
Nejen nové náměstí s upravenými plochami bude 

zdobit Krásnou Lípu. Město se pustilo i do oprav 

starých chodníků ve svých okrajových částech. Na 

Rumburské ulici tak letos přibylo dalších dvě stě 

šedesát metrů nového chodníku. Lidé nyní mohou 

po frekventované ulici chodit pohodlně po žluté 

zámecké dlažbě, namísto po dosavadní nerovné 

a plevelem zarostlé štěrkové cestě.

Podobně upravený chodník v současné době pod 

rukama dělníků z technických služeb vzniká i na 

Pražské ulici pod budovou Správy Národního parku 

České Švýcarsko. I zde nevzhledný asfaltový povrch 

nahradí žlutá zámecká dlažba. Stejného povrchu 

se dočká i část chodníku na Masarykově ulici. 

„Všechny tyto práce jdou na vrub města, letos jsme 

na ně z rozpočtu vyčlenili zhruba třicet tisíc korun. 

Navíc veškerou rekonstrukci chodníků provádíme 

svépomocí s pracovníky zaměstnanými na veřejně 

prospěšné práce,“ řekl tajemník Městského úřadu 

v Krásné Lípě Jan Kolář. 

Kromě chodníků město ještě letos upraví i zarostlou 

a nevzhlednou plochu v centru města pod dětským 

domovem, kde vznikne odstavná plocha pro 

případné parkování a samozřejmě - bude i patřičně 

parkově upravena a osázena zelení. 

(vik)

Výjimečné panoramatické fotografi e nejzajímavěj-

ších míst Českého a Saského Švýcarska od pres-

tižních fotografů tvoří nový nástěnný kalendář 

Českosaské Švý-

carsko 2011. Jeho 

vydavatelé z OPS 

České Švýcarsko 

ho pokřtili v tu-

ristickém prázd-

ninovém vlaku 

jezdícím po trase 

Krásná Lípa – Mi-

kulášovice a zpět. 

V pořadí již šestý 

fotografi cký ka-

lendář, tentokrát z 

dílny Jana Bučiny, 

Dirka Fellenberga, 

Zdeňka Patzelta 

a Václava Sojky 

navazuje na mi-

mořádně úspěšný 

kalendář loňský, 

který také vznikl ve spolupráci šesti partnerských 

organizací působících na území obou národních 

parků.                (r)

381

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 29. července 2010

Město neupravuje pouze své centrum, 
myslí i na okraje

České i Saské Švýcarsko 
má nový kalendář

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 12. srpna

Poděkování
Organizátoři Tour de Feminin 2010 
touto cestou děkují Městu Krásná 
Lípa, Technickým službám Krásné Lípy, 
dobrovolným hasičům, Policii ČR, oddílu 
volejbalu a všem zde nejmenovaným 
spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, 
tak i z celého Šluknovského výběžku 
a Českokamenicka a stejně tak 
i jednotlivým městům a obcím, za pomoc 
při organizování letošního závodu. 
Jiří Vích.
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Počasí v Krásné Lípě v červnu

Mapa Národního parku České Švýcarsko 
získala ocenění 

V červnu se v ČR vystřídalo několik druhů počasí, od 
jarního po tropické. Hned v počátku měsíce nemile 
překvapila obyvatele ve východních částech země 
repríza květnových povodní. Stejně jako v květnu 
zasáhla východ země srážkově bohatá tlaková níže, 
která tam přinesla opět vysoké úhrny srážek, avšak 
ne tak extrémně vysoké, jak tomu bylo v květnu. 
Červen v Krásné Lípě nezačal zrovna růžově, bylo 
deštivo a odpolední teploty se zastavovaly kolem 
11°C. Naštěstí v polovině první dekády se nad naše 
území nasunul tolik očekávaný výběžek vyššího 
tlaku vzduchu s prouděním teplého vzduchu od 
jihu. Teploty začaly růst a 10. 6. byl zaznamenán 
první letní den v tomto roce. Počasí se pohoršilo 
od 13. 6., kdy panovalo spíše oblačné počasí 
s občasnými přeháňkami a denními teplotami 
kolem 18°C, bylo tedy docela příjemně, avšak na 
žádné opalování to opravdu nebylo. Oteplovat se 
začalo opět 25.6, denní teploty až do konce měsíce 
vystupovaly nad 25°C. 
Srážkově byl měsíc mírně podnormální. Nejvíce 
pršelo v první polovině první dekády (1. - 5. 6.) 
a ve druhé dekádě (10. - 20. 6.). Vyskytovaly se spíše 
lokální přeháňky a bouřky bez extrémních projevů 

a celkově v nich v červnu napršelo 62 mm srážek. 
Třetí dekáda byla teplá a beze srážek, a tak na konci 
měsíce a v počátku července krajina postrádala 
vodu. Nejhorší situace v ČR byla na Teplicku 
a Mostecku, kde napadlo nejméně srážek (jen 
kolem 17 mm) a teploty přeskakovaly hranici 
30°C, krajina a zeleň byla značně vyschlá, naopak 
dostatek vláhy měly v červnu jižní Čechy, Morava 
a Slezsko (kolem 100 mm). Záchrana přišla 6. 7., kdy 
na mnohých místech v severních Čechách napršelo 
přes 20 mm srážek (v Krásné Lípě to bylo 23 mm) 
a odvrátila se tak možnost velkého sucha před velmi 
teplým a suchým počasím, které má následovat 
v dalších dnech. 

Červen 2010 vs 2009
 
Průměrná teplota 15,0°C 12,9°C
Maximální teplota 26,5°C 27,1°C
Minimální teplota 5,1°C 8,4°C
Maximální vlhkost 97% 99%
Minimální vlhkost 35% 33%
Maximální poryv větru 19 mm 16 m/s
Úhrn srážek 62 mm 140 mm

V Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti 
v Praze  při slavnostním vyhlášení cen TOURMAP 
2010 předali zástupci agentury CzechTourism 
zástupcům společnosti České Švýcarsko ocenění 
(Short List) za ofi ciální mapu Národní park České 
Švýcarsko 1:25 000 v německé verzi (Nationalpark 
Böhmische Schweiz). Konkurence byla veliká - jen 
v  kategorii Mapy a atlasy s turistickým obsahem 
bylo přihlášeno 537 titulů!
Českou a německou verzi ofi ciální mapy Národní 
park České Švýcarsko vydala obecně prospěšná 
společnost České Švýcarsko ve spolupráci se 
Správou Národního parku České Švýcarsko 
a Geodezií On Line v létě minulého roku.
Jedná se o 4. aktualizované vydání této mapy 
(poprvé vyšla v roce 2002), která jako jediná vychází 
s ofi ciálním souhlasem a daty poskytnutými od 
Správy národního parku. Jak už název napovídá, 
mapa zahrnuje především území národního parku 
s dostatečným přesahem i do  Saského  národního 
parku. Kromě tradičných informací najdete 
v mapě aktuální vyznačení ochranných zón, nové 
přeshraniční stezky, v německé verzi i místní 
(původní) německé názvy hlavních turistických 
míst, řadu ubytovacích a stravovacích zařízení, hipo 
a cyklostezky a nezapomnělo se také na označení 
nových turistických cílů – jako je např. rozhledna 
na Studenci či Dům Českého Švýcarska a podobně.
Mapu lze zakoupit v Domě Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě, v internetovém obchůdku www.
ceskesvycarsko.cz a samozřejmě u dalších 
knihkupců v regionu.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 2.8. 2010 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 5.8. 2010 v 
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 16.8. 2010 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
19.8. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
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 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
 

Amari poradna
PO, ST 10:00-17:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.

 
Občansko právní poradna 

Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek

Kontakt: 412 354 842
 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

 
Klub VČELIČKA 

PO, ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků

 
T-klub pro děti a mládež

ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým 
stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 16:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení

Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

• 31.7. – 1.8. 2010 MUDr. Křemenová Alena - Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel.: 412 544 539
• 7. – 8. 8. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír - U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
• 14. – 15. 8. 2010 MUDr. Hladím Pavel - Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

V červenci a srpnu je zavřena Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka. Otevřena bude opět v září a to 
první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.

 
Nově je v komunitním centru každou středu otevřena Občanská poradna. Poradenství zajišťuje Na 

Křižovatce, o. s. Poradnu můžete navštívit od 13 do 16 hod.
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Přehled některých událostí policie za 
uplynulých měsíc

-  21.06.2010 v 17:45 hodin byli přistiženi dva pachatelé z Krásné Lípy při krádeži 
 pískovcových kamenných žlabů pocházejících ze hřbitova v Krásném Buku. Vzhledem ke 
 způsobení škodě, která činí 12.000,- Kč, se budou oba pachatelé za své jednání zodpovídat 
 u soudu.
-  03.07.2010 ve 20.10 hodin došlo k utonutí sedmnáctiletého mladíka u stavidla rybníka 
 Cimrák. Věc řeší služba kriminální policie a vyšetřování.
-  07.07.2010 bylo oznámeno vloupání do objektu fi rmy Tisk, spol. s r.o., kde se pachatel 
 zmocnil křovinořezu zn. Oleo-Mac v hodnotě 5.300,- Kč. Vloupání zaznamenala průmyslová 
 kamera, která přispěla k objasnění činu.
-  10.07.2010 ve 20.00 hod. Byl ve Školní ulici ukraden motocykl zn. Yamaha 900 v hodnotě 
 39.000,- Kč. Motocykl i s pachatelem byl policisty téhož dne nalezen v ul. Pražská. Pachatel 
 strávil noc v policejní cele a druhého dne mu bylo sděleno podezření pro trestné činy 
 krádeže a poškozování cizí věci.
V měsíci červnu byl v Krásné Lípě zaznamenán dosud největší případ padělání peněz. 
Zadržena přitom byla jednačtyřicetiletá žena z Krásné Lípy, která vyráběla doma bankovky 
ve vyšších nominálních hodnotách a postupně se je pak snažila udávat do oběhu. Jednalo 
se přitom o velmi zdařilé padělky, které měli problém rozeznat i obchodníci, kteří je od ženy 
převzali. Skutečné množství, které žena pustila do oběhu, zatím není známo.
Policisty OOP Krásná Lípa bylo v období od  19.06.2010 do 16.07.2010 evidováno celkem 
21 trestných činů, 27 přestupků.

(prap. Jan Hampl – inspektor)

Vážení čtenáři Vikýře,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří zareagovali na výzvu klubu Českých turistů 
a zapůjčili mu fotografi e, které zaznamenávají nějakou událost ze života krásnolipského 
náměstí. Ze stovek obrázků, které jsou k dispozici, se zatím bohužel nedá sestavit vyvážená 
publikace. Některé události jsou zdokumentovány dokonale, některé ale stále zcela chybí.
Velmi bych přivítal rekonstrukci toku Křinice v 70. letech minulého století, marně pátrám 
po dobové dokumentaci 
ze dnů osvobození, nebo 
odsunu obyvatel. Též je 
třeba doplnit obrázky ze 
života spolků, například 
hasičů, automotoklubu, 
ale i z kulturních akcí.
Fotografi e bychom 
potřebovali půjčit 
nejpozději do 9. 8. 2010 
na adresu: Václav Hieke, 
Nemocniční 26, 407 46 
Krásná Lípa, tel. 412 383 
129, mob. 728 732 877.
Všem případným 
zapůjčitelům děkuji.
Má někdo ve svém 
archívu tento pohled 
v barvě? (oslava nového 
tisíciletí) 
                                 (V. Hieke)

Výrazná dominanta 
Kyjova - bývalá škola 

- je na prodej

Národním parkem po 
nových cyklostezkách

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě opět 

klesala

Město ji získalo v roce 1995 jako historický majetek. 
V minulých letech ji jako rekreační zařízení využíval 
krásnolipský Klub českých turistů. Další smysluplné 
využívání však vyžaduje rozsáhlé investice, které 
jsou mimo současné možnosti jak nájemce, tak 
i města jako vlastníka. Z tohoto důvodu bylo 
zastupitelstvem rozhodnuto o prodeji této 
nemovitosti prostřednictvím Lužické realitní 
kanceláře.                (r)

O dalších patnáct kilometrů a čtyři nové úseky se 
rozrostly cyklotrasy na území Národního parku 
České Švýcarsko. První úsek nesoucí označení 21A 
spojuje Mezní Louku s křižovatkou Tři prameny 
přes Meznou. Další tři úseky spojují Jetřichovice 
s turisticky oblíbenou lokalitou Na Tokání, odkud se 
cyklisté nově dostanou k lokalitě První brána nad 
obcí Doubice. Posledním úsekem pak je spojovací 
cesta od První brány k obci Kyjov u Krásné Lípy. 
Tyto tři úseky jsou jednotně označeny číslem 3076.
Doposud měli cyklisté v Národním parku České 
Švýcarsko k dispozici asi 40 km tras, po úpravě této 
sítě jejich délka vzrostla na zhruba 55 km. 

(r)

O jednoho uchazeče o zaměstnání méně eviduje 

v červnu Úřadu práce Děčín v Krásné Lípě. Krásná 

Lípa tak má nově 326 uchazečů o zaměstnání, z 

toho je 127 žen. Meziměsíčně tak z evidence ubyl 

jeden uchazeč o zaměstnání. Je to tedy další, velmi 

mírný pokles nezaměstnanosti. Ve městě je její míra 

aktuálně 18,93%. A i ve většině měst a obcí regionu 

nezaměstnanost také mírně poklesla. Okresní 

průměr je 14,59 %, ve Šluknovském výběžku pak 

16,13%. 

(r)
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Uplynulý víkend kultuře a akcím nepřálPodpořte Krásnou Lípu

Krásná Lípa letos na trase Sachsen Classic neleží

Krásnou Lípu navštívili Estonci

Hrad dobyli i navzdory 
nepřízni počasí

Déšť, zima a vítr ovlivnily nejednu kulturní 
akci, která se uskutečnila v uplynulém víkendu 
v Krásné Lípě. Rytíři, kteří dorazili na rytířské hrátky 
pod hrádek v Krásném Buku, málem ani nevylezli 
ze svých stanů, a když tak učinili topili se v blátě. 
Pro nedostatek holínek se i návštěvníci koncertu 
písničkáře Petra Linharta museli z Kostelního 
vrchu přesunout do nedalekého kostela Máří 
Magdaleny. A aby toho nebylo málo i tanečníci 
z Estonska, místo aby zatančili v krásném 
venkovním amfi teátru, museli vzít zavděk střechou, 
kterou jim nabídl blízký kulturní dům.

O polovinu méně lidí přišlo i na tradiční hudební 
Kyjovský festiválek. A to byla asi škoda největší. 
Výtěžek z jeho vstupného totiž jeho organizátor 
Jaroslav Navara už čtvrtým rokem věnuje 
krásnolipské mateřské školce. A přestože i letos na 
festiválku panovala pohodová atmosféra, déšť je 
prostě déšť a do Kyjova nakonec dorazilo asi jen tři 
sta hudebních nadšenců. To ovšem znamenalo, že 
se letošní výtěžek citelně ztenčil. Školka ale přesto 
o výtěžek ze vstupného nepřijde, a ač nebude tak 
velký jako v minulosti, i letos Jaroslav Navara školce 
něco koupí.             (vik)  

v soutěži O nejkrásnější město a obec Čech 

a Moravy 2010

a hlasujte v anketě o nejkrásnější město/obec na 

http://www.czregion.cz/krasna-lipa

Pravidla soutěže: 

1. Hlasovat pro město/obec je možné maximálně 

jedenkrát za hodinu (to znamená, že obec dostane 

od jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů denně). 

Hlasovat mohou pouze registrovaní účastníci.

2. Každý měsíc bude z registrovaných hlasujících 

vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotné 

ceny. Každý registrovaný uživatel musí mít řádně 

vyplněny registrační údaje. 

3. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů. 

4. Soutěž probíhá do 31. října 2010 (do 12:00hod). 

Hlasujte kliknutím na „Přidej hlas!“ v hlasovacím 

zařízení pod prezentací města/obce.  Jakýkoliv 

pokus o manipulaci znamená automatické vyřazení 

ze soutěže. Krásná Lípa je zatím na 4. místě s 21587 

hlasy. 

Jízda historických automobilů Sachsen Classic  
2010 letos do Krásné Lípy nezavítá. Důvodem je 
vedení trasy do západnějších a tedy vzdálenějších 
částí Saska. Proto jízda ve třetí etapě směřuje 
z Krušných hor přímo do Drážďan.
Příznivci veteránů však mohou sledovat buď 
průjezd v německé Pirně (21. 8. cca 14.40), nebo 
cílový dojezd přímo v Drážďanech u Skleněné 

manufaktury (21. 8. cca 15.40). V Krásné Lípě pak 
bude možné veterány spatřit v příštím roce, tedy 
v srpnu 2011. 
Na cestu jak do Pirny, tak i do Drážďan lze využít 
pohodlného vlakového spojení z Děčína. Rozhodně 
odpadnou starosti s parkováním! 

Za pořadatelský tým Tomáš Salov

Estonci z oblasti Vöhma přijali pozvání Místní akční 
skupiny Frýdlantsko a společně s nimi navštívili i 
České Švýcarsko. A aby ta návštěva nebyla jen tak 

ledajaká představili v krásnolipském kulturním 
domě svou tradiční lidovou hudbu a tanec. 

(r)

Na začátku to vypadalo, že rytíři od dobývání 

hradu raději upustí a odtáhnout tam, odkud přišli, 

aniž by alespoň jednou tasili. Hrad v Krásném Buku 

ale nakonec dobyt byl a dokonce jejich krutým 

šarvátkám přihlíželo i trochu více, než jen hrstka 

diváků, která se nenechala odradit deštivým 

počasím. 

Z Krásné Lípy to do Krásného Buku není daleko, 

byla jen škoda, že přihlížejících nebylo více, i když 

počasí zrovna nepřálo. Kdo nepřišel může litovat, 

podívaná rozhodně stála za to - rytířské souboje 

byly vskutku rytířské, i když mnohdy opravdu 

nelítostné. (vik)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Skalní hrádky 

Labských pískovců 
klepou na dveře

Bleší trhy 
v Krásné Lípě

Aromaterapie 
a přírodní kosmetika

Krásná Lípa zve na 
výstavu Zmizelé Sudety

SoliDeo na Sněžné

Anenská pouť 
v Lobendavě

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?

Za fotografi emi 
Lužických hor 

do Lorety

Již 28. ročník mezinárodního dálkového pochodu 
Skalními hrádky Labských pískovců se uskuteční 
13. – 15. srpna 2010. Účastníci si tradičně budou 
moci vybrat z tras dlouhých 12 až 100 kilometrů. 
Začíná se v pátek 13. srpna dvanáctikilometrovým 
podvečerním pochodem na Dymník a trasa 
pochodu bude tentokrát prošpikována soutěžními 
úkoly pro rodiny s dětmi. Ti, kteří si se soutěžními 
úkoly poradí nejlépe, se mohou těšit na drobnou 
odměnu. V pátek také bude odstartována 
padesátikilometrová trasa noční vedoucí směrem 
na Jiříkov a Brtníky. 
V sobotu 14. srpna jsou na programu trasy 
od 12 do 100 kilometrů a na své si přijdou 
i cykloturisté, kteří si budou moci vybrat z tras 
dlouhých 32 až 101 kilometrů. 
V neděli 15. srpna si účastníci budou moci vybrat ze 
dvou pěších tras a šestnáctikilometrové cyklotrasy. 
V pátek 13. srpna od 18:00 hodin bude na turistické 
základně u fotbalového hřiště hrát Country kapela 
RUKSAK. Jste srdečně zváni!

Ještě jste na blešáku nikdy nebyli? Proberte tedy 
komodu a půdu a přijďte prodat své použité, ale 
fungující věci, o kterých si myslíte, že je někdo může 
ještě potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné 
kousky za pár kaček! 
Bleší trh se uskuteční v přízemí Domu služeb 
v Krásné Lípě v sobotu 21. srpna od 8:00 do 12:00 
hodin. Ceny prodávaného zboží si určujete sami, 
smlouvání vítáno. 
Rezervujte si své prodejní místo včas do 16. 8. První 
bleší trh v Krásné Lípě připravila Kostka, p. o. 

Povídání o éterických olejích a jejich účincích, 
praktické rady pro domácí ošetřování i na cesty, 
je připraveno pro všechny zvídavé v komunitním 
centru KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. 
Přednášku povede paní Irena Váchová, členka 
Světového základu pro přírodní vědy v pátek 
6. srpna 2010 od 16:00 hodin v KC (Dům služeb, 
Masarykova 4,1. patro). 

Proměnu českého pohraničí v průběhu 20. století 
ukazují unikátní snímky, které shromáždilo 
sdružení Antikomplex. Ty jsou nyní až do 15. září 
k vidění v Galerii Domu volného času v Krásné Lípě.
Ti, kteří si zajímavou výstavu nenechají ujít, 
na jednotlivých panelech uvidí srovnávací 
dvojfotografi e, kterými jejich autoři mapují 
proměny česko-německého pohraničí za 
posledních sedmdesát let. „Naše výstava rozhodně 
nepřipomíná temné historické předválečné 
etapy českého pohraničí a Sudet. Slovo Sudety 
chápeme především jako symbol pro krajinu 
a společnost žijící v kraji, jehož vývoj byl v důsledku 
dramatických událostí zpřetrhán,“ uvedl výstavu 
její autor Petr Mikšíček. 

V sobotu 31. července se můžete vydat do kostela 
Panny Marie na Sněžné, kde se v letním podvečeru 
v 17:00 hodin uskuteční koncert na nevšední 
dobové nástroje. Hraje a zpívá SoliDeo z Děčína. 
Pokud to nestihnete sem, můžete tentýž koncert 
navštívit i v Doubici, kde se bude koncertovat 
rovněž v kostele Panny Marie, ale v 19:00 hodin. 

Ke cti sv. Anny, matky panny Marie, jíž je zasvěcena 
kaple na Anenském vrchu nad obcí Lobendava, 
organizuje Lobendavská farnost společně s obcí 
Lobendava v sobotu 31. července Anenskou 
pouť. Začne se v 10:00 poutní mší. V 10:00 – 13:00 
je připraven malý jarmark v okolí kostelíka. Na 
12:00 a 17:00 jsou připraveny vojenské ukázky 
z osvobození Lobendavy polskou armádou z 
května 1945. Na své si přijdou i děti, pro které je 
připravena pohádka Jak šel Honza do světa a 
Kocour v botách.   

Ke cti sv. Anny, matky panny Marie, jíž je zasvěcena 
kaple na Anenském vrchu nad obcí Lobendava, 
organizuje Lobendavská farnost společně s obcí 
Lobendava v sobotu 31. července Anenskou 
pouť. Začne se v 10:00 poutní mší. V 10:00 – 13:00 

je připraven malý jarmark v okolí kostelíka. Na 
12:00 a 17:00 jsou připraveny vojenské ukázky z 
osvobození Lobendavy polskou armádou z května 
1945. Na své si přijdou i děti, pro které je připravena 
pohádka Jak šel Honza do světa a Kocour v botách.   

Lužické hory objektivem Jiřího Stejskala, to je 
název nové výstavy, která je až do 11. září k vidění 
v ambitu loretánské kaple v Rumburku. Desítky 
vystavených barevných fotografi í jsou volným 
pokračováním nekonečného fotografi ckého cyklu 
Jiřího Stejskala o krásách Lužických hor. Výstavu 
pořádá Římskokatolická farnost – děkanství 
Rumburk. Přístupná je vždy od úterý do soboty 
mezi 10:00 -17:00 hodin. Opožděná vernisáž 
výstavy se uskuteční v sobotu 31. července 
v 16:00 hodin v rámci církevní odpustkové slavnosti 
Porciunkule. 

PROGRAM   KLUBU  
AMOS- SRPEN

4.8. Alternativní komunikace s hudbou

11.8. Turnaj v šipkách o cenu klubu AmOS

18.8. Toulky krajem (historie Tolštejna)

25.8. Letní zeleninové saláty - ochutnávka

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa SRPEN 2010

JAK VYCVIČIT DRAKA
středa 4. 8. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Nejnovější dobrodružství ze studia DreamWorks se odehrává mezi drsnými Vikingy a  draky. 97 min. ČESKÁ VERZE. 
Mládeži přístupno.

PREDÁTOŘI
úterý 10. 8. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

V džungli se probouzí několik lidí, kteří se navzájem neznají. Záhy poznávají, že jsou na planetě predátorů. 107 min. 
Přístupno od 15ti let.

IRON MAN 2
středa 11. 8. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Původem komiksový superhrdina se dočkal druhého dílu, který slibuje další intenzivní zážitek. 117 min. ČESKÁ VERZE. 
Mládeži přístupno.
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To všichni 

koukali. Co je 

to za rámus, 

kde se tu 

vzaly masky? Poslední zvonění to přeci být 

nemůže, střední škola tu žádná není a květen 

už je také pryč? Asi tak vyjeveně se ptali lidé 

na náměstí v Krásné Lípě, když tam vtrhla 

banda asi čtyřiceti dětí ze školky a základní 

školy oděná do legračních klobouků, hábitů a 

vybavená řehtačkami, bubínky, houkačkami a 

kastroly – prostě vším, co dělá patřičný rámus. 

Pravda, k tomu úplně poslednímu zvonění, 

které jim s defi nitivní platností odzvoní konec 

školy, konec školní docházky a tak trochu i 

konec bezstarostného života, těmto dětem 

zcela jistě ještě nějaký ten pátek a spousta 

let chybí. Přesto si i caparti z Mateřské školy 

Motýlek a žáci deváté třídy zdejší základní 

školy poslední zvonění společně naplánovali, 

připravili, a nakonec i užívali plnými doušky, 

když vyrazili do ulic města a všem patřičně 

nahlas oznámili, že právě končí jednu malou 

životní etapu. Společně obešli krásnolipské 

náměstí, vtrhli na městský úřad a samozřejmě 

nevynechali ani školku a školu.    

Oznamujeme a na vědomí tímto dáváme všem 

současnými i budoucím, že tímto dnem byli 

urozené dámy a urození pánové z Mateřské 

školy Motýlek v Krásné Lípě pasováni do stavu 

žáků školních, s právem a povinnostmi z toho 

vyplývajícími. Na dosvědčení toho všeho 

přivěsili rytíři řádu Akvilo k pasovacímu listu 

pečeť svou a tu pak předali třinácti pážatům, 

která se tak defi nitivně rozloučila s mateřskou 

školou.

Pasování na školáky si letos prožilo třináct dětí, 

které nejprve shlédly rytířský souboj skupiny 

Akvilo, dámy rytířů jim zatančily s ohněm v 

rukou a pak už nastala ta slavnostní chvíle, kdy 

je totiž rytíři jednoho po druhém svými meči 

pasovali do stavu školního. V tom rozrušení 

bylo pro hlavní účinkující docela obtížné 

trefi t připravený polštář pravým kolenem a 

ještě se u toho tvářit důstojně. Nakonec to ale 

zvládli všichni, rytíři svým obrovským mečem 

nikomu hlavu neusekli, ale rameno poklepali 

a pasovací glejt i se zlaťákem předali. Učitelky 

navrch ještě přidaly kornout plný sladkostí, 

vše se zapilo šampaňským, utřely se slzy 

jako hrachy, udělalo se společné foto a hurá 

k táboráku a buřtíkům. A pak už se jen dala 

pusa maminkám, neboť na všechny budoucí 

školáky čekala ještě stezka odvahy a úplně 

poslední nocování ve školce. 

(vik) 

Konec června patřil deváťákům a předškolákům
Oznámili, že končí se školou

a školkou a jdou dál

Do stavu školního je pasovali rytíři
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Stejně, jako každý rok, se i letos v předposlední školní den vylidnily 

ulice Krásné Lípy. Zato se do posledního místečka zaplnil krásnolipský 

kulturní dům, kde se konala tradiční školní akademie. Při ní žáci 

jednotlivých tříd a mateřských škol předváděli rodičům, prarodičům 

i kamarádům své divadelní, hudební i múzické umění. A stejně, jako 

každý rok, i letos akademie začínala zvesela a končila v proudech slz. Ty 

prolévali žáci deváté třídy krásnolipské základní školy, když se loučili se 

svými spolužáky, učiteli, a také, když svým malým nástupcům předávali 

pomyslné žezlo. To se v Krásné Lípě již léta předává v podobě obřích 

tužek, které od deváťáků přebírají jejich nástupci - budoucí prvňáci.   

V hlavní roli byli deváťáci a předškoláci
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Vydejte se na rodinnou expedici po stopách 
Rudolfa Köglera a vyhrajte víkend plný zážitků 
nebo třeba balíček regionálních výrobků pro celou 
rodinu.

Jak se můžete do soutěže zapojit?
- na informačních centrech Českého Švýcarska si 
 vyzvedněte expediční zápisník
- připravte se na čtyřhodinový výlet plný 
 expedičních úkolů (na Köglerově stezce z Krásné 
 Lípy do Kyjova)
- výsledky úkolů zapište do soutěžního listu, který 
 najdete v expedičním zápisníku
- soutěžní list odevzdejte na informačních centrech 
 Českého Švýcarska, nebo jej zašlete poštou

Co můžete vyhrát?
1. místo: víkendový pobyt v Českém Švýcarsku 
2., 3. a 4. místo: regionální výrobky pro celou rodinu 
Pro všechny malý dárek, když soutěžní list 
odevzdáte osobně na infocentru v Krásné Lípě, 
Jetřichovicích, nebo v Saule.
Soutěž probíhá do 31. října 2010.

Správa NP Saské Švýcarsko při příležitosti 
20. a 10. výročí vzniku národních parků Saské 
a České Švýcarsko vyzývá veškeré umělce regionu 
Českosaského Švýcarska k přihlášení děl na téma 
„Pohledy do divoké přírody“. Výzva je určena všem 
umělcům a uměleckým řemeslníkům, jako jsou 
malíři, grafi ci, kameníci, řezbáři, hrnčíři, kováři, 
zpracovatelé vlny a další.
Téma: „Pohledy do divoké přírody“, vnímání krajiny 
Českosaského Švýcarska
Uzávěrka: 9. 8. 2010
Způsob přihlášení děl: Výhradně na fotografi ích 
(formát jpg do velikosti 1 MB) nebo ve 

vytištěné formě.
Adresa pro zasílání děl: Nationalparkverwaltung 
Sächsische Schweiz, An der Elbe 4, D-018 14 Bad 
Schandau, Mail: ute.michel@smul.sachsen.de
Údaje o umělcích: Jméno, kontakt, informace 
o poskytnutí do dražby s uvedením vyvolávací 
ceny, poznámky k dílu (využijte, prosím, formulář 
na internetu). Porota vybere 20 vítězných exponátů 
za účelem vytvoření výstavy.
1. cena: 2 přenocování se snídaní pro 2 osoby 
v Parkhotel Margaretenhof (partner národního 
parku) v obci Gorisch
2. cena: Víkend pro 2 osoby s polopenzí v hotelu 

Großer Winterberg (partner národního parku)
3. cena: Poukazy na pokrmy platné pro hostince 
Altes Zeughaus, Papststein, Pfaff enstein a Großer 
Winterberg (partner národního parku)
Při dostatečném množství exponátů proběhne dne 
9. října 2010 ve 12.00 hodin ve spolupráci s nadací 
Ilse Bähnertové a drážďanským aukčním domem 
Günther umělecká aukce na venkovském zámečku 
Zuschenhof.

Podrobné informace a formuláře jsou k dispozici na 
http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/
red1/

Český rozhlas Sever připravil pro své posluchače 
na letní měsíce Prázdninovou soutěž o Českém 
Švýcarsku. S rozhlasovými reportéry v následujících 
týdnech navštívíte postupně devět destinací 
v regionu Českého Švýcarska, o kterých se dozvíte 
řadu informací a zajímavostí.
Soutěžit mohou jak posluchači ČR SEVER (soutěžní 
otázka zazní každý pracovní den ráno mezi 
8-9 hodinou), tak i návštěvníci Českého Švýcarska 
(sbírají razítka do soutěžní karty při návštěvách 
vybraných turistických cílů). Výherce hlavní ceny 
bude vylosován 4. září 2010 v průběhu Koncertu 
pro přírodu na krásnolipském náměstí. 

Dopravní podnik města Děčín ve spolupráci s České 
Švýcarsko, o. p. s. připravil i pro letošní rok atraktivní 
turistickou autobusovou linku napříč Českým 
Švýcarskem, mezi Děčínem a Krásnou Lípou. 
Během prázdninových měsíců jezdí autobus denně. 

První ranní spoj vyjíždí z Krásné Lípy vždy v 7:59 
hodin, dále pak v 9:59, 13:59, poslední pak vyjíždí 
v 15:59. Poslední autobus z Děčína do Krásné Lípy 
vyjíždí 16:07 – z Hřenska v 16:28 a v Krásné Lípě je 
v 17:54.

Soutěžte s Plšíkem 
o víkend plný zážitků

Správa NP Saské Švýcarsko vyhlašuje uměleckou soutěž 

Léto v Českém 
Švýcarsku s rádiem 

Sever

Turistický autobus Českým Švýcarskem 
- ekologicky šetrný způsob dopravy

p ý j

Turistická linka  
č. 434 
z Krásné Lípy  
do národního parku 

 

Odjezdy  
z Krásné Lípy (nám.) 
 

                          
              

 

7:59 
9:59 

13:59 
15:59 

 Trasa* min. 

 Krásná Lípa 0 

 Kyjov 9 

 Doubice 18 

 Rybniště 25 

 Chřibská 30 

 Rynartice 41 

 Jetřichovice 49 

 Vys. Lípa 58 

 Mezní L. 1:05 

 Hřensko  1:22 

 Děčín 1:48 

*spoj zastavuje na všech 
zastávkách, zajíždí i do Mezné  

červenec, srpen: 
denně 
 
září:  
víkendy, svátky 


