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Čtvrtek 13. dubna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny
4,- Kč

Podpořte svým hlasem obnovu
kapličky sv. Antonína Paduánského
Od roku 1721 stávala při cestě z obce Brtníky
na Vlčí Horu kamenná kaplička sv. Antonína
Paduánského. Lhostejnost a vandalismus vedly
k jejímu zničení. Záměrem Klubu českých turistů Krásná Lípa je obnova této sakrální památky,
která byla po mnoho generací krajinotvorným
prvkem. Kaplička byla svědkem nejen mnoha
historických událostí, ale především vítala pocestné, kteří šli jak na pobožnost, tak i při světských cestách za prací, zábavou, nebo dětí do

školy.
V soutěži vyhlášené bankou ČSOB „ERA podporuje regiony“ získal náš klub divokou kartu na
tento projekt. Nyní pouze Vaše kliknutí může
rozhodnout.
Jak tedy hlasovat? Přejděte na adresu http://
www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta?_fid=f9zl#ustecky a pod obrázkem ruiny
kapličky dáte hlas.
S poděkováním za podporu V. Hieke.

Ukliďme Česko Ukliďme Krásnou Lípu
Připojte se k nám ve čtvrtek 20. dubna a pojďte s námi
uklidit koryto říčky Křinice z Křinického náměstí až
po vstup do Kyjovského údolí. Sraz v 8:00 před MěÚ
Krásná Lípa. S sebou vhodné oblečení, obuv a dobrou náladu. Od nás dostanete rukavice. V cíli akce zajištěn táboráček.

Otevření turistické sezony 2017
v Českém Švýcarsku už klepe na dveře…
O víkendu 21. dubna – 23. dubna proběhne již
tradiční vyvrcholení společného Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku, kterou připravuje obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko s dalšími partnery. Připravena je pestrá škála především turistických akcí na území
Českého i Saského Švýcarska.
Pátek 21. dubna – Odemykání Křinické cyklo-

stezky
Sobota 22. dubna – Výlet k sousedům do Saska
– Míšeň
Sobota 22. dubna – Poutní písně a hudební
skladatelé Šluknovska
Neděle 23. dubna - Exkurze Okolo Českého
Švýcarska - Šluknovsko a Benešovsko

Odemykání Křinické cyklostezky
Cyklovýlet s průvodcem národními parky České a Saské Švýcarsko po tzv. Křinické cyklostezce "Odemykání Křinické cyklostezky" je naplánován na pátek 21. dubna. Sraz je ve 12:30 na
náměstí v Krásné Lípě před Domem Českého
Švýcarska. Odtud se přes Kyjovské údolí, Zadní Doubici, Hinterhermsdorf, Neumannmühle
jede do Bad Schandau. Zpět se jede vlakem

do Rumburku a dále zpět na kolech do Krásné
Lípy. Cestovné vlakem si každý hradí sám.
Účast potvrďte Daně Štefáčkové: tel.: 777 819
198, e-mail: dana.stefackova@ceskesvycarsko.
cz.
Více informací o výletě a o Křinické cyklostezce
najdete na stránkách: https://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/odemykani-krinicke-cyklostezky.

Kompletní program Ozvěn Ekofilmu 2017 v Krásné Lípě, který se koná ve dnech 18. až 22. dubna
najdete na http://www.krasnalipa.cz/ozveny.php
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 24. 4.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27. 4. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 8. 5. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 11. 5. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná 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

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)

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

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

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

Sociální šatník
dle dohody

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

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Sociálně aktivizační služby
Úklidy domácností i firem
pro rodiny s dětmi
sterbova@komunitnicentrum.com
kucerova@komunitnicentrum.com tel.: 777 291 340
tel: 777 974 583
Vzdělávací kurzy dle aktuální
Klub VČELKA
nabídky
Pro předškoláky
tel: 412 354 844
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
Půjčovna kostýmů pro děti
hadravova@kominitnicentrum.com tel: 412 354 842
tel: 412 354 843
Půjčovna kompenzačních
Klub pro maminky
pomůcek
Čt – 8:00 – 12:00
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Nové separační nádoby na kovy
Na všech třech
nověě k dispozici
ř h stanovištích
t
iští h pro třídění
třídě í odpadů
d dů v sídlišti
ídlišti jsou
j
di
i i i speciální
iál í nádoby
ád b na plechovky a drobné kovové odpady.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním
zákaznickém centru přímo na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 hod.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 4. 2017.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 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!

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 14. – 15. 4. 2017 MUDr. Alena Křemenová,
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 16. – 17. 4. 2017 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 22. – 23. 4. 2017
MUDr. Oleksandr Plyuschakov
Myslbekova 404/23, Děčín I,
tel.: 412 519 622
- 29. 4. – 1. 5. 2017
MDDr. Martina Šafránková
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
Rozpis je aktualizován dle podkladů od
stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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

Město nabízí k pronájmu
nebytový prostor na
Křinickém náměstí
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve
od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna
tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti 109,33
m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
INFORMACE: MěÚ Krásná Lípa, kanc. č. 11, tel.:
412 354 823, 777 938 653.

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

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem
i firmám. Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291
340.
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Cestou necestou,
polem nepolem...
Specializovanou technikou musel být vyproštěn
kamion společnosti Bohemiacargo, který uvízl na
Kamenné Horce. Došlo k poškození plotů a místní
komunikace. Navigace prostě není vše.

Sloupek senátora Zbyňka Linharta

Povídálkové

K čistým kontejnerům se chodí určitě lépe. Děkujeme
našim hasičům za jejich jarní očistu.

Zahrada MŠ ve
Smetanově ulici se
promění
Zahájili
h l jsme práce na rekonstrukci
k
k zahrady
h d u MŠŠ
Motýlek. Nejprve se odstraňují nebezpečné dřeviny v areálu a demontáž původního mobiliáře.
Následně proběhnou terénní úpravy a oprava
oplocení. Postupně se budou instalovat nové herní
a výukové prvky, na závěr pak výsadba nové zeleně.

Projednávali jsme na schůzi několik hodin evropskou politiku. Tedy mluvili především ministr L. Zaorálek a eurokomisařka V. Jourová. Dlouhé evropské
banální fráze o ničem – nic nového, co bychom již
mnohokrát neslyšeli, a nebylo každý den v TV. Stále
nechápou, že „kecáním“ v žargonu evropského ptydepe, které je navíc v rozporu s konkrétními činy,
dělají „evropské myšlence“ medvědí službu.
Dvě „myšlenky“ mě ale přesto zaujaly:
Rozhořčení nad tím, jak britská vláda ožebračuje
svůj lid, když svou činností snižuje hodnotu libry.
Aha, chudáci Britové. Jen co jsou potom politická
rozhodnutí a navazující dlouhodobé aktivity nejen
ČNB, anebo na úrovni Evropy činnosti ECB, které
po mnoho let provádějí tzv. kvantitativní uvolňování („tisknou“ a uměle pouštějí do oběhu stovky
miliard!), v našem případě pod záminkou mnohaletého udržování kurzu koruny na cca 27 Kč za Euro
a s cílem dosáhnout min. 2% inflace, čímž mimo
jiné zdražují dovozy, spotřebitelské ceny, spouští
inflaci, znehodnocují úspory obyvatel atp.? To asi
ožebračování pracujících obyvatel není, to bude ta
pravá zodpovědná politika (tedy jako že je ČNB nezávislá...). Slyšel jsem zajímavý postřeh, který zpochybňuje, zda-li je ČNB „česká“ a „národní“, když ve
skutečnosti je to spíše Mezinárodní banka pro udržení kolonialismu ve střední Evropě (nekoukejme

na růst HDP, když jde z velké části do zahraničí a podívejme se na nízké příjmy 27 let po „revoluci“).
Doufají, že jednání EU - Velká Británie skončí „WIN-WIN“ (vítěz-vítěz). Což má znamenat, že rozchod
bude vítězstvím jak pro EU, tak pro Velkou Británii.
Zní to hezky – znalecky cize a po evropsku optimisticky. Ale zase, nemají v tom trochu rozpor? Touto
optikou, kdyby odchod V. Británie z EU skončil vítězstvím pro obě strany, znamená to také, že odcházení z EU je jaksi výhodné – vítězné (?). Každá
strana si přijde na své, o nic podstatného nepřijde
a každá zůstane vítězem. Kam zmizely výhody členství v EU? Tak buďto si naši činitelé spletli slovník,
nebo bude následovat exit za exitem, když obě strany mohou skončit jako win-win. Jen aby pak zbyla
i ta strana pro druhé win. Nebo se stav win-win týká
zejména přednášejících činitelů a jejich evropských
partnerů? To pak nejspíš bude mezi Bruselem a Prahou mnoho takových win. Ale co ostatní drtivá
většina po celé Evropě? Jsou také vítězové, jako ta
úřednická mašinerie v Bruselu a všude po Evropě?
Tudíž zvesela do práce díky naší zodpovědné politice, která v žádném případě není ožebračováním…,
a cestou jen dávat pozor na ty, co už jsou ve stavu
win-win - i když oni jsou spíše v Bruselu a v Praze.

Beseda se starostou

Rybník v sídlišti

Žáci naší školy se zodpovědně připravují na dětskou konferenci "Šluknovský výběžek - mám ho
rád", která se uskuteční 27. dubna v našem kulturním domě. Tito čtvrťáci si vybrali za téma dopravní
situace v našem městě a měli opravdu všetečné
dotazy.

Pracovníci našich Technických služeb zpevňují hráz
jednoho z bývalých pivovarských rybníků v sídlišti,
v ulici Nemocniční.

(Zbyněk Linhart)
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Řemeslně výtvarné dílny

Má vlast cestami
proměn

Krásná Jurta Vás zve na řemeslně výtvarné dílny aneb Pojďme tvořit spolu. Konají se v dubnu každý
čtvrtek od 15:30 do 17:30 v prostorách ZŠ Krásná
Lípa (zadní vstup do budovy). Dílny jsou otevřené
pro každého – samostatně tvořící děti, rodiče s dětmi, dospělé. Vstup: 150 Kč na dílnu a tvořící osobu.
Čtvrtek 20. 4. – smaltování
- jednoduše a efektně…pomocí barevných smaltovacích prášků vykouzlíme krásný přívěsek, magnetku nebo náušnice. Lektorka Zuzka Špinková.
Čtvrtek 27. 4. – výroba bezových zvonkoher
- naši předci věřili, že černý bez odhání nemoci
a ochraňuje, uzdravuje a přináší štěstí a bohatství…přijďte si vyrobit originální zvonkohru pro
radost i potěšení. Lektorka Hanka Štroblová.

Výstava "Má vlast cestami proměn 2016" otevírá v dubnu novou turistickou sezónu v Loretě
Rumburk. Celoročně přístupná barokní památka současně přechází na letní otevírací dobu.
Od 1. dubna je přístupná od úterý do soboty mezi
10:00 až 17:00 hodin. Výstava prostřednictvím fotografií přibližuje společné česko-německé projekty
na záchranu památek v oblastech bývalých Sudet.
Česko-německé texty přináší svědectví o proměnách chátrajících památek, sakrálních staveb, drobných sakrálních památek, starých hřbitovů v důstojné objekty. V ambitu Lorety Rumburk můžete
výstavu vidět do 31. května. Přístupná je od úterý
do soboty mezi 10:00 až 17:00 hodin.

Vědomostní soutěž Vítání ptačího zpěvu
Správa NP České Švýcarsko vyhlásila vědomostní
soutěž „Za poznáním Českého Švýcarska“ a jako
každý rok, čeká na zvídavé soutěžící deset otázek,
ověřujících jejich znalosti z obou národních parků.
Tématem letošního ročníku jsou VODY ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA. Otázky i další podmínky soutěže najdete na www.npcs.cz/vedomostnisoutez.
Uzávěrka soutěže je 30. května.

V sobotu 29. dubna od 6:30 do 10:30 jste zváni na
vycházku zaměřenou na pozorování ptáků, určování podle hlasu, ukázka odchytu drobného ptactva
do sítí a kroužkování pod dohledem ornitologa
a ředitele správy NP Pavla Bendy. Akce je vhodná
i pro zvídavé děti. Sraz účastníků je v Krásné Lípě
na parkoviště u správy NP České Švýcarsko. S sebou nenápadné oblečení, dalekohled, vhodné jsou
i holínky.

Seniorská akademie
- jóga pro seniory

Plch zahradní a ostatní
plchovití Českosaského
Švýcarska

Jemné cvičení v klidném tempu, protažení těla,
uvolnění, autorehabilitace, nácvik správného dýchání.
Cvičitelka Mgr. Irena Kubicová. Vstupné zdarma.
Akce je určena i veřejnosti. S sebou pohodlné oblečení. Více informací na tel.: 728 974 010.
Středa 19. 4. od 10 – 11 hodin modrý DPS
Středa 26. 4. od 10 – 11 hodin žlutý DPS

Velikonoce v Loretě
Rumburk
Celoročně přístupnou rumburskou Loretu je možné navštívit také o Velikonocích. O prodlouženém
velikonočním víkendu je v barokní sakrální památce v regionu Českého Švýcarska otevřeno rovněž
na Velký pátek 14. 4. a o Bílé sobotě 15. 4. vždy od
10:00 do 17:00 hodin. V kapli Panny Marie Lurdské
je k vidění ojedinělý pašijový betlém a v ambitu fotografie jedenadvaceti obnovených objektů z oblasti bývalých Sudet. Děti mohou tvořit ve výtvarné
dílně. Na Velký pátek 14. 4. v 15:00 hodin proběhne
pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů.

Zuzana Préma Montessori výuka
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa zve ve
středu 17. května od 17:00 všechny zájemce do
Kulturního domu na přednášku Zuzany Prémy.
Zuzana Berenika Préma se zabývá výukou podle
Márie Montessori již přes 17 let. Učila v předškolních i školních zařízeních a byla u zrodu již několika
montessori škol. Mnohé také inspirovala k většímu
přiblížení se montessori principům. Je autorkou
publikací pro děti, organizátorkou kurzů vzdělávání a mimoškolní výchovy a překladatelkou.
Akce je pro veřejnost ZDARMA.

Ve čtvrtek 4. května v 17:00 jste zváni na přednášku německého zoologa Svena Büchnera o plších
- zajímavých a oblíbených nočních tvorech skal
Českosaského Švýcarska (překlad zajištěn). Chybět nebudou ani živí plši, a to v plcháriu v areálu
Správy národního parku České Švýcarsko, které
můžete pozdravit po zimním spánku a přinést jim
i nějakou dobrotu, rozinky nebo oříšky. Přednáška
se uskuteční v budově Správy NP České Švýcarsko
v Krásné Lípě.

Filmový festival Jeden Svět

Domeček Na Kopečku
Rumburk
Středa 19. dubna od 19:00 - 10 miliard - co máte
na talíři?
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl
uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od
mechanizovaného průmyslového způsobu přes
umělou výrobu potravin po městské zahradničení
na parkovacích stáních. Režie: Valentin Thurn, Německo, 2015, 102 min. • 26. 4. 2017 Filmový festival
Středa 26. dubna od 19:00 - Aminin profil
Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát blog, který reflektoval aktuální dění v Sýrii. Už jeho samotný
název „Lesba v Damašku“ upoutal pozornost a odkaz na jeden z Amininých prvních příspěvků v amerických novinách zajistil blogu slušnou čtenářskou
základnu. Proto když se svět prostřednictvím její
online přítelkyně dozvěděl o Aminině únosu tajnými službami, mnoho lidí se zapojilo do kampaně
za její propuštění. Režie: Sophie Deraspe, Kanada,
2015, 84 min.

Čápi - výstava
vítězných fotografií
ptáka roku 2014
České Švýcarsko o. p. s. ve spolupráci s Českou
společností ornitologickou vás srdečně zvou na
výstavu fotografií, které zvítězily ve fotografické
soutěži na téma: pták roku 2014. Tím byl před třemi
lety čáp, a to nejen známý čáp bílý, ale i jeho plašší příbuzný čáp černý, který obývá i národní park
České Švýcarsko. Fotografování volně žijících ptáků je výzva, kterou využilo desítky soutěžících, ale
jen díla těch nejúspěšnějších můžete vidět na výstavě, která bude průběžně obměňována. K vidění
budou i mladí čápi černí z národního parku České
Švýcarsko zvěčnění fotografem Václavem Sojkou,
který získal 3. místo. Přijďte nahlédnout do rodinného života čápů. Na výstavě jsou k vidění snímky
z námluv, soubojů, krmení mláďat, obrany hnízda
před vetřelci a dalších zajímavostí z čapího života.
Výstavu je možné shlédnout v otevírací době informačního střediska, každý den od 9:00 do 17:00,
(pauza od 12:00 do 12:30). Pro účastníky bude
k dispozici komiks na téma čáp černý, který vydala
Správa NP České Švýcarsko!

Sklářské velikonoce
Sklářská krčma Ajeto Lindava Vás zve v sobotu
15. dubna od 9:00 do 20:00 na Sklářské Velikonoce. Připraven je celodenní program včetně foukání
skla, malování velikonočních kraslic, zdobení velikonočních perníčků, pletení pomlázky, práce na
sklářském kahanu, rytí skla, malování skla, korálkování, květinkování.

Milan Hrabal:
Cestou bolesti a víry
Římskokatolická farnost Jiřetín pod Jedlovou
a Obec Jiřetín pod Jedlovou vás zvou v pátek
14. dubna v 15:30 na velikonoční setkání s poezií
na Křížovém vrchu. Výstup na památný vrch doprovodí přednesem Milan Hrabal a Martin Louka.
Staré duchovní zpěvy zazní v podání jiříkovského
„Komoráčku“. Dívčí sbor řídí Miroslava Kubešová.
Sraz zájemců u dolního vstupu na křížovou cestu.

Výlet k sousedům
do Saska - MÍŠEŇ
V sobotu 22. dubna jedeme k sousedům do Saska
- vlakem do Míšně, kde si prohlídneme historické
centrum tohoto krásného města a navštívíme i Míšenskou manufakturu MEISSEN v rámci
tzv. Dnů otevřených dveří.
Sraz je v 9:00 hodin na nádraží v Krásné Lípě nebo
Rumburku. Cestovné vlakem si každý hradí sám.
Doporučujeme koupit jízdenku Elbe Labe (1 osoba
250 Kč, 5 osob 550 Kč). Návrat bude kolem
21 hodiny. Vstup do manufaktury v Míšni – zdarma.
Průvodce Jiří Rak. Účast potvrďte na dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz.

Poutní písně
a hudební skladatelé
Šluknovska
R b ký kkomorníí orchestr,
h t Komorní
K
í soubor
b
Rumburský
Šluknovska, ZUŠ Rumburk a Vilémovský chrámový sbor pod vedením Patrika Englera se představí během koncertu, který se uskuteční v sobotu
22. dubna od 17:00 v kostele sv. Vavřince v Rumburku.
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Program kina Krásná Lípa
Trollové – pátek 14. dubna od 18:00
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější
starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla
v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli.
Animovaná komedie, 92 minut. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/filmy/trollove/
Inferno – středa 19. dubna od 19:00
Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o Robertu Langdonovi, která utržila po světě přes miliardu dolarů.
Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do pátrání po stopách, které
souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly
se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené
vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze
zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Drama, 122 minut. Přístupno od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: https://www.falcon.cz/film/inferno
Kubo a kouzelný meč – středa 28. dubna od 18:00
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výjimečný Kubo, hlavní hrdina výpravného animovaného
dobrodružství Kubo a kouzelný meč. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den
co den opouští jeskyni, ve které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním,
které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla
stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve skutečnost.
Animovaný dobrodružný film, 102 minut. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/filmy/kubo-a-kouzelny-mec/

Exkurze OKOLO Českého Švýcarska
ŠLUKNOV A BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
V neděli 23. dubna představíme turistické veřejnosti méně známé, ale atraktivní
místa tohoto regionu. Pojedeme autobusem do Šluknova a Benešova nad Ploučnicí, kde podnikneme vždy
ve spolupráci s pracovníky těchto měst zajímavé vycházky ve městě a okolí.
Sraz je 8:30 na autobusové zastávce v Krásné Lípě. Návrat kolem 18 hodiny do
Krásné Lípy. Autobus a vstupy zdarma, průvodce Jiří Rak. Účast potvrďte na dana.
stefackova@ceskesvycarsko.cz.

Folklorní soubor Lužičan,
KČT Krásná Lípa a
Sbor dobrovolných hasičů

vás zvou v neděli 30.dubna 2017
od 18:30 hod. do parku za
městský úřad na
tradiční

STAVĚNÍ
MÁJE
po kterém následuje

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na hřišti za T klubem
občerstvení zajištěno
Město Krásná Lípa vyhlašuje soutěž o
nejhezčí čarodějnici
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Krásnolipský Komorní
sbor koncertoval
Ze soustředění rovnou do koncertního sálu si to
namířil Krásnolipský komorní sbor, který si pro publikum připravil svěží předvelikonoční koncert.
Krásnolipský komorní sbor můžete v nejbližší době
slyšet v kostele v Povrlech, kde v úterý 18. dubna
vystoupí společně s komorním sborem Gaga.
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Více jógy do škol a školek!
Koncem března se v Krásné Lípě uskutečnil celodenní akreditovaný seminář Jógové hry pro předškoláky. Opakovaně k nám jezdí lektorka Hanka
Luhanová z České asociace dětské jógy inspirovat
k zapojování jógových principů do pohybových
aktivit. Zdravé pohybové návyky, kompenzace

k ostatním sportům, relaxační techniky pro děti,
nesoutěživé hraní si, pozornost a koncentrace. Seminář byl plný praxe a děkujeme za něj! Seminář
navštívilo patnáct žen, převážně učitelek z celého
kraje.
(Mgr. Irena Kubicová, www.irenakubicova.cz)

Noc s Andersenem
v krásnolipské
knihovně
Městská knihovna v pátek 31. března přivítala děti
na akci Noc s Andersenem. Nocovat do knihovny
přišlo dvanáct dětí. Byl pro ně připraven pestrý program a nechybělo ani čtení. Děti v knihovně přespaly a ráno se rozcházely do svých domovů plné
dojmů a zážitků.

Krásnolipští zápasníci připravili první dubnovou sobotu turnaj v tělocvičně Sportovního areálu Českého
Švýcarska.

Na expedici do kina
Každý rok ve Šluknovském výběžku běží filmový
festival pod názvem Expediční kamery. Jedná se
o slet filmů z cestování, sportu, horolezectví, běhu
a podobně. Stejně tomu bylo i letos. Ve dnech 31.
března a 1. dubna jste mohli navštívit kino Krásná Lípa a zhlédnout po oba dva dny soubor filmů
z různých zemí.
Letošní ročník filmového festivalu obohatila i přednáška s výzvou pořadatele, kterým je reportážní
svatební fotograf Lukáš Černý. „K festivalu jsem se
dostal díky cestovatelskému časopisu Koktejl, kde
jsem pracoval. A myslím si, že má cenu, aby takový
to festival byl i tady u nás a ne jen ve velkých městech. Nemyslím si, že by pořadatelem měl být hned
velký cestovatel. Vždyť i svatba je taková expedice
životem.“
Přednáška na téma reportáží mohla obohatit každého diváka a třeba i nalákat na možnost mít na
festivalu vlastní přednášku. Pořadatel proto díky
filmového festivalu vyzývá kohokoliv, kdo rád cestuje, fotografuje, filmuje a chtěl by se zvěčnit, aby
využil jedinečnou možnost se ukázat na této akci.

Nejlepší řečník nebo film, či foto přednáška bude
ohodnocena cenou. Pořadatel také chce na zimní
Snow film fest vyhlásit soutěž o slosovatelné ceny
místních firem a spolků. Jak už nám řekl, rád by, aby
festivaly nebyly jen o pouštění filmů ale také místem, kde se scházejí cestovatelé, diváci a příznivci
a mohou si vzájemně vyměňovat zkušenosti.
Na zimní Snow film fest pořadatel připravuje i přednášky fotografů cestovatelů a také místní cestovatelskou soutěž o zajímavé ceny. Určitě sledujte
webové stránky města, sociální síť expediční kamery pro město Krásná Lípa a také stránky fotografa
(www.lukascerny.eu).
Pokud chcete náš projekt podpořit přednáškou,
foto přednáškou, filmem, pomoci s vylepováním
plakátů, či náš projekt sponzorovat finančním darem, věcnou cenou do soutěže nebo máte nápady,
jak tento festival více obohatit, určitě si ho nenechte pro sebe a kontaktujte nás na e-mailu fotograf@
lukascerny.eu. Můžeme tak najít společnou cestu,
jak tento festival udělat náš a bohatší i zajímavější.
(pn)
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Co se děje na základní škole…
Školáci zachraňovali žabičky
Letošní školní rok jsme se znovu zapojili do záchrany žabiček. Členové Ekotýmu se sešli u Správy Národního parku Českého Švýcarska, kde na ně čekal
pan Juda a odkud jsme společně vyrazili do Doubice.
Když jsme dorazili na místo, vyložili jsme nářadí
a materiál, vzali jsme si pracovní rukavice a pustili jsme se do práce. Rozdělili jsme se do několika
menších skupinek, aby nám práce šla lépe od ruky.
Nejprve bylo potřeba vyhloubit rýhu po celé délce
budoucích zábran, dále vykopat díry na kbelíky
a nakonec jsme instalovali plachtu. Práce nám šla
rychle, protože někteří z nás již měli zkušenosti
z loňského roku. Když jsme měli vše hotové, tak
jsme uklidili nářadí, dojedli jsme si svačiny a čekali jsme na odvoz zpět ke škole. Při čekání jsme se
domlouvali, kdo pojede druhý den přenášet žabky.

A takhle začala naše další záchrana obojživelníků
v Doubici.
A jak vlastně takové přenášení žabiček probíhá?
Každé ráno, kromě víkendu, jedou čtyři členové
Ekotýmu do Doubice k žabím zábranám. Tam jeden
ze členů nese kyblík, do kterého se žabky dávají
na přenesení. Druhý zapisuje druh a pohlaví a ti
ostatní dva sbírají žáby z kyblíků, které jsou v Zemi,
a do kterých žabky padají. Když se všechny projdou
a prohlídnou se všechny kyblíky, tak se všechny
žabky přenesou přes silnici k rybníčku, u kterého se
určí druh a pohlaví a všechno se to zapíše do připraveného formuláře. Zvlášť se dávají samci a samice.
Protože se této akce účastníme již druhý rok, tak
s námi už nejezdí p. Juda a Ekotýmáci jsou schopni
sami rozpoznat o jaký druh a pohlaví se jedná a vše
zapsat.
Za členy Ekotýmu Andy B.

Setkání s německými žáky
Dne 28. března 2017 přijely děti z Německa. My
jsme se na ně už moc těšili a oni zase na nás. Jako
první jsme šli ven zahrát si seznamovací hru s míčem. Jako druhá aktivita byla pečení sušenek. Ale
ještě předtím jsme se rozdělili na dvojice, aby jeden žák byl český a jeden německý. Každý dostal
pracovní list – potravinová pyramida. Museli jsme
spolupracovat, abychom list správně vyplnili. Potom jsme z novin vystříhali potraviny, které jsme
nalepili do našich pyramid. No a teď přichází hlavní

část dne. Pekli jsme sušenky. Bylo to zábavné, potřebovali jsme ovesné vločky, bílý jogurt, skořici,
rozinky a mléko. Sušenky se daly do trouby a my
jsme netrpělivě čekali, až se dopečou. Němečtí žáci
si pak sušenky zabalili do sáčků a odvezli si je s sebou domů. Potom jsme šli ven hrát vybíjenou a další hry. Po několika hrách jsme šli na oběd do školní
jídelny. Naši kamarádi se s námi potom rozloučili
a odjeli domů. Moc se mi to líbilo.
(Barča)

Školní rok ve výtvarné dílně
Během celého školního roku se v hodinách výtvarné výchovy snažíme poznávat svět kolem i ten skrytý přímo v nás. Přesvědčte se, že výtvarka není vůbec nudná, a že nemusíte jen sedět v lavici a kreslit.
V 6. A jsme si v rámci výuky vyzkoušeli celý proces
mumifikace. Někteří své plyšáky dávali do sarkofágu neradi, ale nakonec všechny skupiny připravily
svou oběť na posmrtný život více než perfektně.
V rámci používání netradičních materiálů se žáci
7. třídy mohli cítit trochu jako pekaři. Kreslili totiž
své příběhy do mouky. Zároveň si vyzkoušeli, co
je to pomíjivost díla. A určitě nikdy nezapomenou
na závěrečný úklid třídy. Osmáci si zase vyzkoušeli, jaké je „malování“ na zeď. Bez štětce – jen ruce,
nohy, míčky aj.
Na výtvarných činnostech se s 8. a 9. třídou věnujeme v průběhu celého roku komixu. Ten náš je
obrovský. Každá skupina má až 4,5 metrů dlouhý

papír. Tak uvidíme, jak se jim ho podaří dokončit.
Na vybrané práce žáků 2. stupně se můžete přijít
podívat na závěrečnou výstavu, která se chystá na
konec školního roku.

Dětská
univerzita
Naše škola se dlouhodobě a systematicky věnuje
nadaným dětem. Kromě individuální práce vyučujících ve třídách rozvíjíme vědomosti a schopnosti
žáků při práci v malých skupinách mimo výuku. Zatímco na prvním stupni se jedná především o rozvoj schopností řešit problémy, na druhém stupni
rozvíjíme osobnost žáků jednak podporou nových
učebních strategií, ale také formou setkávání se
s odborníky i mimo náš region. Mezi tyto aktivity
jsme zařadili také účast našich žáků na Dětské univerzitě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děti se zúčastnily jednoho z nabízených seminářů - Odkud se berou slova. Při krátké procházce
navštívily také Karolínum a měly tak možnost
nadechnout se skutečné univerzitní atmosféry. Je
potřeba říci, že se na univerzitní půdě neztratily
a aktivně se zapojily svými dotazy. Jsme jedinou
školou, která v takto širokém měřítku zajišťuje účast
svých žáků na této krásné aktivitě, a to včetně doprovodu, a tak nás ochotná organizátorka provedla
krátce budovou. Děti měly možnost prohlédnout si
i knihovnu a velkou posluchárnu. Pevně věříme, že
toto setkání nebylo posledním.
(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)
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USNESENÍ

ze 44. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 3. 2017
I. Hlavní program
Závěry z jednání 13. ZM - Usnesení RM č. 44 – 01/2017
RM projednala průběh a závěry z jednání 13. ZM ze dne 13. 3. 2017
a ukládá:
- Karlu Marešovi zabývat se označením začátku obce na Varnsdorfské
ulici a odstraněním značky "nejvyšší rychlost 50",
- Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zabývat se vytipováním
vhodných míst pro odstavné plochy v centru města pro vozidla.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 629, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 44 – 02/2017
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 629 o výměře 679 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Milanu Duškovi, bytem
Křižíkova 617/16, Krásná Lípa z důvodu určení pozemku pro výstavbu.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 44 – 03/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1208 o výměře 1142 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 1138 část o výměře cca 140 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 567 o výměře 2237 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem p. p. č. 2330/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 44 – 04/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2330/3 o výměře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Tomáši Müllerovi, bytem Dukelská
700/2, Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 400/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 44 – 05/2017
RM schvaluje pronájem p. p. č. 400/2 o výměře 1725 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Ireně Nové, bytem Pražská 944/37,
Krásná Lípa.
Pronájem st. p. č. 465, p. p. č. 669/1 a p. p. č. 670, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 44 – 06/2017
RM schvaluje pronájem st. p. č. 465 o výměře 472 m2, p. p. č. 669/1
o výměře 100 m2 a p. p. č. 670 o výměře 63 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem sekání trávy Miloslavu Oplovi, bytem Jugoslávská 86, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 44 – 07/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 727/1 část o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 727/2 část o výměře 300 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1208 o výměře 1142 m2, k. ú. Vlčí Hora
- p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 44 – 08/2017
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2014/23/15 319 (nájemce Miroslav Zinek, bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa)
dohodou ke dni 31. 3. 2017.
Dar - Usnesení RM č. 44 – 09/2017
RM projednala žádost společnosti Tichý svět, o. p. s. se sídlem Staňkovská 378, Praha 9 a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy
na realizaci víkendového setkání neslyšících z Ústeckého a Libereckého
kraje v Krásné Lípě dle přílohy.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 44 – 10/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
předloženého návrhu.
Byty - pronájem - byt č. 21, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 44 – 11/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí:
1. Dolejší Václava, Třebušín 146, Litoměřice,
2. Jeřábková Irina, Nemocniční 4, Krásná Lípa,

3. Šulcová Žofie, Nemocniční 1065, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Opravy, rekonstrukce a investice na rok 2017 na objektech
města - Usnesení RM č. 44 – 12/2017
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice na rok 2017 na objektech města dle předloženého návrhu a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na jejichž základě schvaluje
vyhlásit potřebná výběrová řízení.
Obnova místních komunikací 2017 - výběr komunikací
Usnesení RM č. 44 – 13/2017
RM schvaluje výběr místních komunikací určených k obnově v roce
2017 dle předloženého návrhu.
Obnova místních komunikací 2017 - výzva
Usnesení RM č. 44 – 14/2017
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova místních komunikací 2017"
dle předloženého návrhu.
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 44 – 15/2017
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Energetické úspory v bytovém domě
č. p. 1137, Krásná Lípa" dle předloženého návrhu.
Odstranění kanalizační výpusti DC 145
Usnesení RM č. 44 – 16/2017
RM se seznámila s návrhy variant Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Teplice na řešení odstranění kanalizační výpusti DC 145. RM
doporučuje řešit likvidaci odpadních vod z objektů v ulici K. Čapka
individuální likvidací u každého objektu.
Dodávka pracovní plošiny - Usnesení RM č. 44 – 17/2017
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na Dodávku pracovní plošiny, dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva - Usnesení RM č. 44 – 18/2017
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2017/33/17 - 62 na prodej požárního
vozidla AVIA DCA 03 - 71 s Obcí Kytlice, Kytlice 24, Kytlice.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Usnesení RM č. 44 – 19/2017
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2017/10/17 - 80, na zřízení odběrového místa VO Vlčí
Hora s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - el. kabelu
Usnesení RM č. 44 – 20/2017
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017/16/15 - 90 na vedení el. kabelu v místní komunikaci
p. p. č. 2812/3 a dalších pozemcích města Krásná Lípa p. p. č. 240/2,
p. p. č. 326/2, p. p. č. 329 a p. p. č. 341/2, vše k. ú. Krásná Lípa, v ul.
Nemocniční s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ
24729035.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť - Usnesení RM č. 44 – 21/2017
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení na
veřejnou kanalizační síť pro rok 2017. Jedná se o tyto žadatele:
- Homolka Jiří, Liběšice - smlouva č. 2017/15/15 - 85,
- Dušek Milan, Krásná Lípa - smlouva č. 2017/15/15 - 86.
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2017
Usnesení RM č. 44 – 22/2017
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2017 a schvaluje její pravidla
dle předloženého návrhu.
1. rozpočtové opatření 2017
Usnesení RM č. 44 – 23/2017
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.

Pojištění odpovědnosti - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 44 – 24/2017
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/19/19 - 82 o pojištění
majetku a odpovědnosti dle předloženého návrhu.
Příkazní smlouva - SIPO - Usnesení RM č. 44 – 25/2017
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 2017/14/15 - 81 o obstarávání inkasa plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO), dle předloženého návrhu.
Zpráva - knihovna - Usnesení RM č. 44 – 26/2017
RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2016.
Knihovna - smlouva - Usnesení RM č. 44 – 27/2017
RM schvaluje Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb
pro městskou knihovnu v Krásné Lípě č. 2017/19/19 - 93 uzavřenou
mezi městem Krásná Lípa a organizací Městská knihovna Děčín, p. o.,
Karla Čapka 1441/3, Děčín, dle přílohy.
Zpráva - kulturní dům - Usnesení RM č. 44 – 28/2017
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturního domu za rok 2016.
Pašijová hra - Usnesení RM č. 44 – 29/2017
RM schvaluje bezplatné zapůjčení kaple ve Vlčí Hoře spolku CEDR - komunitní spolek, Křižíkova 918/32, Krásná Lípa na akci Pašijová hra dne
15. dubna 2017.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - sociální služby
Usnesení RM č. 44 – 30/2017
RM schvaluje podání žádosti organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na
projekt Sociální služby do programu POSOSUK2.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení RM č. 44 – 31/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy a informaci:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 3. 2017,
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 7. 3.
2017,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 27. 3. 2017,
- barevné vyhotovení fasády na objektu Mánesova 24.
Jan Kolář
Hana Volfová

Pohádkový les
se kvapem blíží
v sobotu 10. června budeme mít v Krásné Lípě tradiční Pohádkový les, plný pohádkových stanovišť
a pohádkových bytostí. V loňském roce jsme měli
rekordních 1775 prezentujících se účastníků z toho
980 dětí. Na akci se podílelo 140 pořadatelů na
čtyřiadvaceti pohádkových stanovištích s šedesáti
osmi pohádkovými bytostmi.
Na náměstí bude od dopoledne až do ukončení
v 17:00 hodin probíhat hodnotný kulturní doprovodný program s ukázkami šermířů, mažoretek,
pohádky pro děti. Pro děti budou také připraveny
tvořivé hry, zábavné atrakce včetně skákacího hradu.
Jménem našeho turistického klubu bych se na
Vás, veřejnost, chtěl obrátit s žádostí o jakoukoliv pomoc, ať pořadatelskou nebo zajištění pohádkových bytostí, aby pohádkový les v Krásné
Lípě byl ještě lepší než v loňském roce.
Zájemci se mohou hlásit u p. Peterky a to jak
e-mailem www.mikulas.peterka@seznam.cz
nebo na mobil 602 482 239.
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