystrici konalo 
otevřené mistrovství Slovenska – Slovak Open, vel-
ký mezinárodní turnaj v kickboxu, světové federace 
WAKO. V národním týmu ČR měl oddíl KBC Krásná 
Lípa čtyři zástupce. Milan Dušek jako asistent stát-
ního trenéra a tři závodníkyi. Andy Farská nastou-
pila ve dvou juniorských disciplínách a získala dvě 
stříbrné medaile a to ještě v kicklightu byla okrade-
na o titul, když rozhodčí otočili zápas ve prospěch 
soupeřky. Míša Adámek předvedl také velmi dobrý 
výkon a dvojitým startem zajistil pro ČR další dvě 
stříbra, když v obou disciplínách porazil domácí re-
prezentanty a prohrál až ve fi nále s polským a poté 
s ukrajinským borcem. Nejlepší výkon předvedl 
Míša Málek, který ve velmi silně obsazené kate-
gorii -71 kg v nejprestižnější disciplíně K-1 vyřídil 
suverénně Slováka a poté favorizovaného Maďara. 
K fi nálovému zápasu nastupoval až ve 21:30 a pro-
hrál ho velmi těsně na body s druhým maďarským 
reprezentantem. Náš oddíl přispěl ziskem pěti stří-
brných medailí k úspěšnému vystoupení České 
Republiky na jednom z nejprestižnějších turnajů v 
Evropě federace WAKO.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.                                (MD)

Slovak Open 
kickboxing


