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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 15. srpna

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 29. srpna

Zemřel František Jindra

Baterie již 
v popelnicích 

nekončí

Letošní Parkmaraton 
už zná svůj termín

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o ná-
hlém úmrtí pana Františka Jindry, dlouholetého 
ředitele a především učitele krásnolipské základní 
školy. O velké oblibě a uznání jsme se přesvědči-
li při jeho osobní účasti na velkém Školním srazu 
2010, kde byl nepřetržitě obklopen zástupy svých 
bývalých žáků a kolegů.
Pan František Jindra by se letos dožil úctyhodných 
92 let.

S úctou a vzpomínkou město Krásná Lípa

Během pouhých tří měsíců vytřídili k dalšímu vy-
užití krásnolipští obyvatelé čtyřicet kilogramů po-
užitých baterií. Ty nevyhodili do popelnic, ale vy-
třídili do speciální nádoby ve vstupní hale radnice. 
Sběr baterií není ve městě úplnou novinkou, spe-
ciální boxy byly na veřejných místech umístěny již 
před lety, avšak bez většího úspěchu. Významnější 
množství se sbírá právě až po umístění sběrného 
válce na chodbě radnice u vstupu na poštu.
Nárůst množství sebraných použitých baterií odrá-
ží i republikový trend. Češi v roce 2012 odevzdali 
921 tun starých baterií, což je cca o 20% více než 
vloni.
Každoročně se v ČR prodá více jak 100 milionů 
kusů nových baterií. Kovy obsažené v recyklova-
ných bateriích tvoří 60 – 80 % jejich hmotnosti. 
I vytříděním malé baterie můžeme každý přispět k 
ochraně životního prostředí!
Děkujeme všem, kterým není příroda lhostejná.

(Jan Kolář)

Poběží se tradičně první „poprázdninovou“ sobotu, 
tedy 7. září. Start letošní hlavní tratě je v Krásné Lípě 
a cíl v německém Bad Schandau. Ostatní tratě mají 
start i cíl v Krásné Lípě. Letos se chystá i novinka v 
podobě štafetového maratonu dětí. Čeká nás tedy 
pestrý běžecký den, který bude opět doplněný bo-
hatým programem, stánky a večerním koncertem. 
Pro účastníky, kteří se zaregistrují nejpozději do 4. 

září 2013 bude připraveno speciální startovní číslo 
se jménem, pro všechny pak diplom. Na startu jsou 
vítáni všichni, kteří mají chuť se pobavit a udělat 
něco málo pro své zdraví. Běžíme v duchu hesla 
„Každý může zažít pocit vítězství.“
Doporučujeme, abyste si do svých diářů napsali ná-
sledující poznámku: 7. září jsem s celou rodinou v 
Krásné Lípě (celý den). Těšíme se.                             (zn)

Na snímku František Jindra se současnou 
ředitelkou školy Ivanou Preyovou
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 17. – 18. 8. 2013 MUDr. Jůdová Jana 
       Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
- 24. – 25. 8. 2013 MUDr. Janda Zdeněk 
       Čs. legií 10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 31.8. – 1. 9. 2013 MUDr. Křemen Adolf 
       Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto 
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou 
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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 

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů i 
Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, neváhejte 
a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. Sta-
čí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením 
o ubytování je zaslat elektronicky nebo poštou. 
Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit i 
milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem „Léto 
v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukončení sou-
těže je 31. října 2013. Slosování o ceny se uskuteční 
do 30. listopadu. Úplná pravidla budou viditelně 
vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na webové 
adrese www.krasnalipa.cz. (r)

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit 
fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na danou 
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stá-
le noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fo-
tosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Kde byste hledali objekt na snímku, co v bu-
dově dnes najdete a jaký název budova dnes nese? 
Odpověď z č. 456, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Na snímku z minulého čísla byla čedičová kupa (657 
m) Zlatý vrch - původně Rybí vrch (Fischberg), kte-
rou najdete východně od obce Lísky. Na jeho jiho-

východním úbočí byl kolem roku 1870 lom. Oblast 
byla jako chráněná vyhlášena poprvé v roce 1940, 
podruhé v roce 1964.  Hlavním důvodem ochrany 
této lokality je dokonalost čedičových sloupů (až 
30m) v neobvyklé mohutné čelní stěně.
Na východním a jižním úbočí kopce byla v 60. le-
tech 20. století těžbou kamene (používaného pro 
jeho odolnost i při stavbě mořských hrází, napří-
klad v Holandsku) odkryta vnitřní struktura tělesa 
s velmi pravidelnou sloupcovitou odlučností. Až 30 
m vysoké sloupce olivinického čediče jsou ve stře-
du útvaru svislé, směrem k okrajům tělesa se jejich 
sklon zmenšuje až do polohy horizontální. Vytváří 
se tak jakýsi obrovský vějíř, jehož stěna je místy pře-
vislá. Vrchol kupy překrývá mladší čedičový příkrov 
bez sloupcové odlučnosti. Po vyhlášení chráněného 
území byla těžba zastavena a hlavní lomová stěna 
zůstala zachována.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Soutěž „Léto 
v Krásné Lípě“ 

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 26.8. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.8. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 9.9. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 12.9. 2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
 Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                    žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
                                    červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od 
                    1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Z nejúspěšnějších a nejglosovanějších fotografi í 

Martina Raka je sestaven zbrusu nový kalendář Čes-

ké Švýcarsko 2014. Stejnojmenná společnost, která 

kalendář vydává již od roku 2003, se pro nový ka-

lendář rozhodla využít fenomén doby - sociální sítě, 

které doslova přetékají fotografi emi z celého světa. 

A jsou mezi nimi i ty z Českosaského Švýcarska. Jed-

ním z prvních fotografů, který je začal umisťovat na 

Facebook a Google +, je Martin Rak. Jeho snímky 

sklízejí nadšené reakce a lidé ze všech koutů světa 

díky nim zjišťují, že na severu Čech je místo, které 

stojí za to poznat. Vydavatel věří, že nový kalendář 

bude natolik inspirativní, že navzdory fenoménu 

virtuálního cestování přiměje mnohé z nás nespo-

kojit se s obrazem a ponoukne nás vydat se na ta 

krásná místa osobně. 

(r)

Veškerá dočasná omezení vstupu, která každoročně 

vyhlašuje Správa NP České Švýcarsko na území ná-

rodního parku kvůli ochraně hnízdišť zvláště chrá-

něných sokolů stěhovavých, výrů velkých a čápů 

černých skončila. V širší oblasti Českého Švýcarska 

letos úspěšně vyhnízdilo šest sokolích párů, kteří 

přivedli na svět nejméně čtrnáct mláďat. Výři obsa-

dili patnáct z odhadovaných dvaceti pěti teritorií, 

prokázat se podařilo jedno mládě. Hnízdění čápů 

černých byla bohužel ve všech případech z důvodu 

nepřízně počasí neúspěšná.

Omezení vstupu do zhruba deseti hnízdních loka-

lit zvláště chráněných druhů ptáků správa parku 

každoročně vyhlašuje počátkem března. Smyslem 

tohoto opatření je minimalizovat rušení druhů cit-

livých na lidskou přítomnost a zvýšit tak šance na 

jejich úspěšné rozmnožování. (r)

Cyklistům, kteří v Českém Švýcarsku zamíří do 

atraktivních oblastí  soutěsek Kamenice a Pravčic-

ké brány, nově slouží úschovna kol v Mezní Louce. 

Správa národního parku ji zřídila v objektu svého 

ubytovacího zařízení Celnice. Návštěvníci zde svá 

kola mohou za mírný poplatek bezpečně odstavit a 

pěšky pokračovat dále k nejznámějším turistickým 

cílům národního parku, které s jízdním kolem do-

sažitelné nejsou. Úschovna návštěvníkům slouží v 

hlavní turistické sezóně od 7:30 do 19:30 hodin, ve 

vedlejší sezóně od 8:00 do 18:30 hodin..

 (r)  

Mariinu vyhlídku v národním parku České Švý-

carsko při posledních bouřkách poškodil blesk. V 

době zásahu bleskem byl altán zřejmě prázdný a 

nikdo nepřišel k úrazu. „Chatičky na Mariině vyhlíd-

ce a na Rudolfově kameni sice historicky sloužily 

a dodnes slouží jako určitá ochrana návštěvníků 

před nepřízní počasí, to ovšem v žádném případě 

neznamená, že jsou vhodným útočištěm při bouř-

kách,“ varoval ředitel Správy NP ČŠ Pavel Benda a 

dodal, že poškozená místa pracovníci stráže příro-

dy opraví. (r)

Kdepak ty ture hnízdo máš?

Policie hledá pachatele, který o druhém červen-

covém víkendu poškodil fólie na 42 kusech balíků 

senáže poblíž Skřivánčího pole, čímž senáž zcela 

znehodnotil a majiteli způsobil škodu ve výši 33 

tisíc.korun. Za poškození cizí věci pachateli hrozí až 

jednoleté odnětí svobody.

To tenhle ptáček zahnízdil v cele

Příjemně strávené odpolední posezení v restauraci 

s mladší dívkou skončilo pro 60-ti letého bezdo-

movce z Varnsdorfu nocí strávenou v policejní cele. 

Při jejím doprovázení zřejmě očekával něco víc, než 

poděkování za zaplacenou útratu. Svou náklonnost 

jí měl přitom dávat najevo proti její vůli dost nevy-

bíravým způsobem, když jí měl držet a pokusit se 

jí osahávat. V případě prokázání viny mu za ome-

zování osobní svobody hrozí až tříletý trest odnětí 

svobody.

Chcete přijít o věci? Tak je nechte v autě

Už několik případů vloupání do vozidel u příjezdo-

vých cest v okolí Národním parku České Švýcarsko 

má na svědomí pachatel, který zaměstnává nejen 

krásnolipské policisty. Poslední takový případ se 

stal na konci července mezi Doubicemi a Kyjovem, 

kde po překonání uzamčení ze zavazadlového pro-

storu odcizil doklady, hotovost a jiné věci v hodno-

tě 6 tisíc korun. Týden předtím povedenému nene-

chavci u jiného vozidla, parkujícího poblíž Kyjovské 

přehrady, stačilo pouhých 10 minut na to, aby 

poškozené připravil o hotovost a cestovní doklady 

uložené v zavazadlovém prostoru.

Sportovně založený lupič odjel na kole

Krásnolipští policisté pátrají po pachateli, který po 

vypáčení dveří vnikl do skladu Kumunitního centra 

Kostka v Masarykově ulici. Zde se zmocnil nového 

elektrokola v hodnotě 20 tisíc korun. Za krádež pa-

chateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého mě-

síce evidovali 25 trestných činů a 104 přestupků, z 

toho 73 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl - inspektor

České Švýcarsko má nový fotografi cký kalendář

V národním parku končí dočasná omezení 
kvůli hnízdění 

Cyklistům v oblasti 
Hřenska nově slouží 

úschovna kol Mariinu vyhlídku 
poškodil blesk

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Biskupství litoměřické a město Krásná Lípa si Vás 
dovolují pozvat na vzpomínkovou akci při příleži-
tosti 65. výročí úmrtí 16. litoměřického sídelního 
biskupa Antona Aloise Webera. V sobotu 14. září 
2013 v kapli ve Vlčí Hoře se od 14:00 hodin usku-
teční zádušní mše, od 15:00 hodin bude následovat 
představení nové publikace o biskupově životě a 
poté vystoupí Krásnolipský komorní sbor pod ve-
dením Mgr. Milana Sudka. 

Návštěvníci národního parku České Švýcarsko i le-
tos mohou nahlédnout do každodenního pracov-
ního života strážců přírody. Společně se strážcem 
se mohou lidé vydat k nejznámějšímu cíli národní-
ho parku Pravčické bráně, nebo na méně frekven-
tovaný Brtnický hrádek. 
Trasy jsou dlouhé šest až osm kilometrů, její ab-
solvování zabere v průměru čtyři až pět hodin. Ná-
vštěvníci by měli být vybaveni vhodným terénním 
oblečením, dobrou obuví a svačinou, včetně pití. 
Účast na exkurzích je bezplatná, předchozí rezer-
vace není nutná. Bližší informace na www.npcs.cz.
Termíny exkurzí se strážci národního parku:
Za Pravčickou bránou: 13.8., 25.8. a 27.8.
Sraz vždy v 9:15 hodin v Mezní Louce před infor-
mačním střediskem. 
Na Brtnický hrádek: 20.8.
Sraz vždy v 10.00 hodin v osadě Kopec (Brtníky) 

Přijměte pozvání na letošní druhé setkání pod 
hvězdnou oblohou! V pátek 30. srpna pro vás bude 
připraveno zajímavé povídání o vesmíru, pozoro-
vání zapadajícího slunce, planety Saturn a noční 
oblohy plné hvězd pomocí speciálních astronomic-
kých dalekohledů i soutěže pro děti!
Sraz účastníků je v 18:00 hodin na louce u silnice 
Mezní Louka - Mezná (za lesem nedaleko parkoviš-
tě na Mezní Louce). Více na www.npcs.cz

Vydejte se v sobotu 24. srpna do skalní oblasti na 
jižním okraji Jonsdorfu se čtyřmi velkými lomy na 
těžbu mlýnských kamenů. Projdeme se po naučné 
stezce v lomu Schwarzes Loch, kde je dosud zacho-
váno velké množství památek na těžbu a zajíma-
vých geologických útvarů.
Odjezd z Krásné Lípy od Domu Českého Švýcar-
ska v 9:00, předpokládaný návrat do Krásné Lípy 
v 15:30. Exkurze včetně dopravy je pro přihlášené 
zdarma. Přihlášky zasílejte na e-mail: kristyna.hof-
manova@ceskesvycarsko.cz do 20. 8. 2013!

Už jen  do 25. srpna bude ve šluknovském zámku k 
vidění interaktivní putovní výstava science centra 
IQ parku Liberec. Výstava nabízí více než šedesát in-
teraktivních exponátů pro děti a dospělé: hlavola-
my, jazykolamy, optické klamy, hádanky, iluze, hru 
s perspektivou a mnohem více.

Soutěž je určena dvěma věkovým kategoriím: děti 
a dospělí. Soutěžní kvízy budou čtenářům k dispo-
zici přímo v krásnolipské knihovně. Správně vypl-
něné kvízy půjdou do slosování, které se uskuteční 
v sobotu 7. září v rámci akce Den Českého Švýcar-
ska. Soutěží se o lákavé knižní tituly. Soutěž bude 
probíhat od 1. července do 31. srpna 2013.

Kostka Krásná Lípa pro vás opět připravila kurzy 
německého a anglického jazyka pro začátečníky, 
mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. 
Oba kurzy budou začínat v září 2013. Cena kurzu 
800 Kč. Přihlášky podávejte do 6. 9. 2013 osobně, 
telefonicky:  412 354 842 nebo e-mailem: asistent@
krasnalipa.cz

Přijďte v sobotu 17. srpna pomoci se záchranou 
torza nejstaršího dochovaného mlýna na území 
národního parku! Sraz brigádníků je v 9:00 hodin. 
Bude se odklízet a odvážet suť ze zbořeniště hote-
lu, spárovat objekt stáje, uklízet areál, připraveny 
jsou i práce na cestě mezi cyklotrasou a dlážděnou 
cestou.

Vzpomínková akce Prázdninové exkurze 
se strážci parku 

Setkání 
pod hvězdami II

jt b t 24 d k l í bl ti

Za tajemstvím 
mlýnských kamenů 

Hry a klamy

Prázdninová literární 
soutěž

Jazykové kurzy 
v Kostce 

Brigáda 
na Dolském mlýně
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Unikátní putovní výstava „Zničené židovské památ-
ky severních Čech 1938 - 1989“ zavítala do Lorety 
v Rumburku. Návštěvníci se mohou seznámit s 
osmadvaceti velkoformátovými výstavními pane-
ly, které obsahují dosud nezveřejněné fotografi e 
ničení a likvidace židovských synagog, hřbitovů, 
obřadních síní a dalších židovských památek v pat-

nácti městech a obcích, např. v České Lípě, Liberci, 
Jablonci nad Nisou, Ústí nad Labem, Mostě či Lito-
měřicích. V křížové chodbě rumburské barokní pa-
mátky je rozsáhlý česko-německý výstavní projekt 
k vidění do 28. 9. 2013. Opožděná vernisáž výstavy 
se uskuteční v sobotu 14. 9. 2013 od 13:45 hodin. 

Poslední dva koncerty vynikajících varhaníků nabí-
zí mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba 
2013 ve Filipově v bazilice Panny Marie Pomocni-
ce křesťanů ve Filipově. Oba koncerty začínají ve 
14:00 hodin. Vstup na festival je volný.
Program: 
18. 8.  Waclaw Golonka, varhany (Polsko)
25. 8.  Josef Popelka, varhany (ČR), Miroslav Laštov-
ka, trubka (ČR)

V netradiční večerní dobu mohou návštěvníci Čes-
kého Švýcarska o letních prázdninách zavítat do 
barokního skvostu severních Čech. Rumburská 
Loreta se jim v srpnu otevře v úterý 20. 8. a 27. 8. 
2013 vždy ve 20:00 hodin. Za svitu svíček, zpěvu 
duchovních písní a varhanní hudby je čeká deva-
desátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 18. století. 
Vstupné je 90 a 45 Kč.

Zhruba čtyřicet papírových modelů českých a mo-
ravských hradů a zámků z dílny Ivana Zadražila 
bude až do 22. září je k vidění ve šluknovském zám-
ku.  Expozice je otevřena denně, včetně víkendů od 
9:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Za krásami Šumavy můžete vyrazit ve dnech 27. 
až 29. září. Připravena je návštěva Horšovské Týna, 
nejvyšších hor Českého lesa, Bavorského i Šumavy 
a okolí; chybět nebude ani návštěva nejdelší Stez-
ky v korunách stromů na světě – Baumwipfelpfad. 
Výlet pak bude v neděli zakončen návštěvou Prá-
šilského jezera a rozhledny Poledník. Ubytování je 
zajištěno v rodinném penzionu v Chudeníně. Cena 
zájezdu je 2490,- korun. Místo si rezervujte do 1. 
září u Heleny Doudové na tel.: 725 511 983, 777 622 
963 nebo na e-mailu: helenadoudova@seznam.cz

Je vám líto, že domovem loutek je sklad, i když peč-
livě udržovaný? Líto to bylo i divadelnímu souboru 
Rolnička, proto své krásné loutky ze své scény až 
do 15. září vystavuje na zámku ve Šluknově, aby 
udělaly radost dětem i dospělým. Těšit se můžete 
na loutky
z pohádek „O šluknovském vodníkovi Lindíkovi, 
O perníkové chaloupce“ a na mnoho dalších.

V sobotu 17. srpna od 13:00 hodin můžete na sjez-
dovce v Horním Podluží prožít odpoledne plné 
westernových disciplín.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v  
rámci projektu Turistické akce v Českém Švýcarsku 
podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
připravuje ve spolupráci s Klubem českých turistů 
vyznačení tak zvané Hřebenovky. Hřebenovka - his-
toricky nejdelší a nejslavnější vyznačená turistická 
trasa v Čechách vznikla před více než sto lety. Vedla 
podél hor na česko-německém pomezí od Hrubé-
ho Jeseníku přes Králický Sněžník, Orlické Hory Kr-
konoše, Jizerské a Lužické hory a pokračovala přes 
území nynějšího Českosaského Švýcarska do Kruš-
ných hor a dále do vnitrozemí.
Námi bude vyznačen  úsek v oblasti Lužických hor – 
od hranic Libereckého (konec) a (začátek) Ústecké-
ho kraje (tedy z oblasti Pod Ptačincem přes Lesnou 
a Tolštějn až do oblasti Krásné Lípy a Brtníků). Tato 
část dostala název Lužická spojka. Navazujeme tak 
na část Hřebenovky, kterou vyznačil Liberecký kraj. 
V rámci této aktivity pořádáme několik výletů pro 

nejširší veřejnost, které mají přispět k propagaci a 
konkrétní ukázce nejzajímavějších částí této Hřebe-
nové trasy.
Vydejte se  tedy s námi na výlety s průvodcem po 
nově značené hřebenové trase v těchto termínech:
čtvrtek 22. srpna:  Ještěd – Kryštofovo Údolí
odjezd: vlakem  8:16 hodin z Rumburku, 8:23 hodin 
z Krásné Lípy, z Rybniště 8:32 hodin a v 10:00 hodin 
sraz na  vlakovém nádraží v Liberci - pojedeme vla-
kem, tramvají, lanovkou na Ještěd a odtud pěšky do 
Kryštofova Údolí. Délka trasy: 10 – 12 km.
neděle15. září: Rynoltice – Horní Sedlo – Lücken-
dorf – Rybin
odjezd: 8:16 hodin vlakem z Rumburku, 8:23 hodin 
vlakem z Krásné Lípy. Délka trasy: 16 km. 
Další výlety přímo na trase Lužické spojky plánuje-
me na říjen a listopad. Akce je pro přihlášené účast-
níky zdarma. Na akce je nutné se předem nahlásit 
na tel.: 777 819 19

Č

Zničené židovské památky v Loretě

Mezinárodní varhanní 
festival v bazilice 

ve Filipově 

Prázdninové večerní 
prohlídky Lorety 

v Rumburku

Hrady a zámky na 
zámku ve Šluknově

Š

Za krásami Šumavy, 
Českého a Bavorského 

lesa 

Loutky Rolničky na 
šluknovském zámku

Rodeo na sjezdovce 
v Horním Podluží

Hřebenovkou a Lužickou spojkou 
z Ještědu do Českého Švýcarska

Pohádková galerie 
řemesel v Jiřetíně 

pod Jedlovou
Staré pověsti české, dřevěné hračky, loutky, 
výtvarná dílna a řemeslné výrobky, desítky 
vyřezávaných portrétu našich známých os-
obností, které ztvárnil Vladimír Cejnar a jiná 
umělecká dílka čekají na zvídavé návštěvníky 
v jiřetínské galerii
Otevírací doba: 
červen až srpen  St - Pá 13:00 – 17:00 hodin
So – Ne 9:30 – 17:00 hodin                             
Mimo provozní dobu je prostor v galerii 
vyhrazen skupinám, které se objednají na 
tel.: 606 470 014 nebo na e-mail: kamilas.hp@
seznam.cz.
Info o nedělních akcích najdete na www.po-
hadkovagalerieremesel.cz 
Vstupné: v ceně vstupného je vlastnoručně 
vyrobené dílko, děti a důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč
Prázdninové tvořivé neděle od 13:00 hodin:
18.8. – Předení na kolovrátku
25.8. – Výroba dekorativních ježků

Program kina  
Krásná Lípa SRPEN 2013

O myšce a medvědovi
čtvrtek 15.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a 
myškou. Animovaný rodinný  fi lm české znění, 80 min. 

Mládeži přístupno.

Královský víkend
čtvrtek 22.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních sta-
rostí. I prezident. Příjemná komedie o jedné významné 
historické události prosycené nezaměnitelným britským 

humorem.  94 minut, Mládeži přístupno od 12ti let.

 Impyho zázračný ostrov
čtvrtek 29.8.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Profesor Habakuk  žije na malém vzdáleném ostrově se 
skupinou zvířátek, která učí mluvit. Jednoho dne připluje 
k ostrovu ledovec a v něm obrovské zmrzlé vejce. ani-

movaný fi lm, 87 min. ,  Mládeži přístupno.
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Města,obce a další organizace ze Šluknovska vytvo-
řila pracovní místa pro jedenáct úspěšných absol-
ventů vzdělávacích kurzů zaměřených na údržbu 
veřejné zeleně a vedení a řízení lidí a organizace 
práce v projektu „Po padesátce vedu“. Lidé zapojení 
do projektu jsou uchazeči a uchazečky o zaměstná-
ní ve věku nad padesát let z celého Šluknovského 
výběžku. Převážná většina z nich se potýká s pro-

blémem hledání zaměstnání dlouhodobě. Získat a 
udržet si zaměstnání jim mimo zvýšení kvalifi kace 
pomůže i individuální poradenství a motivace rea-
lizované poradcem. Projekt „Po padesátce vedu“ je 
fi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR.

(r)

Prázdninový čas se dětem z Krásné Lípy snaží vy-
plnit i Amari klub. Mimo jiné pro ně připravil kla-
sickou hru Stopovaná plnou nejrůznějších úkolů. 
Stopovaná měla start i cíl v městském parku u Lva a 
účastnily se jí i děti z dětského domova. Stopovací 
den pak všichni společně ukončili ve sportovním 

areálu. V plánu byl i pochod do Kyjovského údolí, 
ale při pěkném počasí pochod děti raději vyměnily 
za celodenní koupání v termální vodě na koupališti 
v Děčíně, k radovánkám tu čtrnácti dětí posloužily 
tři venkovní bazény.

 (r)

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení  

získalo v letošním roce fi nanční příspěvky od Na-

dace Euronisa na své projekty „Šance na práci“ a 

„Zachovat si šanci na práci“. Oba jmenované pro-

jekty usilují o integraci lidí sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených na trh práce. Od 

počátku zahájení provozu bylo na celé či částečné 

pracovní úvazky v sociální fi rmě zaměstnáno už 

šest osob.

Nadační příspěvky podpořily zahájení a rozvoj 

činnosti sociální fi rmy zaměřené na ruční výrobu 

čokolády. Z poskytnuté částky deset tisíc korun byl 

pro sociální podnik Čokoládovna Mana Krásná Lípa 

pořízený čtyřvanový temperovací stroj. Za stejnou 

částku bude ještě nakoupen drobný spotřební ma-

teriál pro výrobu a skleněné prezentační vitríny. 

(Marta Saganová, CEDR, o.s.)

Taneční soubor Amare Čave už zase sklízel ovace. 

Tentokrát na festivalu romské kultury v Táboře. Di-

vákům se velice líbily tradiční romské tance. A pak 

také na různobarevném festivalu v Trmicích, kde 

představil čtyři tradiční romské tance, za což získal 

pohár.           (rf )

Hned několika akcí se v letošním roce zúčastnily 

děti z krásnolipského rybářského kroužku. První 

byl Šluknovský pohár, kterého se zúčastnilo druž-

stvo ve složení Tereza Burešová, Tomáš Bureš a 

Andrea Boštíková, které získalo cenu za největší 

ulovenou rybu. Další akcí byla místní Zlatá udice 

na tůni č. 1. Stejně jako při předchozí akci pršelo, 

rybám se tudíž ven z vody moc nechtělo. I přes ne-

přízeň počasí se ale podařilo naší Andree Hostíkové 

zvítězit s celkovám úlovkem 89 cm ryb. Na druhém 

místě skončil Tomáš Bureš s 50 cm ryb a třetí s rov-

něž s 50 cm ryb obsadila Terezka Burešová. Odlože-

ný dětský den byl úspěšný pro Kubu Hostíka, kte-

rý při něm ulovil největší rybu dne – měla 39 cm, 

nejmladším účastníkem byl čtyřletý Jiřík Vinklařík 

a vítězkou dne se stala Andrea Boštíková, která z 

rybníka vylovila 69 cm ryb.

(Za MO Krásná Lípa Jan Vavroch)

Díky projektu získali práci

Prázdniny s Amari klubem

Nadace Euronisa 
pomáhá při 
společensky 

prospěšném podnikání

Kam přijedou, 
tam jsou prý úspěšní

Mladí rybáři nezahálí 
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V loňském 

roce bylo 

o b y v a t e l i 

Krásné Lípy 

recyklováno 

47 televizí, 115 monitorů a 3 946 kg drobného elek-

trozařízení. V našem městě je již několik let možné 

ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a násled-

nou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která 

nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik 

elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 

vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a po-

mohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů 

můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skle-

níkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. 

LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství 

televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elekt-

ra je možné výrazně přispět k řešení problémů se 

zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda 

nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobil-

ních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 

2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km 

automobilem. Získávání druhotných surovin recyk-

lací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, 

než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování spo-

lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v 

loňském roce vytřídili 47 televizí, 115 monitorů a 

3946 kg drobných spotřebičů. Jakých úspor suro-

vin, vody i energií jsme tak docílili, vyplývá právě z 

přiloženého certifi kátu. 

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala 

systém zpětného odběru televizorů, počítačových 

monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. 

mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hod-

notila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a 

ekologického zpracování či likvidace na životní pro-

středí. Následné výsledky studie byly prezentovány 

formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, 

vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impo-

zantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti 

ASEKOL jen v loňském roce v České republice poda-

řilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v 

současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo 

skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé 

České republiky za více než jeden den. Ušetřená 

ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem 

rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na 

tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zod-

povědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají 

chránit naše životní prostředí.

(Jan Kolář)

Znáte všechny naše národní parky a zpřístupněné jeskyně? Letošní 

léto k takovému poznávání vybízí. Ministerstvo životního prostředí 

v rámci své celoroční kampaně připravilo soutěž s názvem „Léto v 

české přírodě“, která propojuje Národní park České Švýcarsko, Krko-

nošský národní park, Národní park Šumava, Národní park Podyjí a 14 

zpřístupněných jeskyní ČR.

U této příležitosti Ministerstvo životního prostředí vydává speciální 

pohlednici, která symbolicky zachycuje krásy zmíněných lokalit chrá-

něné přírody. Pohlednice bude sloužit ke sběru celkem 5 razítek, kte-

rá turisté získají při návštěvě každého z našich čtyř národních parků a 

jedné ze 14 zpřístupněných jeskyní. Pohlednici obdrží každý zdarma 

i s razítkem v informačních střediscích parků nebo na pokladně před 

vstupem do jeskyně. Milovníci české přírody mohou razítka při svých 

cestách sbírat a vyhrávat turistické vybavení do přírody od 27. čer-

vence až do 30. listopadu 2013.

Více na www.mzp.cz/cz/ceska_priroda nebo na facebook.com/

ceskapriroda.

Obyvatelé našeho města sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně 
pomáhají chránit životní prostředí

Kampaň Česká příroda 
pokračuje
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Na krásnolipském náměstí pozorného návštěvníka upoutá pamětní deska vě-
novaná Hugo Liebischovi, konstruktérovi a výrobci pozoruhodné motorky, kte-
rý začal mohutné stroje stavět v Krásné Lípě.
Albín Hugo Liebich se narodil před 125 lety (26.7. 1888 )  v nedalekém Rum-
burku.
Když mu bylo sedm let, tak se rodina přestěhovala do Krásné Lípy. K vůni ole-
je poprvé přičichl jako učeň u prodejce šicích strojů, bicyklů a motocyklů ve 
Varnsdorfu. Když si v roce 1905 jeho mistr jako jeden v okolí pořídil automobil, 
bylo o Liebischově osudu rozhodnuto. V devatenácti letech odešel z rodného 
kraje do Německa.
Živil se jako řidič čtyři roky ve Wiesbadenu, v roce 1911 přijal stejné místo v 
bavorském Buchenau. Zde se seznámil se svou budoucí ženou Hermínou a na-
rodil se mu syn Albin Richard.
Do Liebischova osudu zasáhla 1. světová válka, během které byl na východní 
frontě raněn. Ke strojařině se vrátil v letech 1916 až 1919, když pracoval v kop-
řivnické automobilce. Počátkem 20. let se Liebisch i s rodinou vrátil do rodného 
kraje. Našel si práci v servisu krásnolipského průmyslníka a nadšeného moto-
risty Alfreda Hielleho, kde stavěl karoserie i pro vozy Bugatti. Odtud to byl jen 
krůček k vlastnímu motocyklu, jehož prototyp Albin Liebisch postavil mezi lety 
1922 a 1924. Stroj originální koncepce s dvojitým trubkovým rámem a nízko 
položeným těžištěm se začal vyrábět v roce 1925, peníze na rozjezd fi rmy dal 

konstruktérovi jeho tehdy už přítel Hielle.
Do masivního rámu Liebisch osazoval jednoválcový motor vlastní konstrukce, 
který měl zpočátku výkon 16 ke konci výroby 24 koní. To, co motocykly Čechie-
-Böhmerland proslavilo, ale bylo něco jiného než motor nebo pokrokové prvky 
konstrukce jako odlévaná hliníková  kola. Slávu si motorky z Krásné Lípy získaly 
zejména délkou - základní provedení měřilo 3,17 metru, tedy jen o 80 centime-
trů méně než Škoda Fabia. Motorka byla určena jako alternativa rodinám které 
si nemohli dovolit automobil.
Za řidičem byla lavice pro dva pasažéry, další mohl sedět v postranním vozíku 
- a ke konci 30. let se objevil ještě delší model, kam se čtyři lidé „naskládali“ za 
sebe. Zájem o „motorové kolo“ byl mimořádný. Liebisch na konci 20. let nestačil 
krýt poptávku, a tak v roce 1931 zakoupil bývalou továrnu na zemědělské stroje 
v Kunraticích u Šluknova, kde začal své motocykly sériově montovat. Poválečný 
režim internoval otce i syna ve sběrném táboře a v roce 1946 jim umožnil vystě-
hování do Německého Pasova. Zde německý konstruktér, který mluvil plynně 
česky a jenž dal světu nejdelší motocykl všech dob, zemřel pozapomenut v lis-
topadu 1965. Počet vyrobených strojů do začátku války není znám, z odhado-
vaného počtu 1500 až 2500 dnes existuje pouze zlomek. Hrdí majitelé pořádají 
každoročně v měsíci září srazy. Letos by se měl uskutečnit v sobotu 31. září opět 
na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.

(Václav Hieke)

Před 125 lety se narodil konstruktér nejdelší motorky.


