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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 28. dubna

V  rámci oslav Roku Filipa 
de Girarda a  100. výročí 
města Zyrardow byla při-
jata krásnolipská delegace 
prezidentem města Wojcie-
chem Jasińským. Projednali 
jsme společně mj. přípravu 
partnerské smlouvy mezi 
našimi městy. Krásná Lípa 
a Zyrardow jsou města his-
toricky spojená se jmény 
krásnolipských průmyslnic-
kých rodin Dittrich a  Hiel-
le, které se na  přelomu 
19. a  20. století významně 
podílely na jejich hospodář-
ské a  kulturním rozmachu. 
Z prostředků a aktivit těchto 
rodin toto polské průmyslo-
vé město v zásadě vyrostlo, 
a také v Krásné Lípě dodnes 
stojí mnohé významné bu-
dovy z té doby (nemocnice, 
ozdravovna, Zámeček atd.), 
hřbitov nebo třeba městský 
park. 

Součástí krásnolipské de-
legace byl i  děčínský his-
torik Jan Němec, který mj. 
mapuje průmyslovou his-
torii Šluknovska, a  který je 
zároveň vedoucím autor-
ského týmu připravujícího 
reprezentativní publikaci 
k 150. výročí povýšení Krás-
né Lípy na  město. V  týmu 
byla také památkářka Gab-
riela Jeřábková, která se za-
bývá životem a dílem krás-
nolipského malíře Augusta 
Frinda, který vyzdobil ob-
razy i  zyrardowské kostely. 
Ti si společně připravili pro 
polské posluchače před-
nášky právě na  téma spo-
lečné historie našich měst.
Smlouva o partnerství bude 
podepsána v  červnu, kdy 
vyvrcholí oslavy 100. výročí 
města Zyrardow. V září pak 
přivítáme polské partnery 
v Krásné Lípě.

Navazujeme partnerství s polským Zyrardowem

Město Krásná Lípa fi nalizuje podání žádostí o dotaci projektů do Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Projekt se týká vytvoření Muzea 
turistiky v Krásné Lípě.

Dnes to krásně kvete, v roce 2010 jsme to sázeli. Vyplatilo se!
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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 poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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

T-Klub – NZDM
Po -15:00 – 19:00
Út – So – 13:00 – 19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 
doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00  
volnočasové aktivity

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

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

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 
9. 5. 2016 ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 12. 5. 2016 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 23. 5. 2016 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 26. 5. 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, Dlouhá 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 provoz-
ní doba mobilního centra platí od 1. 5. 2016 
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.

Změna adresy rezervačního 
systému Sportovního 

areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najde-
te na webu Základní a mateřské školy Krásná Lípa 
http://www.zskrasnalipa.cz/areal/. 
Informace o  sportovním areálu také na  našich 
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého 
Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.php).

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.

Občansko-právní poradna
 

s JUDr. Pražákem. Termíny poradenství, na kte-
ré se lze objednat jsou: 2. 5., 16. 5., 6. 6., 20. 6. 
Objednávejte se na poradna@krasnalipa.cz, 
tel.: 412 354 839

INZERÁT
Koupím byt 1+1 a 3+1 v Krásné Lípě, 

Tel: 602 757 772.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondě-
lí 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.krasnalipa

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 30. 4. – 1. 5. 4. 2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I., tel.: 412 519 622
- 7. – 8. 5. 2016 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX., tel.: 412 544 539
- 14. – 15. 5. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Březen 2016 – 2009
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Průměrná teplota 1,7°C -1,1°C 1,6°C -3,0°C -6,4°C -2,9°C -2,8°C

Maximální teplota 10,9°C 5,8°C 9,6°C 4,9°C 7,1°C 8,4°C 6,3°C

Minimální teplota -4,8°C -9,2°C -4,0°C -10,9 -26,4°C -20,4°C -15,3°C

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

Minimální vlhkost 62% 49% 76% 55% 38% 38% 51%

Max. poryv větru 15,7 m/s 15,3 m/s 12,7 m/s 13,2 m/s 17 m/s 13,3 m/s 20m/s

Úhrn srážek 83,9 mm 24,2 mm 12,4 mm 56,9 mm 86,8 mm 18,7 mm 33 mm
 

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C): 1
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C): 13

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Letošní březen přinesl do  Krásné Lípy typické po-
časí, které tomuto měsíci přísluší. Průměrná teplota 
2,4°C březnu plně odpovídá a srážkový úhrn 45 mm 
se dá také považovat za normální.
Březen nepřekvapil náhlým vpádem jarního počasí 
a  naštěstí k  sobě nepustil ledový arktický vzduch, 
jako tomu bylo v  roce 2013. Za  zmínku také stojí 
fakt, že byl letošní březen podstatně chladnější než 
prosinec.
První den letošního března panoval celodenní 
mráz. Teplota v odpoledních hodinách vystoupala 
jen na -2°C. Napadlo také několik centimetrů sně-
hu. Následující dny dorazilo oteplení a sníh roztál. 

Teploty v noci klesly většinou lehce pod nulu, od-
polední stoupaly na  hodnoty okolo 6°C. Občas se 
vyskytl slabý déšť.
Ve  druhé dekádě pokračovalo stereotypní počasí 
s občasným deštěm, občasným mrazem v ranních 
hodinách a teplotou kolem 5°C odpoledne.
V  závěrečné dekádě téměř vymizely noční mrazy, 
ale teplota přes den stále dosahovala hodnot ko-
lem 5°C. V  posledních dnech ve  dvou případech 
alespoň na pár hodin vyšplhala nad 10°C.
Srážkový úhrn 45 mm byl v  březnu rozdělen do 
17 dní.

Letošní březen dostál svému jménu
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Správa železniční dopravní cesty uzavře nepřetrži-
tě až do 13. června 2016 do 23:59 hodin traťovou 
kolej mezi stanicemi Jedlová - Krásná Lípa a Krásná 
Lípa - Rumburk.
Z  tohoto důvodu budou všechny vlaky jedoucí 
v době výluky nahrazeny autobusovou dopravou. 
Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle vý-
lukového jízdního řádu, který si také můžete stáh-
nout na webových stránkách Krásné Lípy.

Turistické cesty spojující Vysokou Lípou s  Kame-
nickou Strání, Jetřichovicemi, Růžovou či Srbskou 
Kamenicí jsou tak opět průchozí bez dalších ome-
zení, neboť byla dokončena oprava lávky přes Ka-
menici u  Dolského mlýna. Naopak v  platnosti zů-
stává uzavírka žlutě značené turistické cesty mezi 
novou lávkou a  Královským smrkem (po  pravém 
břehu Kamenice). Ve zmíněném úseku hrozí zříce-
ní kamenů a kmenů stromů ze svahu nad pěšinou, 
a  to v  důsledku narušení stability svahu požárem 
v roce 2015. Uzavírka je vyznačena v terénu páska-
mi a  informačními tabulkami. Turisté mohou uza-
vřený úsek obejít přes areál Dolského mlýna a dále 
po  cyklotrase č. 3076. Vycházka se tím prodlouží 
o zhruba 200 metrů.

Každý den, vždy od 9 do 17 hodin, si můžete v MANA čokoládovně vytvořit vlastní lahodný čo-

koládový bonbon, chutné lízátko nebo třeba božský čokoládový kostel.

Oznámení výluky

Lávka přes Kamenici 
u Dolského mlýna 

je opravená

Novinka z náměstí - čokoláda na dotek

Pracovníci našich TS dnes odstranili staré nefunkční střešní konzole z objektu v Masarykově ulici 2. To, že tam 
byly opravdu dlouho, dokumentuje dobová fotografi e.

Město vybírá květiny pro veřejná prostranství.

Náš fotbalový palouček. Pravidelně o něj pečují Tech-
nické služby.
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se koná

18. května 2016 od 15:00 do 17:00
v Mateřské škole ul. Masarykova                    

pouze se zákonnými zástupci dítěte.   

S sebou přineste

• rodný list dítěte

• občanský průkaz

• vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ,

včetně přílohy

Žádost s přílohou si můžete vyzvednout 

v mateřských školách nebo 

vytisknout z webových stránek školy 

www.zskrasnalipa.cz                                  

se koná 11. května od 10:00 do 15:00 h. 
v Mateřské škole 

ul. Masarykova 671/24 

a v Mateřské škole 

ul. Smetanova 243/14.              

ss

       

Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa

příspěvková organizace
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Přednáška Evy Kiedroňové, specialistky na psycho-
motorický vývoj dítěte, pro budoucí a současné ro-
diče nejmenších dětí. Během přednášky se dozvíte 
mnohé na téma vývoj dítěte krok po kroku, jak je 
správně zvedat, nosit a chovat, jak zvládnout pláč 
a spánek dítěte a co dělat, aby se děťátko vyvíjelo 
správně. Přednáška se koná 31. května v 10.00 ho-
din v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Cena 
pro jednoho 300 Kč pro pár 500 Kč. Počet míst je 
omezený. Vstupenky lze zakoupit předem na  tel.: 
777 576 698 (Jana Votápková).

V  sobotu 7. května jste zváni na  vycházku zamě-
řenou na pozorování ptáků, určování podle hlasu, 
ukázka odchytu drobného ptactva do sítí a krouž-
kování pod dohledem ornitologa a ředitele Správy 
NP Pavla Bendy. Akce je vhodná i pro zvídavé děti.
Místo srazu: Krásná Lípa - parkoviště u  správy NP 
České Švýcarsko
Čas srazu: 6.30
Trasa: Krásná Lípa - Velký rybník a zpět
Informace: středně náročný terén, s  sebou nená-
padné oblečení, dalekohled

V  sobotu 7. května můžete také zjistit, jak se vra-
cí prales do Českého Švýcarska. Tématem exkurze 
budou přirozené lesy a přeměna nepůvodních lesů 
na území národního parku.
Místo srazu: Vlčí Hora - u Nobilis Tilia
Čas srazu: 10.00
Trasa: Vlčí Hora - Plačtivé kameny a zpět

Turisté z  Rumburku pořádají v  sobotu 7. května 
další ročník oblíbené turistické akce pro rodiče 
s dětmi s názvem „Stezka odvahy“.  Délka trasy je 
8 km a start bude od Informačního střediska „Ame-
tyst“ v  Brtníkách průběžně mezi 7:30 – 10:30 ho-
din. Trasa povede po hranicích Chráněné krajinné 
oblastí Labské pískovce a  částí Národního parku 
České Švýcarsko do osady Kopec, kde na turistické 
základně KCT Rumburk bude cíl a ukončení.  Také 
letos zařazujeme trasu v  délce 4,5 km, která bude 
sjízdná i pro kočárky. U táboráku bude k poslechu 
hrát trampská skupina „Širák”.  Zvláštní vlakové jízdy mezi Löbau – Ebersbach 

– Rumburk si můžete užít v  sobotu a  neděli 
7. a  8. května, kdy se pořádá v  Löbau tradiční 
„Maschinenhaustage“. K vidění bude velká výstava 
vozidel, jízda na  stanovišti strojvedoucího, česká 
lokomotiva 310.0134 a 750.308, výstava modelové 
železnice, hudební vystoupení v  depu a  mnoho 
dalšího. Z Rumburku do Löbau odjíždí vlak v 9:20, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Z  Löbau do  Rumburku odjíždí vlak v  8:24, 10:10, 
12:10, 14:10, 16:10, 18:10. Jízdné činí 10 Eur, dětské 
6 Eur. 

Klub českých turistů Dolní Poustevna vás zve v sobotu 14. května na další ročník mezinárodního turistické-
ho pochodu Severní stopou.
Start č. I: 900 - 1100 hod. - turistická chata za hřištěm v Dolní Poustevně
  800 - 1100 hod. - start pro pěší trasy 12 km, 15 km, 20 km
Start č. II: 900 - 1100 hod. - Velký Šenov, Centrofl or, u nádraží
  800 - 1100 hod. -  start pro pěší trasu 16 km
Start č. III: 800 - 1100 hod. - Brtníky (osada Kopec), turistická chata KČT Rumburk
Startovné: děti  15,- Kč,  dospělí  25,- Kč
Trasy: z Dolní Poustevny - 3 km, 5 km, 8 km, 12 km, 15 km, 20 km
Delší trasy vedou přes Německo a rozhlednu Tanečnici
Cyklotrasy - 25 km, 30 km, 42 km
z Velkého Šenova - 10 km, 16 km a cyklo 24 km
Delší trasa vede přes rozhlednu Tanečnici
z Brtníků - 28 km
(osada Kopec) - Trasa vede národním parkem České a Saské Švýcarsko,
přes rozhlednu Weifberg, vyhlídku Wachberg a rozhlednu Tanečnici
Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně. Celý den bude hrát country kapela Srdíčko.
Veškeré informace budou postupně uvedeny na www.severnistopou.cz.

České Švýcarsko o.p.s. ve  spolupráci se Správou 
národního parku České Švýcarsko Vás srdečně zve 
na  výstavu, která vznikla v  roce 2014 k  10. výročí 
Ptačí oblasti Labské pískovce. Výstava vysvětluje 
význam vyhlášení této oblasti zejména pro velmi 
ohrožené druhy jako je sokol stěhovavý, chřástal 
polní, výr velký a datel černý. Na výstavě se sezná-
míte nejen s řadou dalších zajímavých druhů ptáků 
této oblasti, ale i s prací ornitologů, kteří usilují o za-
chování vzácných druhů ptáků této ptačí oblasti. 
Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informač-

ního střediska v  Domě Českého Švýcarska každý 
den od 9:00 do 17:00, v červnu až do 18:00 (pauza 
od 12:00 do 12:30).

Již 17. ročník Hvězdicové jízdy se letos uskuteční 
v neděli 1. května. Tentokrát se podíváme do města 
nožů – známých „rybiček“. Cílem je Kulturní dům 
v Mikulášovicích - poblíž kostela, kde se účastníci 
sjedou kolem 13:00 hod. Na  mikulášovickém ná-
městí budou v tento sváteční prvomájový den při-
praveny i stánky s občerstvením.
Do cíle mohou účastnici dorazit individuálně nebo 
po skupinách. Skupina krásnolipských vyrazí od in-
focentra, v  němž si můžete vyzvednout letáček 
s programem. Odjezd je stanoven na 10:00 hodin.

Až do konce května je v Loretě Rumburk k vidění 
rozsáhlá výstava „Křížové cesty v  krajině“. Na  dva-
ceti velkoformátových panelech přináší fotografi e 
a  texty o  sto dvaceti křížových cestách z  takřka 
celého území Čech. Jedná se o  přehled vybra-
ných křížových cest z arcidiecéze pražské, diecéze 
českobudějovické, královéhradecké, litoměřické 
a  plzeňské. Výstavu po  více než desetiletém do-
kumentování připravil PhDr. Dalibor Hobl z Kutné 
Hory, lektor programů pro děti a někdejší etnograf 
kolínského muzea. Výstava v  ambitu rumburské 
Lorety je přístupná od  úterý do  soboty, od  10:00 
do  17:00 hodin Vstupné je 50 a  25 Kč. Ve  vstupní 
budově celoročně přístupné Lorety Rumburk se 
mohou zájemci seznámit také s výstavními panely 
o křížových cestách Šluknovska. 

V sobotu 14. května jste zváni na exkurzi po pout-
ních místech a Křížových cestách ve Šluknovském 
výběžku. Sraz účastníků je v  8:45 v  Loretě odkud 
se autobusem budete přesouvat na  další místa 
v Rumburku, Filipově, Jiříkově, Fukově, Lobendavě 
a  dalších místech. Na  exkurzi je nutné se předem 
přihlásit, neboť kapacita autobusu je omezená. 
Cena exkurze je 75 Kč  a zahrnuje příspěvek na au-
tobus a vstup do Lorety. Průvodce: Klára Mágrová. 
Přihlášení a informace na e-mailu: jarmila.judova@
ceskesvycarsko.cz.

Přednáška 
Evy Kiedroňové

Vítání ptačího zpěvu

Návrat pralesa 
do Českého Švýcarska

Stezka odvahy 

Zvláštní jízdy mezi 
Löbau - Ebersbach - Rumburk

t á b t 14 k ět d lší č

Severní stopou 

Č Š Č Š

Ptáci Českého Švýcarska, výstava na téma 
Ptačí oblast Labské pískovce

Tradiční 
„Hvězdicová jízda“

Křížové cesty v krajině 
přibližuje výstava 

v Loretě 

Exkurze po poutních 
místech Šluknovska

KINO KRÁSNÁ LÍPA
Středa 4. 5. od 19:00

Nikdy není pozdě
Hudební komedie. Vstupné: 60,- Kč.
Meryl Streep se nám pod vedením oscaro-
vého režiséra Jonathana Demmeho ve fi lmu 
Nikdy není pozdě podle scénáře oscarové 
scenáristky Diablo Cody představuje tak, 
jak jsme ji dosud nepoznali - v roli rockové 
zpěvačky a  kytaristky. V  původním snímku 
plném živých hudebních vystoupení Streep 
ztvárnila postavu Ricki Rendazzové, slavné 
kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny 
o rock‘n‘rollové slávě dopustila nepřeberné-
ho množství životních chyb. Během návratu 
domů dostává tváří v  tvář své rodině šanci 
tyto chyby napravit a  změnit se. Streep se 
ve  fi lmu objevuje po  boku své skutečné 
dcery Mamie Gummer, Ricka Springfi elda 
coby člena kapely The Flash, jenž se do Ricki 
zamiloval, Kevina Klinea v  roli Rickiina ex-
manžela, a Audry McDonald v roli Klineovy 
současné manželky.
101 min. Přístupné od 12 let.
Trailer a více informací: https://www.falcon.
cz/fi lm/ricki-and-the-fl ash
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Výlet na Maškův vrch u Krásné Lípy zahájil turistickou sezónu v Českém Švýcarsku i Krásné Lípě. Pochod měl 
nejen otevřít turistickou sezónu, ale i podpořit výstavbu nové rozhledny, kterou připravuje město Krásná Lípa 
spolu s Klubem českých turistů. O občerstvení se postaral Klub českých turistů z Krásné Lípy.

Děti ze základní školy v Krásné Lípě pomáhají Sprá-
vě národního parku České Švýcarsko při ochraně 
obojživelníků v  Doubici. Přes tamní louky každé 
jaro za rozmnožováním putují tisíce obojživelníků 
k  rybníkům v  centru obce. Jejich tahovou cestu 
však kříží místní silnice a obojživelníkům hrozí, že 
se jim řidiči aut nevyhnou. Bez pomoci „ekotýmu“ 
složeného z žáků základní školy by přechod vozov-
ky nezvládly překonat stovky žab, které v minulosti 
umíraly pod koly automobilů.
„Ekotým s  naší podporou připravil vše potřebné, 
od plánování a nákupu materiálu přes jeho přípra-
vu ve školní dílně až po stavbu zábran. Nyní se den-
ně podílí na  kontrolách padacích pastí, určování 
a přenášení obojživelníků k  rybníkům,“ říká Jakub 
Juda za Správy národního parku České Švýcarsko.
„V rámci výuky je důležité zprostředkovávat nejen 
teoretické znalosti, ale také praktické zkušenos-
ti a  schopnost samostatně pracovat. Svůj přínos 
k ochraně obojživelníků děti vidí ihned a zároveň 
spontánně rozvíjejí chápání souvislostí mezi lidský-
mi zásahy do přírody a jejím celkovým stavem,“ říká 
Eva Salovová, zástupkyně ředitelky základní školy 
v Krásné Lípě.
Letos ekotým přenesl přes doubickou silnici zhru-
ba tisícovku žab. Jejich několik týdnů trvající tah 
začal po Velikonocích a  v  těchto dnech postupně 
končí. Spolupráce správy národního parku s  krás-
nolipskou školou v regionu národního parku však 
pokračuje dalšími společnými projekty. Její žáci se 
zapojí do  například do  vypouštění lososů v  řece 
Kamenici, v plánu je i společné odstraňování nepů-
vodní a invazivní borovice vejmutovky v národním 
parku.
Záchrana obojživelníků je jednou z aktivit projektu 
Bádání a objevování v přírodě, který podpořili MŽP 
ČR a Nadace ČEZ, a na kterém spolupracují Obecně 
prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa NP 
České Švýcarsko. Tuto aktivitu také fi nančně pod-
pořila Správa CHKO Lužické Hory a ČSOP Netopýr 
Varnsdorf.

Školáci pomohli přes 
silnici stovkám žab

O kostku pest ejší život 
Kostka Krásná Lípa, p ísp vková organizace  Masarykova 1094/4  407 46 Krásná Lípa 

tel.: +420 773 020 265, e-mail: vcelka@komunitnicentrum. com, I O: 751 39 090, 
www.komunitnicentrum.com 
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Před týdnem, v pátek 15. dubna navštívili Krásnou 
Lípu dvě významné osobnosti české kultury. Hereč-
ka a zpěvačka Alena Mihulová, kterou známe např. 
z fi lmu Sestřičky (1983) nebo Domácí péče a Vác-
lav Návrat, virtuóz na barokní housle a skladatel se 
setkali v krásnolipském kulturním domě v pořadu 
Večer s Alenou Mihulovou. Po téměř dvouhodino-
vém vystoupení plném vyprávění, čtení a  hudby 
převzali květiny a  poděkování z  rukou naší matri-
kářky Boženy Koubské a vedoucí kulturního domu 
Šárky Peškové.

Od nepaměti utvářeli život obcí spolky. Problémem 
pohraničí byl v tom, že původní obyvatelstvo bylo 
vysídleno a s nimi odešly zvyky a tradice. Vše se mu-
selo utvářet od počátku.
Krásná Lípa má to štěstí, že ve městě pracuje kolem 
dvaceti zájmových organizací. Vedení města všech-
ny organizace masivně podporuje. V letošním roce 
rozdělí město zájmovým organizacím 240  000 Kč. 
Při velkých akcích vždy pomáhají městské technic-
ké služby.
Přidanou hodnotou je spolupráce mezi spolky. 
Klub českých turistů Krásná Lípa, který v  letošním 
roce oslaví 35 let svého trvání, si velmi váží part-
nerské spolupráce. I  přes odlišnou náplň činnosti 
jednotlivých organizací si jednotlivé spolky našly 
k sobě cestu.
Už jedno čtvrtstoletí nezištně podporuje folklorní 
soubor Dykyta všechny významné akce pořádané 
Klubem českých turistů. Vždy mají nacvičený nový 
program a  svým profesionálním vystoupením při-
nášejí divákům radost. Krásnolipské turisty podpo-
řil na mnoha jím pořádaných akcích nejen v Krásné 
Lípě, ale třeba i při evropském setkání turistů v Čes-
kých Budějovicích.
Tak jako tomu je téměř ve  všech obcích, jsou na-
šimi nezištnými partnery členové snad nejstaršího 

spolku - dobrovolní hasiči. Historicky se podílí při 
organizaci všech významných akcích pořádaných 
klubem. Klub též využívá prostory nové hasičárny 
k výborovým schůzím.
Náš klub také velmi dobře spolupracuje s Krasnoli-
pským komorním sborem, který vždy ochotně bez 
nároku na  odměnu podporuje naše akce. Svým 
vystoupením třeba při 125 výročí rozhledny na Vlčí 
hoře dodal programu vážnost a důstojnost. Každo-
roční prosincové společné vystoupení s folklorním 
souborem Dykytou patří k nejoblíbenějším a vždy 
zcela zaplní Krásnolipský kulturní dům.
Rád bych vyjádřil touto cestou našim partnerům 
poděkování.

Václav Hieke, předseda KČT Krásná Lípa

Večer s Alenou 
Mihulovou

Spolková činnost a spolupráce

SPOLEČNÉ CVIČENÍ 
RODIČŮ S DĚTMI 0-3 ROKY
zaměřené na podporu psychomotorického vývoje dítěte zábavnou formou 
pod vedením kvalifi kované lektorky dle metodiky paní Evy Kiedroňové

Kurzy jsou rozděleny dle psychomotorické vyspělosti dětí:
• správná manipulace s miminky (cca 0-3 měsíce)
 (vhodné i pro nastávající rodiče)
• cvičení s miminky (cca 3-6 měsíců)
• cvičení s miminky (cca 6-9 měsíců)
• hrátky s lezoucími robátky (cca 9-15 měsíců)
• hravé cvičení (chodíci děti)
Cvičíme v podkroví ŠD ZŠ Krásná Lípa, Komenského 8, Krásná Lípa

aktuální rozvrh a více informací najdete na 

http://hrave-cviceni.webnode.cz
PhDr. Jana Votápková tel.: 777 576 698

Blíží se červen a s ním 
i pohádkový les

VÝZVA
Vážení přátelé, rychlým tempem se blíží mě-

síc červen a s ním i nejnáročnější turistická 

akce roku POHÁDKOVÝ LES, který se bude 

konat v  sobotu 11. června. Rád bych Vás 

všechny, kteří jste nám pomáhali i nepomá-

hali na pohádkových stanovištích v loňském 

roce, abych Vás zase oslovil a  požádal Vás, 

zda byste nám zase neměli chuť pomoci jako 

pohádkové bytosti na jednotlivých stanovi-

štích. V kladném i negativním případě mi to 

prosím Vás sdělte, zda s Vámi mohu počítat. 

Budete-li nám chtít zase pomoci a budete-li 

již vědět za co byste šli, budu rád, když mi to 

už napíšete, abychom na pohádkovém lese 

neměli stejná pohádková stanoviště. Může-

te si nyní z  počátku vybrat i vhodná stano-

viště odpovídající trochu i pohádkovým by-

tostem (např. vodníci by měli být asi u vody 

apod.) S poděkováním se na Vaši účast těší 

Mikša Peterka - vedoucí PL.
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Na  cestě kolem světa jsme dva krásné dny jsme 

strávili u Olinky Melrose (za svobodna Struháliko-

vá), původem od nás z Krásné Lípy. Mohli jsme se 

vykoupat a rozhodně jsme netrpěli hlady.

Navíc John, Olgy manžel, plánuje na penzi změnu 

lokace… chce se přestěhovat z Austrálie do Krásné 

Lípy. Takže na  fotce z  Austrálie jsme čtyři Krásno-

lípáci! 

Láďa & Káťa“

Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete 

společně s  námi sledovat na  http://www.bigtrip.

cz a na https://www.facebook.com/BIGTRIP.CZech.

Do  Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež - Pedagogického pracovníka/ci

Nabízíme: odpovědnou a  tvořivou práci s  dětmi 

a  mládeží, možnost seberealizace, dalšího vzdělá-

vání a supervize, možnost podílet se na projektech, 

plný pracovní úvazek.

Uvítáme: praxi v oboru s cílovou skupinou, zkuše-

nosti se standardy kvality sociálních služeb.

Požadavky: vzdělání pedagogické VŠ, USO obor: 

pedagog volného času, sociální pedagog, speciální 

pedagog, sociální pracovník, pracovník v sociálních 

službách, znalost práce v prostředí MS Offi  ce, trest-

ní bezúhonnost, ochotu pracovat v  odpoledních 

hodinách a o víkendu.

Uchazeč podá přihlášku do  6. 5. 2016 na  adresu 

Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 407 46 

Krásná Lípa nebo kostka@komunitnicentrum.com 

a to v rozsahu: profesní životopis, motivační dopis.

Při pohovoru uchazeč předloží kopii dokladu 

o vzdělání, kurzech, výpis z rejstříku trestů.

Bližší informace na  adrese nzdm@komunitnicent-

rum.com nebo tel. 721 055 893.

Do  Nízkoprahového zařízení pro děti 

a  mládež - pracovníka/ci v  sociálních 

službách

Nabízíme: Nabízíme: odpovědnou a tvořivou práci 

s dětmi a mládeží, možnost seberealizace, dalšího 

vzdělávání a supervize, možnost podílet se na pro-

jektech, plný pracovní úvazek.

Uvítáme: praxi v oboru s cílovou skupinou, zkuše-

nosti se standardy kvality sociálních služeb.

Jak je ten svět 
malý

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance
Požadavky: USO, kurz Pracovníka v sociálních služ-

bách, znalost práce v  prostředí MS Offi  ce, trestní 

bezúhonnost, ochotu pracovat v odpoledních ho-

dinách a o víkendu.

Uchazeč podá přihlášku do  6. 5. 2016 na  adre-

su Kostka Krásná Lípa, p.  o., Masarykova 1094/4, 

407  46 Krásná Lípa nebo kostka@komunitnicent-

rum.com a  to v  rozsahu: profesní životopis, moti-

vační dopis.

Při pohovoru uchazeč předloží kopii dokladu 

o vzdělání, kurzech, výpis z rejstříku trestů.

Bližší informace na  adrese nzdm@komunitnicent-

rum.com nebo tel. 721 055 893.

Do Odlehčovací služby - pracovníka/ci 

v sociálních službách

Nabízíme: domácí péči o seniory, zkrácený úvazek 

do  20 hod. týdně, možnost seberealizace, dalšího 

vzdělávání a supervize.

Uvítáme: praxi v oboru s cílovou skupinou, zkuše-

nosti se standardy kvality sociálních služeb.

Požadavky: vzdělání kurz Pracovník v  sociálních 

službách, znalost práce v prostředí MS Offi  ce, trest-

ní bezúhonnost, ochotu pracovat v  odpoledních 

hodinách a o víkendu.

Uchazeč podá přihlášku do  6. 5. 2016 na  adre-

su Kostka Krásná Lípa, p.  o., Masarykova 1094/4, 

407  46 Krásná Lípa nebo kostka@komunitnicent-

rum.com a  to v  rozsahu: profesní životopis, moti-

vační dopis.

Při pohovoru uchazeč předloží kopii dokladu 

o vzdělání, kurzech, výpis z rejstříku trestů.

Bližší informace na  adrese hanzlicek@komunitni-

centrum.com nebo tel. 777 925 302.


