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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 22. září 

Václav Klaus ml. navštívil 
Krásnou Lípu

Turisté čistili Křinici 
a Brtnický potok

Myslivci uklízeli 
po prasatech - 

těch dvounohých!

Volby 
do Zastupitelstev 

krajů 2016

Problematika školství, konkrétně školní in-

spekcí a  ombudsmankou kritizované rozdě-

lení žáků loňských prvních ročníků, problémy 

opomíjeného strukturálně postiženého re-

gionu, drobné podnikaní v  současných pod-

mínkách - to byla některá z témat, která jsme 

během návštěvy Václava Klause mladšího dis-

kutovali. Při krátké procházce městem jsme 

představili město, zastavili se mj. u  Domu 

Českého Švýcarska na náměstí, krátce ve škole 

i v pivovaru Falkenštejn.

Již podruhé se krásnolipští turisté vydali čistit 

břehy Brtnického potoka a říčky Křinice. Počet 

brigádníků byl více než uspokojivý, celkem 

se jich sešlo třiadvacet a  společnými silami 

se jim podařilo vyčistit 6,5 km břehů Křinice 

od  vstupu do  národního parku u  kyjovské 

Fakulty až po státní hranice v Zadních Doubi-

cích a dalších 3,5 km břehů Brtnického potoka 

od sv. Antoníčka v osadě Kopec po ústí poto-

ka do říčky Křinice. Všem členům i nečlenům, 

dobrovolníkům i  nově příchozím patří za  je-

jich ochotu a práci poděkování. 

(Jitka Štraubová)

Členové mysliveckého spolku Staré Křečany 

– honitba Vlčí Hora, uklidili černou skládku 

na Skřivánčím Poli v prostoru bývalé bažant-

nice. Ta se v  tomto odlehlém místě vytváří, 

bohužel, opakovaně. Prostor bude monitoro-

ván fotopastí. Během cca pěti hodin myslivci 

naplnili odpady velkoobjemový kontejner, 

který, včetně likvidace odpadu, zajistilo město 

Krásná Lípa. Děkujeme!

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční 

volby do Zastupitelstev krajů.

Volby se konají v  pátek 7. 10. 2016 

od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 

8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Volební místnosti jsou pro okrsek 

č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě 

a  pro volební okrsek č. 5 je volební 

místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

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

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

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

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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

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

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

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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

Svoz separovaného 
odpadu 

vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 
26. 9. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29. 9. 
2016 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 10. 10. 2016 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13. 10. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře 
č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 

Podrobné informace získáte na  MěÚ tel.: 412  354  833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlou-
há Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk,  Zátiší

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 13:00 do 15:00 hod.
                              sudá středa od 8:00 do 11:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 2016. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-

delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-

vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 

i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 

www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-

doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

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

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté 
pondělí v  měsíci, vždy od  14:00 do  16:30 
hodin.
 Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasna-
lipa

Letošní léto se ve srovnání s létem loňským umoud-
řilo. Objevují se dokonce názory, že letošní léto 
bylo chladné. Při pohledu do  statistik za  minulé 
roky je zřejmé, že letošní léto bylo v rámci ČR zcela 
normální. Tak jako v červenci tak i v srpnu do Čes-
ka nedorazila žádná výrazná horká vlna, která by 
i ve středních polohách vynesla odpolední teploty 
nad tropickou třicítku. To je případ Krásné Lípy, kde 
ani v  srpnu nebyl zaznamenán tropický den. Loni 
v srpnu jich bylo zaznamenáno hned šest. Letos se 
vyskytovaly pouze dny letní, tedy dny, ve  kterých 
vystoupala denní teplotní maxima nad 25°C.
Srpen nezačal nikterak vábně, odpolední teploty 

kolem 17°C moc léto nepřipomínaly.
Prudce se oteplilo 4. srpna, kdy odpolední teplota 
stihla vystoupat až na  26°C. Teplo ale nevydrželo, 
o  den později dorazila studená fronta a  déšť, při 
kterém bylo naměřeno necelých 30 mm srážek. 
Po  krátkém oteplování dorazilo v  závěru první 
dekády další ochlazení, které při srážkách srazilo 
denní teplotu pod 10°C. Po tomto ochlazení násle-
dovalo oteplování na hodnoty okolo 20°C většinou 
za doprovodu velmi slabé přeháňky.
V závěrečné třetí dekádě srážek ubylo na minimum 
a teploty rostly na  letní hodnoty kolem 26°C. Nej-
vyšší teplota 27,7°C byla dosažena 27. srpna.

Počasí v Krásné Lípě srpen 2016

Srpen  2015 - 2009
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 15,8°C 21,0°C 14,9°C 16,5°C  17,1°C   16,1°C 15,4°C 15,7°C

Maximální teplota 27,7°C 35,1°C 27,2°C 30,6°C 30,8°C 28,5°C 26,9°C 27,1°C

Minimální teplota 7,8°C 8,9°C 5,3°C 6,7°C 6,9°C 6,1°C 7,8°C 8,4°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 44% 25% 50% 37% 31% 38% 44% 46%

Maximální poryv 

větru m/s
9,4 m/s 13,0 m/s 14,1 m/s 12,7 m/s 15 m/s 16 m/s 22 m/s 19,0 

Úhrn srážek (mm) 59,4 mm 107 mm 94,9 mm 44,0 mm 78,4 mm 75,0 mm 348 mm 152 
 

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C):  6
Počet dnů tropických (maximální denní teplota vyšší než 30°C): 0

Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 0
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Pracovníci krásnolipských Technických služeb za-
hájili tento týden opravu komunikace na Skřiván-
čím Poli ve směru do Zahrad, Starých Křečan, popř. 
dále na Dýmník. Cesta se v posledních deseti letech 
opravuje již po několikáté, je však opakovaně po-
škozována provozem zemědělské a především les-
nické vyvážecí techniky. Cesta je velmi využívaná 
cyklisty, povrch je upravován asfaltovým recyklá-
tem.

Po  úpravách obřadní síně koncem devadesátých 
let a  modernizaci v  roce 2006, přistoupila Krásná 
Lípa i  k  výměně dosluhujících dřevěných oken 
za moderní plastová, která budou mít i lepší zvuko-
vě izolační vlastnosti. Prostory následně dostanou 
i novou výmalbu a křesla nové potahy. Obřadní síň 
je zároveň reprezentačním prostorem, kde vítáme 
významné návštěvy. Pro svatební obřady si ji často 
vybírají i budoucí manželské páry z okolí.

Až do 29. 9. 2016 budou jezdit náhradní autobusy  
v úseku Děčín - Mlýny a dále pak vlaky v úseku Mlý-
ny - Rumburk.
Pozor: Autobusy vyjíždějí z  Děčína dříve než pů-
vodně vlaky  (zřejmě vždy v  xx:04 místo v  xx:15) 
a i do Děčína později přijíždějí, zřejmě bude špatná 
návaznost k vlakům z/do Prahy.

Děčínští policisté dvanáctého srpna letošního roku 
zahájili trestní stíhání proti čtyřiačtyřicetiletému 
muži žijícímu v Praze, t.č. učitele na  pražské základ-
ní škole. Ten se v současné chvíli potýká s následky 
zločinu podvodu, který mu v konečném důsledku 
kromě jiného může přinést i trest odnětím svobody 
na dvě léta až osm let. V rámci policejního prově-
řování vyšlo v uplynulých měsících najevo, že muž 
v  období od  března 2014 do  ledna 2016 na  růz-
ných místech České republiky navazoval účelové 
osobní vztahy s  ženami ve  snaze v  nich probudit 
důvěru a později z nich vylákat fi nanční prostřed-
ky. Z  jeho úst se linuly slova probouzející důvěru, 
nabídky k sňatku a ke zplození potomků, což vedlo 
oslovené ženy k touze pomoci. Pod různými zámin-
kami (nemoc, úmrtí blízké osoby, dopravní nehoda 
zapůjčeného vozidla, vlastní selhání atd.) je žádal 
o  poskytnutí fi nančních prostředků v  různé výši. 
Dvě z dosud zjištěných zástupkyň něžného pohla-
ví jeho prosby vyslyšely a postupně mu nezávisle 
na  sobě obstaraly fi nanční prostředky v  celkové 
výši 3.676.800,- Kč. Obviněný se s ženami seznamo-
val prostřednictvím internetových seznamek.
Policisté nevylučují, že by oslovených žen v souvis-
losti s tímto případem mohlo být více a současné 
ztráty nemusejí být konečné. Pokud Vám tyto řád-
ky připomínají vlastní příběh, který jste doposud 
nikde neoznámily a i Vás oslovil tento muž, učiňte 
tak nyní na nejbližší policejní stanici či na  tísňové 
lince 158.
(nprap. Petra Trypesová,  tisková mluvčí, prevence 
kriminality)

Policisté z Krásné Lípy vyjížděli k požáru osobního 
automobilu v Kyjově. Krátce před sedmou hodinou 
ráno majitel zeleného vozu zn. VW Passat Variant  
zpozoroval, že mu hoří přední polovina auta par-
kujícího před domem. Na  místo vyjeli také hasiči 
a  odborník na  požáry. Podle prvotních zjištění 
se ukazuje, že požár byl založen zřejmě úmyslně. 
Ke zranění nedošlo. Škoda dělá 26.500 korun. Poli-
cisté událost šetří s ohledem na možný přečin  po-
škození cizí věci.

Výměnou oken začala a  opravou fasády pokraču-
je oprava bytového domu Kyjovská 53. Součas-
ně město připravuje projektovou dokumentaci 
na úpravu plochy a chodníku před domem souse-
dící s přilehlou komunikací.

Opravuje se cyklotrasa 
na Skřivánčí Pole

Obřadní síň dostala 
nová okna

Výluka na trati Děčín  
- Česká Kamenice - 

Krásná Lípa - Rumburk

Policie žádá o pomoc 
ve věci novodobého 

sňatkového podvodníka

Požár auta v Kyjově

Další městský dům 
prochází rekonstrukcí

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 24. – 25. 9. 2016 MUDr.  Renata Bolfíková,  

Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440

- 28. 9. 2016 MUDr.  Pavel Hladík, Weberova 

1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298

- 1. – 2. 10. 2016 MUDr. Pavel Hladík, Webero-

va 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298

-  8. – 9. 10. 2016 MUDr. Adolf Křemen, Teplic-

ká 270, Jílové, tel.: 412 550 343

Rozpis je aktualizován dle podkladů od  sto-

matologů, přesto doporučujeme správnost 

uvedených informací před návštěvou lékaře 

vždy telefonicky ověřit.

Zloděj prchal do lesa
Na začátku července krátce před půlnocí se ve Vlčí 
Hoře neznámý pachatel vloupal do garáže, kde od-
cizil zahradní traktor s valníkem a motocykl Yama-
ha. Motocykl se policistům podařilo zajistit chvíli 
po  činu, když na  něm pronásledovali pachatele. 
Ten motocykl zahodil a  utekl do  lesa, kde se jej 
vypátrat nepodařilo. Policisté v souvislosti s přípa-
dem pátrají po vozidle Volkswagen Touran, které se 
na místě činu pohybovalo.

Bezbřehá důvěřivost nezná mezí
Krásnolipští policisté prověřují podvodné jedná-
ní při uzavření nebankovních půjček. Pachatelé 
k  tomu využili důvěřivosti jiných osob, kterým 
za zřízení bankovního účtu slíbili fi nanční odměnu. 
Po zřízení účtu získali od majitelů účtů přihlašovací 
údaje k internetovému bankovnictví, jejichž pomo-
cí převáděli čerpanou hotovost. Policie tak varuje, 
aby každý, kdo si zřizuje bankovní účet, chránil své 
osobní a přihlašovací údaje k tomuto účtu, zejmé-
na nikomu nepředával kopii smlouvy, příp. kopii 
občanského průkazu. 

Statečná žena se postavila surovci
V Pražské ulici se odvážná kolemjdoucí žena zasta-
la jednoho z místních bezdomovců, kterého zrov-
na mlátil pěstmi jeho „kamarád.“ Poté, co jej okřikla, 
tak i jí mladík začal hrubě urážet, přičemž jí uchopil 
za  krk a  chtěl napadnout. Ačkoliv dalšímu napa-
dení ženy naštěstí zabránila další osoba, agresor si 
od policie převzal sdělení podezření za výtržnictví, 
za které mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. 

Místo u benzínky tankuje u kamionu
Uzamčenou palivovou nádrž odstaveného kami-
onu v  Nemocniční ulici v  polovině léta překonal 
neznámý pachatel a během noci z nádrže odčerpal 
přes 400 l motorové nafty v hodnotě 13 tisíc korun. 
Stejný kamion se stal předmětem útoku již poně-
kolikáté. Ačkoliv pachatel pokaždé naftu pracně 
postupně odnášel za  místní garáže, kde měl zřej-
mě uschované vozidlo, nebyl dosud nikým spatřen 
a nevedou k jeho dopadení žádné stopy.

Oktávka se mu zřejmě nelíbila
Ve stejné lokalitě došlo na konci léta k poškození 
vozidla Škoda Octavia combi. Neznámý pachatel 
v noční době z nezjištěných důvodů poškodil čel-
ní sklo a  kapotu vozidla. Odhadovaná škoda činí 
6 tisíc korun.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v  ob-
dobí července a srpna evidovali 27 trestných činů 
a 94 přestupků.

prap. Jan Hampl

Policejní sloupek 
prázdninový přehled
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Po mnoha dlouhých měsících jednání a schvalování 
orgány ochrany přírody konečně proběhlo prozna-
čení nového turistického okruhu tzv. Brtnickými le-
dopády, které iniciovalo město Krásná Lípa společ-
ně s místním klubem KČT. Správa Národního parku 
České Švýcarsko přislíbila provádění sezonního 
značení jednotlivých ledopádových útvarů. Hlavní 
zimní atraktivita východní části Českého Švýcarska 
tak získá přehledné vedení trasy pro své návštěvní-
ky. Zároveň byla schválena i propojka kolem Kyjov-
ské přehrady, napříč mezi červenou trasou vedoucí 
Kyjovským údolím a zelenou trasou mezi Hřebcem 
a Vápenným vrchem. Návštěvníci skal v Kyjově tak 
získají možnost volby kratšího turistického okruhu. 
Proznačení této trasy proběhne v nejbližší době.

V  sobotu 24. září jste srdečně zváni na  exkurzi 
po městském parku v Krásné Lípě, který byl založen 
v letech 1888 - 1889 jako soukromý park, obklopu-
jící hrobku rodiny průmyslníka a mecenáše města 
Carla Ditricha. Ukážeme si, že i uprostřed města lze 
najít zajímavé druhy rostlin, lišejníků, nebo dřevin, 
a  to nejen našich původních, ale i  řadu cizokraj-
ných. Zkusíme se na některé z nich podívat z jiného 
úhlu, třeba i pod lupou, a hlavně si je pojmenovat. 
Dozvíme se něco o  historii zahradnických úprav 
celého areálu parku, který je významným místem 
pro odpočinek, procházky a  takovým živým bota-
nickým atlasem uprostřed města.
Sraz je v sobotu 24. září 2016 v 10:00 na parkovišti 
u městského hřbitova. Průvodci exkurzí jsou Ivana 
Marková a Jan Kolář. Exkurze je zdarma. Kdo chce, 
může si s sebou vzít atlas rostlin či stromů a zapojit 
se do určování.

V sobotu 24. září se ve Chřibské uskuteční 4. ročník 
Festivalu lokální ekonomiky. Program bude tvořit 
národní konference lokální ekonomiky a farmářské 
trhy regionálních výrobků s  doprovodným kultur-
ním programem. Tématem letošního ročníku je so-
ciální zemědělství a  sociální podnikání. Farmářský 
trh regionálních výrobků a kulturní program začne 
v 10:00 hodin na náměstí v Chřibské.

Ve  středu 5. října jste zváni do  Domu Českého 
Švýcarska v  Krásné Lípě na  besedu s  promítáním 
na téma Žijeme se šelmami. Přednáší Michal Bojda 
z Hnutí DUHA, vedoucí ekovýchovných programů 
o  velkých šelmách, absolvent učitelství biologie 
a  zeměpisu na  Pedagogické fakultě MU v  Brně, 
který zajišťuje i poradenství chovatelům hospodář-
ských zvířat v případě škod způsobených právě vel-
kými šelmami. Téma návratu velkých šelem do naší 
přírody začíná být i v našem regionu velmi aktuální, 
proto bychom Vám rádi umožnili získat objektivní 
informace. Pro účastníky přednášky jsou připrave-
ny i některé materiály na toto téma.

Ještě několik dnů zbývá do  ukončení soutěže Po-
znej své sousedy. Soutěžící má za úkol navštívit cíle 
uvedené v  letáčku (letáček získá na  informačních 
střediscích či na  obecních úřadech obou partner-
ských měst, nebo jej nalezne na  webových strán-
kách www.krasnalipa.cz pod odkazem Poznej 
své sousedy), každý z  cílů vyfotí a  fotografi i pošle 
na adresu drobeckova@krasnalipa.cz. 
Jedná se o  cíle v  Krásné Lípě a  jejím okolí a  cíle 
města Gohrish v NSR a  jeho okolí. Soutěž běží do 
30. září 2016, po ukončení soutěže budou fotogra-
fi e vystaveny v obou partnerských městech na in-
formačních střediscích po  dobu jednoho měsíce. 
Veřejnost se může zapojit do  hlasování o  nejhez-
čí fotografi i na  webu www.krasnalipa.cz a  www.
gohrisch.de pod odkazem „Poznej své sousedy“.

Na  seznámení s  Českým Nizozemím zve výstava 
v  Loretě Rumburk. Až do  konce října se v  křížové 
chodbě představují černobílé snímky Jiřího Stej-
skala, které netradičně zachycují vybraná místa 
Šluknovska. Čtyři desítky poetických snímků Jiřího 
Stejskala mapují poutní kaple, křížové cesty, vý-
znamné sakrální stavby a další zajímavá místa nej-
severnějších Čech. Vstupné je 50 Kč a 25 Kč. 

České Švýcarsko o.p.s. ve  spolupráci se Správou 
NP České Švýcarsko vyhlásily výtvarnou soutěž 
na  téma: „Návrat divočiny do  Českého Švýcarska“ 
pro děti z  mateřských a  základních škol. Úkolem 
soutěžících je namalovat obrázky ze života vzác-
ných a ohrožených druhů živočichů, kteří se i díky 
péči ze strany lidí zase zabydlují v Českém Švýcar-
sku.
Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích libovol-
nou technikou (mateřské školy, I. stupeň a  II. stu-
peň ZŠ, kolektivní díla). Vyhrát můžete bezplatnou 
vstupenku do expozice v Domě Českého Švýcarska, 
výtvarné pomůcky a další zajímavé ceny!
Uzávěrka soutěže je 20. února 2017. Podepsaná díla 
zasílejte na adresu: České Švýcarsko o.p.s, Křinické 
náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa. Nezapomeň-
te uvést: jméno, věk, vaši adresu!

Kostka Krásná Lípa ve  spolupráci s  Diakonií Brou-
mov pořádá sbírku ošacení, do které můžete nosit:
veškeré letní a  zimní oblečení (dětské, dámské, 
pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
obuv, hračky, školní pomůcky, přikrývky, polštáře, 
domácí potřeby (zabalené v  krabici), látky, kabel-
ky, batohy, funkční menší elektrospotřebiče, péče 
o dítě (postýlky, přebalovací pult…) a další…
Nenoste: poškozen nádobí, ledničky, televize, po-
čítače a jinou elektroniku, koberce (z ekologických 
důvodů), nábytek, jízdní kola, znečištěný a  vlhký 
textil.
Věci lze do  Komunitního centra Kostka nosit až 
do  31. října v  době od  7:00 do  16:00. Děkujeme 
za pomoc.

Muzea Rumburk a  Varnsdorf připravila ve  výstav-
ní síni rumburského muzea novou tematickou 
výstavu: „120 let rozhledny na  Dymníku“. Výstava 
zachycuje Dymník v  široké škále dobových sním-
ků a  vzdává hold také mimořádným osobnostem 
spojených s rozhlednou na Dymníku. Část výstavy 
tvoří rovněž srovnávací fotografi e Václava Jelínka 
a dobové artefakty. Výstava je přístupná v běžné ot-
vírací době rumburského muzea do 27. října 2016, 
od úterý do pátku, od 9 do 15 hodin. Návštěvy v ji-
nou otvírací dobu možno objednat telefonicky pře-
dem: 412 332 194. Vstupné: 30,- a 15,- Kč. 
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Václavské posvícení
Folklorní soubor Lužičan v  sobotu 24. září 2016 
na  dvoře Železářství u  Semelků pořádá Václav-
ské posvícení. Těšit se můžete na  zabíjačkové 
pochoutky, posvícenské koláče a  cimbálovou 
muziku.

Podzimní očista - aneb jak vyčistit své tělo - Gab-
riela Slancová 
Kdy: Pondělí 26. 9. 2016 od 17:00 - 19:00 hod. 
Kde: Kostka Krásná Lípa p.  o., Masarykova 1094/4, 
407 46 Krásná Lípa Cena: 200 Kč Gabriela Slancová je 
výživová poradkyně. Jejím cílem je ozdravit organis-
mus a poskytnout mu čas k očištění a znovu nastole-
ní jeho přirozené rovnováhy. Díky konzumaci vybra-
ných druhů čerstvých potravin, určenému pitnému 
režimu a pomocí dalších aktivit zbavujeme své tělo 
(a často i duši) škodlivin.

Osobní dům a  rodová zahrada - Ing.  Arch. Petr 
Hájek 
Kdy: Sobota 8. 10. 2016 od 10:00 - 18:00 hod. 
Kde: Nové prostory Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře (Krásná 

Lípa) Cena: 900 Kč, pro dvojici 1.500 Kč 
Je třeba se přihlásit na email volfova@soukroma.cz 
Je celodenní seminář o přírodní architektuře a per-
makultuře. Seminář vedený zkušeným architektem 
zaostří naši pozornost na  správné řešení prostoru 
zahrady a domu. Nebudeme se učit JAK, ale budeme 
věnovat pozornost tomu, CO potřebujeme a  hle-
dáme pro vytvoření vlastního životního prostoru. 
Kromě tří přednášek věnujeme prostor vzájemnému 
seznámení, vašim projektům a meditaci. Každá duše, 
která se inkarnuje na zemi, vytváří kromě svého těla 
také svůj životní prostor. Ve  společné meditaci na-
hlédneme, jaký prostor je pro Vaši duši přirozený 
a jaké signály Vám dává Vaše vědomí na cestě k Va-
šemu domovu.  

P d i í či b j k či i é ěl G b Lí ) C 900 Kč d ji i 1 500 Kč

Klub pro podnikavé ženy zve na podzimní akce

České Švýcarsko o.p.s. Vás srdečně zve na výstavu 
o  soužití se vzácnými velkými šelmami. Výstava 
švédských a norských autorů se skládá z 31 panelů 
a zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také sever-
ských rosomáků. Líčí jejich pokusy o soužití s lidmi 
v  různých částech Evropy a  upozorňuje na  hlavní 
problémy, s  nimiž se tato vzácná zvířata potýka-
jí. Výstava je ke zhlédnutí až do 7. října v otevírací 
době informačního střediska každý den od  9:00 
do  17:00 (pauza od  12:00 do  12:30). K  výstavě je 
možné zakoupit v informačním středisku brožurku: 
„Soužití s velkými šelmami“ nebo si vyzvednout le-
ták: „Návrat vlka a rysa do Českosaského Švýcarska“.

Chcete navštívit divočinu národního parku České 
Švýcarsko, která je překvapivě na dosah ruky? Stačí 
dorazit ve středu 28. září v 9:00 do Jetřichovic před 
informační středisko. Trasa exkurze ve z Jetřichovic 
přes Jetřichovické vyhlídky a zpět. S sebou daleko-
hled.

š í i di či á d íh k Č k

Jetřichovické vyhlídky 
a spáleniště
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Ve dnech 14. - 15. 10. 2016 se koná další burza dět-
ského oblečení a potřeb pro děti pořádaná Mateř-
ským centrem Beruška Krásná Lípa.
Předat věci do prodeje můžete v kulturním domě 
v Krásné Lípě v pátek 14. října od 16 do 18 hodin.
Nakoupit můžete v sobotu 15. října od 8 do 10 ho-
din. 
Věci k prodeji přineste čisté, v rozumném množství. 
Každá položka bude jednotlivě zanesena do  evi-
dence, proto prosíme o  trpělivost. Přijímáme také 
věci, které chcete darovat zdarma. Přijímáme veš-
keré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, 
brusle, sáňky, kočárky, autosedačky, hračky, knížky 
a další věci vhodné pro děti.
Těší se na vás pomocníci z Mateřského centra Be-
ruška Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková, MC Beruška Krásná Lípa)

Od  října každé pondělí nebo středu začnou v  Ko-
munitním centru Kostka v  Krásné Lípě probíhat 
kurzy němčiny. Účastníci kurzů se rozdělí do skupin 
na  základě znalostí: začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí. Cena kurzu je 1000 Kč/15 lekcí.
Přihlásit se můžete u  lektorky Miroslavy Sidorr 
na  tel.: 737  657  576 nebo na  emailu: sidorrka@
gmail.com. 

V  sobotu 24. září 2016 od  14:00 
do  17:00 hodin proběhnou na  Dym-
níku oslavy 120 let dostavby Augusto-
vy věže. Kamenná rozhledna byla a je 
stálou atrakcí Rumburku a neodmysli-
telnou dominantou města. Obyvatelé 
a návštěvníci města se mohou na par-
kovišti pod rozhlednou těšit na hudeb-
ní vystoupení, které obstará country 
kaple Ruksak, Krásnolipský komorní 

sbor a dětský pěvecký sbor Zpěváček. 
Dobové tance z přelomu 19. a 20. sto-
letí předvede skupina The Wings z Li-
berce. Představí se trubači a sokolníci. 
Připraveny budou dovednostní hry 
pro děti a dětské atrakce. Po celé od-
poledne bude zdarma přístupná roz-
hledna. Na  místě oslavy bude zajiště-
no občerstvení. U  stánku Městského 
informačního střediska bude možné 
zakoupit výroční pohlednici a výroční 
turistickou známku. Vstupné na  osla-
vy je dobrovolné. Jeho výtěžek bude 
předán Klubu českých turistů z Krásné 

Lípy a využit pro potřeby údržby roz-
hledny.
Během oslav budou moci v  sobotu 
24. 9. 2016 zájemci absolvovat něko-
likaminutové vyhlídkové lety vrtulní-
kem, které zajistí soukromá společ-
nost z  Mladé Boleslavi. Startovat se 
bude z  areálu fotbalgolfového hřiště. 
Náklady letu si každý účastník uhradí 
ze svého. Součástí oslav rumburské 
rozhledny je v sobotu 24. 9. 2016 také 
Vlastivědná vycházka na  Dymník. Po-
řádá ji Spolek přátel Rumburku. Sraz 
účastníků je ve 12.30 u koupaliště. 

Burza dětského 
oblečení

k ždé dělí b tř d č

Kurzy němčiny

V sobotu oslaví rozhledna na Dymníku 120 let
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Díla hudebních skladatelů ze Šluknovského výběžku, jak těch z dob dávno minulých, tak i těch současných, 
to vše v podání regionálních hudebníků jsme měli možnost vyslechnout v našem kostele. Koncert uspořá-
dalo Biskupství litoměřické, pan biskup Jan Baxant byl také mezi posluchači.

Zhruba sto padesát návštěvníků mohlo nahlédnout 
do  života tajemných a  mnoha mýty opředených 
tvorů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí naší 
přírody při Mezinárodní noci pro netopýry, která 
se v Krásné Lípě tradičně koná v areálu Správy ná-
rodního parku v Krásné Lípě. Specialisté zabývající 
se životem netopýrů – chiropterologové – před-
stavili návštěvníkům akce výbavu pro svou práci, 
např. BAT detektor pro převod hlasových projevů 
netopýrů do pro člověka slyšitelného spektra či sítě 
využívané pro monitorovací odchyty. Prezentovali 
také dva živé hendikepované netopýry rezavé, kteří 
se nyní nacházejí v jejich péči. Pozornost lákala také 
rukodělná dílna, kde návštěvníci mohli netopýřími 
motivy potisknout šátky či sáčky, své znalosti mohli 

podrobit zkoušce v  rámci „poznávačky“ zaměřené 
na  netopýří potravu a  malého vědomostního tes-
tu. Pět vylosovaných soutěžících si s  sebou domů 
odneslo také budku pro netopýry, kterou mohou 
na vhodném místě nainstalovat. Na závěr akce byla 
připravena stezka odvahy se sladkou tečkou na zá-
věr, a to v podobě čokoládových netopýrů.

Další akce zaměřená na  netopýry proběhne 
v pátek, 30. září 2016, u Jeskyně víl v Kyjovském 
údolí na Krásnolipsku, a to od 20 do 23 hodin. 
V  rámci chystané akce budou účastníci svědky 
monitorovacích odchytů netopýrů do  lehkých 
sítí, jejich určování, záznamu vybraných para-
metrů a následného vypuštění do přírody.

Počátkem září začala rekonstrukce unikátní dřevě-
né kapličky sv. Anny v  Dlouhém Dole. Práce vedl 
pan Zámiš z  Děčína, který se jako truhlář zabývá 
i  opravou sakrálních památek. Velkou pomocí 
byla účast starosty města Jana Koláře, který zajis-
til od krásnolipských technických služeb techniku 
a potřebné nářadí. 
Na rekonstrukci kapličky se podařilo mezi lidmi vy-
brat neuvěřitelných 68 358 korun. Informace o dal-
ších brigádách budou na webových stránkách KČT 
Krásná Lípa www.kctkrasnalipa.cz. 

(Mikuláš Peterka)

V  sobotu 9. září se ve  Sportareálu v  Krásné Lípě 
odehrál 3. ročník RETRO tenisového turnaje. Více 
fotografi í najdete ve  fotogalerii na  www.krasnali-
pa.cz.

Nový druh netopýra pro region Českého Švýcarska 
zaznamenali chiropterologové z  národního parku 
České Švýcarsko ve čtvrtek 8. září 2016 během mo-
nitoringu netopýrů v kaňonu Labe. Jedná se o ne-
topýra brvitého, který v České republice patří mezi 
kriticky ohrožené druhy. České Švýcarsko tak nově 
představuje aktuální severozápadní hranici rozší-
ření tohoto druhu v Evropě. V sousedním Saském 
Švýcarsku tento netopýří druh dosud zaznamenán 
nebyl.

Koncert skladatelů Šluknovského výběžku byl 
v mnohém mimořádný

Mezinárodní noc pro netopýry v Krásné Lípě

Začala rekonstrukce 
lesní kapličky sv. Anny

b t 9 áří S t ál K á é Lí ě

Retro tenisový turnaj

Nový druh netopýra 
pro České Švýcarsko

Netopýr brvitý byl po zdokumentování opět vypuštěn 
do přírody. Foto: Václav Sojka
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V neděli 11. září 2016 se ve Sportovním areálu Čes-
kého Švýcarska v Krásné Lípě odehrál již 11. ročník 
tradičního plážového volejbalového turnaje smíše-
ných dvojic Krásnolipský plážák. 
Na startu turnaje čekalo připravené sluníčko a také 
dvanáct dvojic, které mezi sebou změřily síly v boji 
o  krásné chodské koláče, výborné krásnolipské 
pivo Falkenštejn a zápis na putovním poháru.
První místo nakonec po dlouhém boji ve třech sku-
pinách obhájili loňští vítězové Dana Bisová a Jarda 
Devátý před druhým týmem z Rumburku.
Poděkování patří pořadateli, kterým je již několik 
let Krásnolipský spolek a  také všem partnerům: 
Chodské pekárně Šedivý, pivovaru Falkenštejn, 
fi rmě GPJ, Cottage České Švýcarsko, Ateliéru káva 
a víno a v neposlední řadě městu Krásná Lípa.
Už se těšíme na ročník příští, který zcela jistě opět 
bude ve  znamení dobré nálady a  sportovních 

zážitků.
Více fotografi í najdete ve fotogalerii na www.kras-
nalipa.cz

(Za účastníky turnaje D. Lehoczká)

Útulky praskají ve  švech, další tisíce zvířat živoří 
na ulicích. Přesto se neustále rodí další a další koťa-
ta a štěňata, pro která není nikde místo. Počet zvířat 
bez domova v České republice tak roste překotným 
tempem! V útulcích je v současné době přes 11 000 
psů a koček a jejich počet roste o 40 % ročně. Tím-
to tempem bude v roce 2020 v útulcích na 37 000 
zvířat! 
Obce jsou ze zákona povinny se o opuštěná zvířata 
ve svém katastru postarat, což velmi zatěžuje obec-
ní rozpočty. 
Psi v  útulcích tráví dny na  malém prostoru, bez 
pohybu a  ve  stresu. Každý šestý pes, který se do-
stane do útulku, zde také zemře, aniž by se dočkal 
domova.  
Opuštěné kočky bez domova trpí zimou, hladem 
a nemocemi. Zároveň se velmi rychle množí a koťa-
ta čeká stejně krutý osud jako jejich rodiče. 
 
Jediným trvalým, účinným a etickým řešením jsou 
KASTRACE. Jedná se o nenáročný operační zákrok, 
který má prokazatelné zdravotní přínosy a  mini-
mální rizika. 
Pověra, že každá fena či kočka by měla mít jednou 
za  život potomky, není pravdivá. Z  fyzického ani 
psychického hlediska zvíře bez potomků nijak ne-
strádá! Naopak časté říje a opakované březosti jsou 
velmi vyčerpávající. 
Doporučení veterinářů zní: buďte zodpovědní 
a  nechte svá zvířata včas vykastrovat! Pokud uva-
žujete o  pořízení dalšího psa či kočky, navštivte 
nejbližší útulek! 

l Č ků

Krásnolipský plážák Zvířata bez domova 
trpí. Řešením jsou 

kastrace. 

www.nekupujadoptuj.cz

Email: info@nekupujadoptuj.cz

Tel. +420 777 780 030, +420 721 647 247

Neváhejte nás kontaktovat!
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Stručný návod jak si nainstalovat mobilní 

aplikaci Česká Obec 

Mobilní aplikace je zdarma ke  stažení pro chytré telefony (tablety) 
s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). 
... jednoduše si ve  svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod 
Play“ nebo „App Store“ kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Čes-
ká Obec.
... po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat, po instala-
ci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete 
znaménko „+“ po  kliku na  něj se zobrazí žluté pole s  nápisem „Přidat 
Obec“, po  kliknutí na  něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat 
obce které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom kte-
rá obec má být první nebo druhá tím že danou obec přidržíte a přetáh-
nete nahoru či dolů.
... dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, 
kterou jste si přidali. Pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, 
zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozor-
něním, že s námi nespolupracuje.
... obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
... mobilní aplikace je o  velikosti 4,56 kb což zabere minimální místo 
v paměti vašeho mobilního zařízení, aplikace se automaticky nepřipo-
juje k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte o svoje mobilní 
data, aplikace si pouze načte daný příspěvek, který vaše obec zadá.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá, každý za kus doneseného 

elektrozařízení na Sběrný dvůr obdrží razítko na soutěžní ku-

pon, který si vytiskněte na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vy-

hraj!“.

Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recy-

klována, je nutné odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemon-

tovaném stavu! Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem 

udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotře-

bičů, je možné si vytisknout další letáky (neomezené množ-

ství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“. Razítka získáte 

za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. 

videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, ka-

zetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, 

dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální 

a  analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např. teleob-

jektivy, blesky apod.), elektrické a  elektronické hudební ná-

stroje, zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počíta-

če, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje 

(klasické, bezdrátové i  mobilní), faxy a  záznamníky tiskárny, 

malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry včet-

ně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky 

(např. autodráhy, vláčky, atd.) Na leták s pěti razítky vyplníte 

svou adresu a další kontaktní údaje a odešlete na adresu PMH 

s.r.o., P. O. BOX č. 76, 460 03 Liberec 3. Ukončení soutěže je 

15. 10. 2016. Slosování o  ceny proběhne do  15. 11. 2016, 

za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise. O vý-

hře budete vyrozuměni telefonicky na uvedené telefonní čís-

lo i emailem. Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předá-

ní cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru 

je možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude 

uveden i  na  stránkách www.asekol.cz. Podrobná pravidla 

soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz. 

Aktuální dění v Krásné Lípě v mobilní aplikaci

Sbírej a vyhraj

Ústecký kraj Liberecký kraj

1. 2. 3. 4. 5.

více info na 

5
razítka 
5
a 

Jak postupovat v soutěži ??

SBÍREJ & VYHRAJ!

Mobilní telefon
Samsung Galaxy J7 LTE

Velikost OLED displeje 5,5”
 s kovovým rámečkem a tenkým profilem


