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4,- Kč

Čtvrtek 8. června 

Asistent prevence kriminality

Požehnání drobným sakrálním 
památkám

Krásná Lípa 
dvakrát první

Městu Krásná Lípa se opět podařilo získat do-
taci od Ministerstva vnitra z programu preven-
ce kriminality na činnost Asistenta prevence 
kriminality v roce 2017. V ulicích můžete vídat 
pana Václava Danitu, který tuto práci vyko-
nává již od roku 2015. Nosí výstražnou vestu 
s nápisem Asistent prevence kriminality a má 
při sobě průkaz zaměstnance města. Jeho 
hlavní pracovní náplní je činnost preventivní-
ho charakteru. Práce asistenta je koordinová-
na Policií ČR a vedením města Krásná Lípa.
Pokud máte nějaké podněty, připomínky či 
snad potřebujete pomoci, neostýchejte se 
a asistenta oslovte či ho kontaktujte na tel. č. 
603893634. Můžete se také obrátit na mana-

žerku prevence kriminality, paní Janu Drobeč-
kovou, či tajemnici MěÚ Krásná Lípa Mgr. Lucii 
Hankovou.
Jsme velmi rádi za fi nanční podporu z  Mi-
nisterstva vnitra ČR. Věříme, že tyto aktivity 
pomohou ke zvýšení bezpečnosti a  pořádku 
v našem městě.

(Lucie Hanková)

Ve čtvrtek 1. června se uskutečnilo slavnostní 
setkání u  příležitosti požehnání kaple Panny 
Marie Pomocné na pomezí Zahrad a Vlčí Hory, 
kterou město Krásná Lípa v loňském roce zre-
konstruovalo. Obřad provedl a milým slovem 
doprovodil krásnolipský rodák prelát Mgr. Ji-

řím Hladíkem O  Cr., probošt katedrální kapi-
tuly sv. Štěpána v Litoměřicích, a to za počet-
né účasti občanů Zahrad a Vlčí Hory. V rámci 
prohlídky města pak pan probošt požehnal 
i zrekonstruované kapličce v Kyjově a oprave-
nému dřevěnému kříži v Dlouhém Dole.

1. června jsme si z  Ústí nad Labem přivezli 

ocenění za 1. místo ve třídění odpadů (soutěž 

Skleněná popelnice) v Ústeckém kraji, v kate-

gorii měst nad 3 500 obyvatel. Zároveň jsme 

zvítězili v  podobné kategorii ve třídění elek-

troodpadu. S  vítězstvím je spojena fi nanční 

odměna 30 tisíc korun, respektive 10 tisíc 

korun. Poděkování patří především krásno-

lipským občanům, že zodpovědně třídí a ko-

legům z radnice a technickým službám, kteří 

zajišťují fungování odpadového hospodářství.

(Jan Kolář, starosta)
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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
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
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 19. 6. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22. 6. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 3. 7. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 6. 7. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00     14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek  7:00 – 12:00      14:00 – 15:00
Pátek    7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a  nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
31.3.2017 skončil tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna 
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

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 Kři-

nickém náměstí.

Vždy ve středu: 

lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin

sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30. 9. 2017. 

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.

Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. zavedla 

pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 

v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě 

potřeby volejte 212 812 212!

Letošní květen byl v  Krásné Lípě po statistické 
stránce srovnatelný s květnem loňským. Průměrná 
teplota se při ohlédnutí na statistiky z  posledních 
osmi let řadí mezi ty vyšší, naopak srážkově byly 
květny za poslední dva roky spíše slabší. 
První květnová dekáda navázala ještě na chladnější 
duben. Například 4. května nevystoupala odpole-
dní teplota nad 8°C. Nutno dodat, že takto nízká 
maxima nejsou v Krásné Lípě ničím neobvyklým. 9. 
května se teplota v první polovině roku 2017 napo-
sledy podívala pod bod mrazu, o 24 hodin později 
klesla na 0,0°C. Dešťové srážky se vyskytovaly místy 
s úhrny průměrně kolem 3 mm.
Druhá květnová dekáda nabídla nesrovnatelně pří-
jemnější počasí. Noční a ranní teploty klesaly větši-
nou na hodnoty kolem 8°C a ty odpolední sahaly na 
hranici teploty 20°C. V období 12. – 15. května pře-
kazila pěkný den občasná přeháňka nebo bouřka. 

Silné bouřky, které se v  regionu vyskytovaly, se 
Krásné Lípě tentokrát spolehlivě vyhnuly. Takové 
štěstí však neměla 14. května nedaleká obec Spit-
zukunnenrsdorf, kde vydatný liják způsobil rozsáh-
lou lokální povodeň. V závěru druhé dekády se již 
srážky nevyskytovaly a teploty stoupaly vysoko nad 
20°C. 19. května byl zaznamenán první letní den 
s maximální teplotou 25,0°C. 
Teplé počasí pokračovalo i v závěrečné třetí květno-
vé dekádě. Noční teploty se pohybovaly zpočátku 
kolem 10°C, v  samotném závěru měsíce i  kolem 
15°C. Denní teploty zpočátku kolem 21°C, v závěru 
měsíce kolem 25°C. 29. května bylo na území ČR 
mnohde registrováno první překročení třicetistup-
ňové hranice. Na tu si ale ještě musíme v  Krásné 
Lípě počkat. V předposlední květnový den dorazila 
slabá bouřka, opět se slabým úhrnem 5 mm srážek.  

Mobilní zákaznické 
centrum 

Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Květnové bouřky se Krásné Lípě vyhnuly

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. Volejte vedoucí prádelny na 

tel. 777 291 340.

Asistent prevence 
kriminality - KONTAKT

V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na tomto telefon-
ním čísle: +420 603 893 634.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 do 
16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605, 
e-mail: radim@burkon.cz

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 10. – 11. 6. 2017 MUDr. Renata Bolfíková 
      Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440

- 17. – 18. 6. 2017 MDDr. Pavel Barcal 
      J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 24. – 25. 7. 2017 MDDr. Magdalena Klevetová 
      J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stoma-
tologů, přesto doporučujeme správnost uve-
dených informací před návštěvou lékaře vždy 
telefonicky ověřit.

Květen 2017 – 2009
rok 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 12,8°C 12,8°C 11,9°C 10,9°C 11,0°C 13,3°C 12,3°C 9,2°C 11,7°C

Maximální teplota 28,4°C 26,9°C 21,7°C 25,6°C 22,0°C 27,0°C 26,3°C 17,6°C 26,9°C

Minimální teplota -1,3°C 2,5°C 1,8°C -1,2°C 0,5°C -1,2°C -1,4°C 2,7 1,2°C

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

Minimální vlhkost 42% 49% 27% 66% 26% 21% 23% 34% 32%

Max. poryv větru 17,4 m/s 13,8 m/s 13,5 m/s 13,1 m/s 14,1 m/s 14 m/s 19 m/s 21 m/s 17,5 m/s

Úhrn srážek 36 mm 39 mm 32 mm 83 mm 135 mm 38 mm 50 mm 155 mm 162 mm
 

(Jan Pícha, http://www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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V Národním parku České Švýcarsko mají turisté 
k dispozici novou turistickou trasu v oblasti Kyjova 
u Krásné Lípy, proznačili ji krásnolipští značkaři. Je 
značena žlutou barvou a  propojuje zelenou trasu 
vedoucí z Vápenky na Hřebec s atraktivním Kyjov-
ským údolím.

Po rybníku v  sídlišti upravili pracovníci našich TS 
i  hráz rybníka Smutňák (Titěrák) ve Studánecké 
ulici.

Přes Sýrový potok v Kyjovském údolí jsou nainsta-
lovány nové lávky. Bude zde proznačena i turistická 
značka. Práce provedli pracovníci TS města.

Do terénu vyrazila další dvojice nových zacvičují-
cích se značkařů. Tentokrát šlo o  Ivanu Prayovou 
a Zbyňka Linharta, kteří proznačili trasu z Křížové-
ho Buku do Mlýnů. Během 5,5 kilometrové trasy si 
vyzkoušeli nejen obnovu, ale i malování zcela nové 
značky.
(Jitka Štraubová a Jitka Peterková)

Město vyměnilo poškozený dřevěný kříž na Klin-
genbeckově (častěji Paulův) kříž mezi zaniklou 
obcí Hely a Kyjovem. Ke spolupráci (na doporučení 
paní Natalie Belisová) přizvalo výtvarníka Michala 
Janovského. Vše za velkorysé podpory privátního 
dárce. Místo je opatřeno ohrádkou, která by měla 
zabránit poškození hospodářskými zvířaty. Děku-
jeme za vstřícnost i farmáři Miroslavu Fafl ákovi na 
jehož pastvinách kříž téměř dvě století stojí.

Ve spolupráci s  městem Krásná Lípa krásnolipští 
turisté každoročně systematicky vylepšují trasy 
Pohádkového lesa nebo vybraná pěkná lesní od-
počinková místa v  okolí města. Tentokrát vybrali 
zastavení na Köglerově naučné stezce. Lavičky vy-
robil truhlář Václav Baňka ze Všemil.
(Mikuláš Peterka)

Krásnolipští turisté, i  s  fi nanční podporou veřej-
nosti, dokončili rekonstrukci kapličky sv. Anny 
v Dlouhém Dole. Symbolická "kolaudace" proběh-
la koncem května za účasti brigádníků. Turisté na 
kapličce odpracovali 460 brigádnických hodin bě-
hem šestnácti společných brigád, na kterých inten-
zivně pracovalo čtrnáct dobrovolníků. Poděkování 
patří také uměleckému kováři Mílovi Petráškovi, 
který na kapličku zhotovil kříž.

Č Š

Turistům slouží 
nová trasa

Zpevnění hráze na 
Smutňáku

Nové lávky 
pod Kyjovskou 

přehradou

Turisté mají nové 
značkaře

Klingenbeckův 
kříž jako nový

Nové posezení 
na trase 

Pohádkového lesa

Turisté dokončili 
rekonstrukci kapličky 

sv. Anny v Dlouhém Dole
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Program kina Krásná Lípa
Špalíček
Na páteční podvečer 16. června od 
18:00 pro Vás krásnolipské kino při-
pravilo český loutkový fi lm Špalíček.
Obnovená premiéra sedmdesát let 
starého poetického snímku Jiřího 
Trnky na motivy Špalíčku národních 
písní od Mikoláše Alše. Trnkův první 
celovečerní loutkový fi lm přináší na 
plátno lidové zvyky a tradice českého 
venkova. Necelých osmdesát minut 
dlouhý snímek vznikl spojením šesti 
krátkých fi lmů (Masopust, Jaro, Le-
genda o sv. Prokopu, Pouť, Posvícení, 
Betlém), které byly původně natoče-
ny a uváděny samostatně. 
82 minut. Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://nfa.
cz/cz/o-nas/aktuality/?a=17788-trn-
kuv-spalicek-po-letech-zpet-v-kinech

Miluji tě modře
Na středeční podvečer 21. června od 
19:00 pro Vás krásnolipské kino při-
pravilo českou romantickou komedii 
Miluji tě modře.
Romantická komedie o jednom zami-
lovaném malíři, dívce z  výlohy, žárli-
vém vrhači nožů… a lásce v modrém.
33 letý malíř David Bárta žije pod 
jednou střechou s  matkou, která je 
posedlá jógou. Má záletného otce, 
který ho neustále zásobuje zaručeně 
osvědčenými radami, jak dobývat 
ženy. Osud mu navíc čerstvě nadě-
lí vyhazov z  Národní galerie. Ale to 
pravé zemětřesení jej v životě teprve 
čeká. Ve výloze klenotnictví David 
spatří aranžérku Terezu, krásnou by-
tost, do které se na první pohled za-

miluje. Jenže Tereza má přítele Igora, 
artistu, rapla a žárlivce, který to zatra-
ceně dobře umí s noži.
Přesto se David všemožně snaží Tere-
zu zaujmout a získat její sympatie. Už 
se může zdát, že se mu to daří, když 
jednoho dne Tereza záhadně zmizí… 
Romantická komedie, 90 minut. Pří-
stupno od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a  více informací na: http://
www.bioscop.cz/_web/fi lm/miluji-te-
-modre

Příběh lesa
Na páteční podvečer 23. června od 
18:00 pro Vás krásnolipské kino při-
pravilo rodinný dokument Příběh 
lesa.
Po úchvatných dokumentech Mikro-
kosmos, Ptačí svět a  Oceány přichá-
zejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud 
s  Příběhem lesa. Ne tropického pra-
lesa s  exotickou zvěří, ale toho nám 
dobře známého lesa, který máme za 
humny a  který pulsuje překvapivě 
bohatým životem. Tou nejmoderněj-
ší technikou natáčeli tvůrci čtyři roky 
na desítkách lokací po celé Evropě, 
dokonce žili v  lese se sledovanými 
divokými zvířaty. Jen díky unikátním 
metodám natáčení dokážou autentic-
ky převyprávět příběh lesa od doby 
ledové až po současnost a  zachytit 
vzrušující koloběh života v něm, který 
ohromí dospělé i dětské diváky.
Rodinný dokument, 97 minut. Pří-
stupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a  více informací na: http://
www.aerofilms.cz/filmy/fotogale-
rie/?id=291&video=1
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Pozvánka do Krásné Lípy na Staročeský jarmark 
a Festival dechové hudby, které v sobotu 17. Červ-
na na Křinickém náměstí doplní moto sraz, chybět 
nebude tradiční soutěž O  bábovku jarmarku, pro 
děti je připravena divadelní pohádka Koblížek na 
cestách a  nejen děti může zaujmout dogdancing, 
kde se nám představí pejsek Roxinka spolu se svou 
cvičitelkou Petrou Pražákovou...
Odpoledne se můžeme těšit na vystoupení řady 
orchestrů, které v Krásné Lípě uvidíme v rámci Me-
zinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice 
a pokud vše půjde tak, jak je naplánováno, budou 
to tyto tři orchestry:
Dziecięco-Młodzieżowa Legnicka Orkiestra 
Dęta
Uskupení orchestru pracuje jako sekce kulturní-
ho centra v  Legnici. Jeho členové se jednak učí 
teorii a  praxi hraní na dechové nástroje prakticky 
od nuly a  zároveň orchestr rovněž spolupracuje 
i s hudebníky, kteří již nabrali schopnosti a zkuše-
nosti s  hraním na hudební nástroje a  mají zájem 
být členy orchestru.Orchestr je vedený kapelníkem 
- Piotrem Budzianowskim - hudebníkem, který byl 
dlouho spojován s uskupením PZChiO v Lešně jako 
multi-instrumentalista dechových nástrojů. Nábor 
hudebníků do orchestru je stále otevřený zejména 
pro studenty základních a středních škol. Orchestr 
funguje pouze 2 roky.

Městská hudba Kynšperk nad Ohří
Orchestr založil v červnu roku 1973 Václav Nikl. Po 
úspěšných letech účinkování se v roce 1992 vedení 
orchestru ujal Jiří Kuře. Dalšími dirigenty byli Václav 
Vít a Jaroslav Brož. Od května 2008 zastává funkci 
dirigenta Jan Zmrzlý. Orchestr má velmi bohatou 
koncertní činnost. Zúčastňuje se festivalů a soutěží 
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Největšího 
úspěchu dosáhl v roce 2011 na XVI. ročníku mezi-
národního festivalu „Vejvodova Zbraslav“, kde byl 
vyhlášen Laureátem festivalu.
Dechový orchestr města Gödöllő vznikl v  roce 
1958 v  rámci hudební školy města, zakladatel 
Ernő Völgyi. V  r. 1977, po odchodu zakladatele se 
orchestr na čas odmlčel a v r. 1991 orchestr znovu 
postavil dirigent a pozounista Attila Ella. Dnes má 
Městský dechový orchestr zhruba 60 hudební-
ků. Orchestr se skládá převážně z  místních muzi-
kantů, žáků hudebních škol všech úrovní a  za své 
existence získal mnoho ocenění na národní, ale 
i  mezinárodní úrovni. V  r. 2000 obdržel orchestr 
cenu za kulturu Gödöllő a  dirigent byl dekorován 
vyznamenáním za zásluhy o kulturu města. V letech 
2001, 2006, 2011 získal orchestr zlaté pásmo od 
maďarského Svazu dechových hudeb v  kategorii 
„koncertní dechová hudba“ a  v  kategorii „zábavní 
hudba“. Rovněž Atilla Ella byl na několika soutěžích 
oceněn jako nejlepší dirigent. V uplynulých letech 
orchestr reprezentoval tradici maďarské dechové 
hudby v  Polsku, České republice, Itálii, Rakousku, 
Německu, Slovensku a Belgii.

…s  Kateřinou Stejskalovou v Krásné Lípě. Dílna je 
otevřená i pro ty, kteří nemají žádné předchozí 
zkušenosti s tancem.
Workshop se koná v sobotu 17. června od 17:45 do 
21:00 v krásnolipském kulturním domě.
Během večera se ponoříte ve vlastním svobodném 
pohybu do spojení s tělem a vnitřním tanečníkem, 
který žije v každém z nás zcela jedinečným způso-
bem. Budete mu naslouchat a následovat ho. Skrze 
vlastní zkušenost v pohybu se setkáte s elementy 
zemí, ohně, vody a vzduchem v nás i kolem nás.
Cena: 350 Kč, platba na místě. Informaci, že se zú-
častníte zašlete: Mariana Krásnolipská, tel.: 775 067 
515, e mail: xosvaldo@centrum.cz.
Další taneční workshop se v Krásné Lípě uskuteční 
15. - 16. července.

Památkově chráněný areál Lorety Rumburk je celo-
ročně přístupný od úterý do soboty.  Letos až do 3. 
září je možné ho navštívit také v neděli mezi 10:00 
až 17:00 hodinou. Barokní památka nabízí indivi-
duální prohlídky s  tištěným průvodcem v  sedmi 
jazykových mutacích. Po objednání na tel. 604 555 
922 i prohlídky s průvodcem. 

Červnová čtvrteční odpoledne nabízí Rumburk 

komentované vycházky s  průvodcem. Tři rozdíl-

né komentované vycházky nabídnou seznámení 

s barokní architekturou a uměním města. Vycházky 

doplní rumburské pověsti a ukázky dobové hudby 

zkomponované místními hudebníky. Komentova-

né vycházky "Rumburkem s průvodcem I, II, III" se 

konají ve čtvrtek 8. června, 15. června a  25. červ-

na od 17:00 hodin. Sraz je před Loretou Rumburk 

v  16.45 h. Devadesátiminutové vycházky jsou ur-

čeny obyvatelům města, návštěvníkům Českého 

Švýcarska i zájemcům o regionální historii a archi-

tekturu. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.

rumburk@seznam.cz, telefonu 604 555 922. Vstup-

né je 100 Kč a snížené 60 Kč. 

Program se odehrává v  běžné prohlídkové trase, 

využívá však své vlastní speciální rekvizity, které 

mají zapojit co nejvíce smyslů. Malí návštěvníci 

nejen poslouchají a dívají se, ale některé předmě-

ty si mohou sami osahat, vyzkoušet a  dokonce 

i  ochutnat. Celou prohlídkou se jako červená nit 

line zajímavé pátrání po skrytých indiciích a vzka-

zech, které po sobě zanechaly zámecké děti. A co 

malé návštěvníky čeká na konci? Tajemství, které se 

všichni dozvědí až během prohlídky.

Program je určen pro děti ve věku 4–12 let.

O  prázdninách každý den (červenec a  srpen) 

v 11:15 a 14:45 hodin nebo v jiných termínech po 

předchozím objednání na: objednavky@zamekde-

cin.cz nebo na tel.: 412 518 905.

Vstupenky doporučujeme předem rezervovat (re-

zervace jsou možné na webových stránkách zám-

ku).

V pondělí 20. června jste v 10 hodin zváni do Ko-

munitního centra Kostka na přednášku Andrey 

Brixí na téma domácího vzdělávání a  vzdělávání 

v domácím prostředí. Setkáte se i s domácími ško-

láky a jejich rodiči nad pravidly a přínosy domácího 

vzdělávání. Andrea Brixí vzdělávala doma

své děti osm let na prvním stupni ZŠ. Akce je pro 

veřejnost ZDARMA.

 19. ročník šachového turnaje se zápočtem na FIDE 
ELO a současně Regionální přebor jednotlivců „Zá-
pad“ v praktické hře.
Šachová turnaj se uskuteční od 1. do 8. července 
v Kulturním domě v Krásné Lípě.                            
Jde o OPEN turnaj pro registrované i neregistrova-
né šachisty bez omezení. Turnaj bude započten na 
FIDE ELO a LOK ČR.
Během týdenního turnaje je pro zájemce 7. červen-
ce v 9:00 připraven Bleskový turnaj. 
Přihlášky do 30. června na e-mail: prudek.jiri@se-
znam.cz.

V pátek 9. června se i Loreta Rumburk připojí k Noci 
kostelů. Rumburská Loreta bude přístupná od 
17:00 do 20:00 hodin. Na programu je vystoupe-
ní dětí, koncert Krásnolipského komorního sboru 
a vernisáž výstavy „Barokní architekt a  sochař: Jo-
hann Lucas Hildebrandt a  Franz Biener“. V  Loretě 
se průběžně konají komentované prohlídky s prů-
vodcem. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně 
v ambitu. Vlastní loretánská kaple nabízí prostor ke 
ztišení a modlitbě.
Program Noci kostelů 2017 v Loretě Rumburk:
17.00 zahájení
17.05-17.15 vystoupení dětí ze třídy Sluníčka Ma-
teřské školy v Komenského ul. v Rumburku
18.00-18.30 vernisáž výstavy Barokní architekt 
a sochař: Johann Lucas Hildebrandt a Franz Biener, 
sakrální památky Loreta Rumburk, baziliku minor 
v Jablonném v Podještědí a hřbitovní kaple Haine-
walde ve fotografi ích Jiřího Stejskala
18.30-19.00 komentovaná prohlídka výstavy. Se-
známení s výstavou
19.30-20.00 koncert Krásnolipského komorního 
sboru
Průběžně: 17.00-20.00 komentované prohlídky Lo-
rety Rumburk, prohlídky s průvodcem , 17.00-20.00 
ztišení a meditace ve Svaté chýši
Na akci v  Loretě Rumburk navazuje Noc kostelů 
2017 v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů ve Filipově. Ta se veřejnosti otevře od 20.00 
do 22.00 hodin. Na programu jsou komentované 
prohlídky poutního kostela, výstava o historii pout-
ního místa Filipov, ukázka hry na varhany v podání 
Jiřího Chluma a vystoupení Krásnolipského komor-
ního sboru. Noc kostelů 2017 ve Filipově pořádá 
Římskokatolická farnost Jiříkov.

Staročeský jarmark & Festival dechové hudby Taneční workshop - 
medicína v pohybu

Otevírací doba Lorety 
rozšiřuje i na neděli

Tři vycházky seznámí 
s barokní architekturou 

Rumburku
Dětské prohlídky na 

zámku Děčín

Domácí vzdělávání 
přednáška Andrey Brixí

OPEN „České 
Švýcarsko“ 2017 

Noc kostelů 
v Loretě Rumburk
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Interaktivní kouzelnické představení, při kterém 
kouzelník Michal Klaus čaroval s  dětmi, a  nejen 
s  nimi, přímo na jevišti, si užily děti, které přišly 
v neděli do kulturního domu společně s kouzelní-
kem oslavit Den dětí. Představení bylo plné skvě-
lých kouzel a perfektní zábavy, děti i jejich rodiče se 
aktivně zapojili do pořadu, za což si všichni odnesli 
pravé kouzelnické vysvědčení. Více fotografi í na-
jdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Zahrada Správy Národního parku České Švýcarsko koncem května patřila dětem. Pro více jak tři stovky 
návštěvníků byla připravena řada naučných zastavení i řemeslných dílniček. V průběhu akce došlo i na slav-
nostní představení nového "ekovýchovného" přívěsu. Současně byla veřejnosti představena studie úprav 
připravovaného návštěvnického areálu, jehož součástí je již budovaná venkovní učebna ekologické vý-
chovy.

Rok se s rokem sešel a už tu máme další prvňáčky, 
kteří umí číst. Za odměnu jsme je pasovali na čte-
náře a  získávají osvobození od poplatku na příští 
školní rok do knihovny. Maji to tedy zadarmo. Jsme 
rádi, že uvítáme nové čtenáře. Více fotografi í najde-
te ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

V polovině května jsme vyrazili na exkurzi do Plzně, 
kterou pro nás Miroslav Brabník ze Schrödingerova 
institutu.
První naše zastávky byla v plzeňském pivovaru, kde 
nás čekala průvodkyně. Výklad byl velmi zajímavý 
a  poučný. Viděli jsme, jak se pivo stáčí do „petek“, 
lahví i plechovek, zhlédli jsme fi lm o historii plzeň-
ského pivovaru, prohlédli jsme si fotografi e všech 
ředitelů, ochutnali jsme ječmen, slad i  usušený 
chmel – jen samotné pivo ne, bohužel. Prošli jsme 
vlhkými sklepy se sudy a místnostmi na led (dnes 

už nevyužívané), mohli jsme porovnat, v  jakých 
nádobách pivo zrálo dříve a jaké se používají dnes. 
I když trvala prohlídka skoro 2 hodiny a svezli jsme 
se při ní dokonce i  autobusem od jedné budovy 
k druhé a zas zpět.
Program v Plzni jsme zakončili prohlídkou náměs-
tí - je krásné, veliké, kupodivu v  pátek odpoledne 
takřka liduprázdné. 
Exkurze se nám moc líbila, škoda jen, že se tak dlou-
ho cestovalo. Ale i tak jsme si to opravdu užili.

(Žáci IX. třídy)

V rámci projektu jsme se zúčastnili výletu do Sauri-
er parku v Bautznu. Děti obdivovaly obrovské dino-
saury a různé zábavné atrakce. Celý den svítilo slu-
níčko, tak jsme si to pořádně užili. Chtěli bychom 
poděkovat paní Horákové a vedení školy za skvěle 
prožitý den.

Kouzelník očaroval 
děti i rodiče

Správy Národního parku České Švýcarsko koncem května patřila dětem Pro více jak tři

Den dětí s národními parky

Pasování na čtenáře

Exkurze do Plzně

V rámci projektu jsme se zúčastnili výletu do Sauri

Výlet do Saurier 
parku
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Čím míň dělají, tím méně 

toho pokazí
Mnozí psali o tom, že politická krize či pád vlády by 
byl špatný. Bylo by prý ohroženo přijímání důleži-
tých zákonů, nefungovalo by řízení státních insti-
tucí, zastavilo by se čerpání evropských dotací,… 
podnikatelé a  další by neměli dlouhodobě jasné 
podmínky… A podobné strašení.
Mohu vás všechny ubezpečit, že by se nic tak zá-
sadního nestalo. Ty hromady obsáhlých, stále no-
velizovaných a stále méně přehledných zákonů (a 
dalších a dalších předpisů), by se alespoň přibrzdi-
ly. To, že se věci zjednodušují a že je všichni potře-
bujeme, je až na výjimky jen fabulace a předstírání 
předkladatelů, tj. úředníků, dodavatelských fi rem 
a příslušného ministra, kteří nám namlouvají, jak je 
to pro nás potřebné a jak to či ono pro nás zařídili. 
Řízení velké části státních institucí funguje nezávis-
le na Vládě, někdy je to až na škodu. Mnohé jiné 
stejně řízené nejsou. Čerpání evropských fondů je 
již nyní, čtvrtý rok plánovacího období, minimální 
a  provázeno chaosem a  zbytečnou administrací, 
takže těžko to může být horší. Důležité projekty ne-
jsou připraveny, na mnoho velkých investic se ne-
poskytují dotace vůbec, či velmi složitě. Nevím, jak 
velká část podnikatelů, ale určitě větší část by byla 
ráda, kdyby státní úřady stále neměnily iniciativně 
předpisy, které v  zásadě vždy vedou k  další a  ne-
přehlednější administrativě. A  kdyby na chvilku 
ustaly. Nejinak je tomu i ve veřejném sektoru – lé-
kař či sestřička v nemocnici nemá čas na pacienta, 
musí vyplňovat papíry. Podobně učitelé, ředitelé 
škol, starostové, mnozí nižší úředníci a další. Kolik 
vyplýtváme energie na nesmysly, na místo toho, 
abychom něco tvořili. Marnost.
Možná to neradi slyšíte, ale lépe je, když státní sprá-
va pracuje méně. Půl roku nečinnosti vlády by niko-
mu neuškodila, alespoň by byl klid. 
Věříte někdo, že v té snaze, získat co největší prefe-
rence, popularitu, volební úspěch, držet či shánět 
židle pro sebe a kamarády, stihnou opravdu něco 
dělat obecně užitečného?! Ne. 
Takže, čím míň toho budou dělat, tím míň toho 
pokazí. 
Opak je však pravdou - v  poslanecké sněmovně, 
krize - nekrize, jedou jak mašiny a schvalují jeden 
zákon za druhým, bohužel. 

Váš senátor Zbyněk Linhart

V letošním roce pokračujeme s  pomocí osobám 

a rodinám s dětmi ohroženými chudobou. Sociální 

pracovníci budou vytipovávat jednotlivce či rodiny, 

kterým bude poskytnuta potravinová či materiální 

pomoc. Těmto podpořeným jednotlivcům či ro-

dinám bude nabídnuto navazující poradenství či 

sociální služba pro řešení jejich nepříznivé situace. 

V rámci doprovodných opatření může být poskyto-

váno fi nanční či výživové poradenství. V  minulém 

roce se nám podařilo díky této materiální a potra-

vinové pomoci např. uspořenými fi nancemi uhra-

dit dětem školní výlet; zaplatit dluh u  dodavatele 

elektrické energie; postupné řešení splácení dluhů; 

zabezpečení rodiny v období kdy nepobírala dáv-

ky; pomoc v období, kdy si rodina podávala žádost 

o  byt a  zaplatila kauci; pomoc při ztrátě dokladů; 

splácení dluhu na odpadech; nešťastná událost 

v  rodině. Z  uvedených příkladů jde vidět, že tato 

pomoc má skutečně smysl.

Od 1. 5. 2017 se Kostka stala spolupracující organi-

zací Potravinové banky v Ústeckém kraji z.s., která 

nám poskytuje jak potravinovou pomoc, tak i ma-

teriální pomoc. Projekt je fi nancován z  prostřed-

ků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 

(FEAD) prostřednictvím Operačního programu po-

travinové a materiální pomoci a státním rozpočtem 

České republiky.

(Ilona Weinerová, sociální pracovnice)

Sloupek senátora

Pokračujeme v potravinové 
a materiální pomoci

3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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Pod patronátem předsedy Senátu ČR Milana Štěcha a hejtmana Ústec-

kého kraje Oldřicha Bubeníčka se i letos pojede jeden ze dvou největ-

ších cyklistických podniků žen v České republice - mezinárodní cyklis-

tický etapový závod žen „Tour de Feminin – O  cenu Českého Švýcarska“. 

Pestrobarevný peloton vynikajících cyklistek z   celého světa projede 

celým Šluknovským výběžkem, oblastí České Kamenice, krajinou Čes-

kého Švýcarska a  Labských pískovců ve dnech 6. - 9. července, v pěti 

etapách, které dohromady čítají 410,6 kilometrů. Ve startovní listině je 

zatím 180 jmen z šestadvaceti týmů z celého světa.

V letošním roce závod slaví 30. výročí. Poprvé se v Krásné Lípě startova-

lo v roce 1988. Za těch třicet let jsme na startu přivítali závodnice ze 47 

států světa, v loňském roce se prezentovala již 2000 závodnice a letos, 

při jubilejním ročníku, se najede již 10 000 závodních kilometrů.   

Více na www.tourdefeminin.com.

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech

6. – 9. července 2017
XXX. ročník světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen

„TOUR  de  FEMININ  -  O cenu Českého Švýcarska“

Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.

1. etapa - 6. července 2017 – čtvrtek

Úsek:   Lipová  -  Velký  Šenov   – bude uzavřen v obou směrech 

 od 15:00 – 16:00 hodin  !!!!!

 Varnsdorf  náměstí Dr. E. Beneše  -  úplná uzavírka

 od  15:30  -  17:30 hodin  !!!!!

 Krásná Lípa  -  Klinické náměstí  -  úplná uzavírka

 od  13:00  -  14:00 hodin !!!!!

Úsek:   Krásná  Lípa  -  Kyjov  -  Doubice  -  bude uzavřen v obou 

 směrech od  16:00  -  17:00  hodin !!!!!

Úsek:   Doubice  -  Rybniště  - bude uzavřena v obou směrech

 od 16:00 – 17:00 hodin !!!!!

2. etapa – 7. července 2017 – pátek

Úsek:  Rybniště  -  Doubice  – bude uzavřen v obou směrech

 od 11:00 – 12:00 hodin !!!!!

Úsek:   Doubice  -  Krásná  Lípa  - bude uzavřen v obou směrech

 Od  11:00  -  12:00 hodin !!!!!

3. etapa – časovka - 8. července 2017 – sobota

Úsek:  Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora – Brtníky – 

 Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný Buk – Krásná Lípa – 

 bude uzavřen v obou směrech pro všechna vozidla  

 od 9:00 – 13:30 hodin  !!!!!

4. etapa – 8. července 2017 – sobota

 Rumburk  -  Lužické náměstí -  úplná uzavírka

 od  15:00  -  19:00 hodin !!!!!

 

5. etapa – 9. července 2017 – neděle

 Krásná  Lípa  -  Klinické náměstí  -  úplná  uzavírka

 od  11:00  -  13:30  hodin !!!!!

Úsek:  Rybniště  – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen 

 v obou směrech od 11:00 – 14:00  hodin !!!!!

Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.

Organizační výbor  „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“

Tour de Feminin odstartuje již za měsíc

Vážení spoluobčané

I. etapa 6. 7. 2017 silnice 119,4 km 13:10 hod. Krásná Lípa - Varnsdorf

II. etapa 7. 7. 2017 silnice 101,3 km 10.20 hod Jiříkov - Jiříkov

III. etapa 8. 7. 2017 časovka 14,6 km 10:00 hod. Krásná Lípa

IV. etapa 8. 7. 2017 silnice 71,2 km 16:10 hod. Rumburk - Rumburk

V. etapa 9. 7. 2017 silnice 104,1 km 10:10 hod. Varnsdorf - Krásná Lípa


