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Čtvrtek 27. dubna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny
4,- Kč

Naši stařečkové říkávali,
„první vlaštovka jaro nedělá …“,
v případě dřevitého odpadu ze šluknovského výběžku jsem však mírným optimistou.
Ano, první nákladní souprava, zcela zaplněná z objemného odpadu vytříděnou pouze
její dřevitou složkou, v úterý 11. 4. opustila
Krásnou Lípu. Zhruba před osmi měsíci, město, čítající 3.500 obyvatel, na svých Technických službách zahájilo činnost, spočívající
ve striktním oddělování odpadního dřeva.
Téměř na prvočinitele rozložený již vysloužilý nábytek v podobě skříní, stolů, židlí atd.,
namísto na skládku tuhého domovního
odpadu, putoval ke svému dalšímu využití.
Konkrétně ke zpracovateli dřevní hmoty do
společnosti Kronospan v Jihlavě. Krásnolipští vytříděním bez mála 100 m3 odpadního
dřeva nejenom významně přispěli k úspoře
primární suroviny, ale ušetřili tak i nemalé
finanční prostředky z rozpočtu města! Hmotnost dřevní odpadní hmoty činila 13.700 kg

a při vstupní zpracovatelské přejímce byla
shledána jako bezvadná. A tak namísto dosavadního ukládání na skládky (nedej bože
spalováním dřevotřísek s pojivy na bázi formaldehydů v domácnostech), se pro náš region nabízí další z velmi smysluplných forem
materiálového využití odpadu. Nedá mi to,
budu vyhlížet další vlaštovky…
(Milan Hulán)

Koncert Pavla Dobeše
Zveme Vás dne 6. 5. 2017 na koncert Pavla Dobeše, známého
písničkáře a textaře. Koncert se bude konat v amfiteátru u Kulturního domu v Krásné Lípě od 18 hodin (v případě nepřízně
počasí se koncert uskuteční v prostorách kulturního domu).
Vstupné je 60,- Kč.

Proběhl zápis
do 1. ročníku ZŠ
V polovině dubna se na naší základní škole uskutečnil zápis do 1. tříd. Účastnilo se čtyřiačtyřicet dětí a asi jen čtyři děti budou mít odklad, což vnímáme jako velký úspěch. Zájemců o alternativní třídu je mnoho, potvrzuje se, že jde o úspěšný projekt.
V příštím školním roce by se tedy jednalo již o třetí rok s otevřenou třídou s alternativními
metodami výuky. Těšíme se na nové školáky!

Růžová budoucnost
Nová alej okrasných třešní (sakur) v sídlišti, která byla vysezena
v loňském roce, poprvé vykvetla.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 8. 5.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 11. 5. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 22. 5. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 25. 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

Březen byl deštivý, jeho závěr teplý
Letošní březen se v Krásné Lípě řadí do měsíců
s kladnou odchylkou oproti dlouhodobému normálu. Platí to pro průměrnou teplotu ale i pro
celkový měsíční úhrn srážek. Průměrná březnová
teplota 5,0°C je druhá nejvyšší za posledních 8 let,
totéž platí i o měsíčním úhrnu srážek.
Začátek první březnové dekády přinesl kladné
teploty po celý den. Denní maxima stoupala k 8°C,
ranní minima klesala slabě nad 0°C. První dva březnové dny byly též zaznamenány slabé dešťové
srážky. V polovině první dekády dorazilo oteplení,
denní maxima vystoupala nad 12°C, vítr se stočil na
jihozápadní s maximální rychlostí 6 m/s. Oteplení
bohužel dlouho nevydrželo. Po přechodu studené
fronty dorazilo ochlazení, které srazilo denní teploty pouze na hodnoty kolem 5°C. Při vyjasnění a uti-

šení větru se v ranních hodinách objevil slabý mráz.
Přibylo též dešťových srážek. Významnější srážková
činnost byla zaznamenána 10. 3., kdy bylo naměřeno 14 litrů srážek na metr čtvereční. Ve druhé dekádě se teploty pohybovaly v denních maximech
kolem 10°C, v noci pak kolem 0°C, při vyjasnění
a utišení větru mrzlo. Mráz byl častější v údolích
u potoků než na vyvýšených místech. Další a celkem významné srážky se vyskytly 18. a 19. března. V těchto dnech napršelo 19 respektive 20 mm
dešťových srážek. Závěr března patřil milovníkům
teplého slunečného počasí. Od jihozápadu k nám
proudil teplý vzduch, který v závěrečných pěti březnových dnech vyzdvihl teploty v Krásné Lípě na
14 – 19°C. V tradičních teplých lokalitách v Čechách
se teploty vyšplhaly až k 24°C.

Březen 2017 - 2009
rok

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Průměrná teplota

5,0°C

2,4°C

3,9°C

5,8°C

-3,1°C

4,3°C

2,9°C

1,7°C

2,0°C

Maximální teplota

19,0°C

13,1°C

16,0°C

18,9°C

8,4°C

17,9°C

15,6°C

18,0°C

9,9°C

Minimální teplota

-3,3°C

-3,4°C

-2,3°C

-2,8°C

-17,8°C

-8,4°C

-11,3°C

-14,3°C

-8,9°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minimální vlhkost

34%

58%

40%

35%

29%

18%

41%

40%

58%

Max. poryv větru

14,8 m/s 12,0 m/s 21,6 m/s 16,1 m/s 14,2 m/s

17 m/s

13,5 m/s

18 m/s

13,6 m/s

Úhrn srážek

85,6 mm

34 mm

35 mm

72 mm

110 mm

45 mm

76 mm

59 mm

30 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 9
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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.

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

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.

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 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 9. 2017.
Běžné zákaznické centrum najdete ve 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!

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
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Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 29. 4. – 1. 5. 2017
MDDr. Martina Šafránková
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 6. – 8. 5. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 13. – 14. 5. 2017 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 213 989
Rozpis je aktualizován dle podkladů od
stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

Policejní sloupek
Hliníkové disky neodnesl, trest mu ale hrozí
Chvíli nad ránem na začátku března se policistům
podařilo zabránit krádeži čtyř kusů hliníkových disků ze zahrady u domu v Kyjovské ulici, když přistihli
neznámého pachatele, jak si je odnáší směrem do
města. Ten je však odhodil a podařilo se mu utéci.
V případě jeho dopadení mu hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
S kradenými značkami kradl benzin
Recidivistovi z Teplic byla prokázána krádež registračních značek v Pražské ulici u kina. Ačkoli způsobil několikasetkorunovou škodu, hrozí mu až tři
roky odnětí svobody za krádež, za kterou byl v minulosti odsouzen. Jmenovaný byl usvědčen díky
záznamům z bezpečnostních kamer na čerpací
stanici v Huntířově, kde použil odcizené registrační značky na vozidle VW Golf při krádeži benzinu.
K nižšímu trestu mu jistě nepomůže ani skutečnost,
že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel
a za volantem neměl co pohledávat.
Řídili, i když to mají zakázané
Další dva řidiči nerespektující zákaz řízení motorových vozidel byli krásnolipskými policisty přistiženi
v Krásné Lípě. Jeden v Pivovarské ulici s vozidlem
Citroen ZX, druhý v Kyjovské ulici s vozidlem Opel
Corsa. Oběma za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 16 trestných činů
a 73 přestupků, z nichž 46 vyřešili v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Krásnolipští hasiči vyrazili do Kyjovského údolí,
aby prořezali Kinského vyhlídku.

Podpořte svým hlasem obnovu
kapličky sv. Antonína Paduánského
Už jen několik dní můžete hlasovat – hlasování končí 30. dubna.
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 pobož-

nost, 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.

Takhle je to v pořádku a milé, ne
vždy však samozřejmé
Nedávno na Kamenné Horce zapadl kamion, který
špatně navedla navigace. Došlo ke škodě na majetku města (87 tisíc korun) i k drobnému poškození
soukromých plotů. To se může stát a taky stává. Ne
vždy však přijde omluva, zpravidla viníka komplikovaně hledáme a věc zdlouhavě řešíme. Oceňujeme
konstruktivní přístup společnosti Bohemia Wheels
s.r.o. Níže píše pan ředitel:
Dobrý den, jsme provozovatelem kamionu, který u Vás nedávno uvízl. Rad bych se s Vámi zkon-

taktoval pro řešení případných škod vzniklých na
obecním majetku - událost byla hlášena Policii ČR
a řešena jako dopravní nehoda, veškeré škody Vám
případně způsobené by byly hrazeny z povinného
ručení vozidla. To samé platí i pro majitele poškozených plotů, které se v těchto dnech snažím rovněž
nakontaktovat. Děkuji za případnou odpověď a dodatečně se omlouvám za způsobené komplikace bohužel, člověk není stroj a řidič chyboval. Tomáš
Zámostný, ředitel společnosti Bohemia Wheels s.r.o.

Začala rekonstrukce
mostku v Tylově ulici

Křinice opět barevná

Včera byla konečně zahájena, po dlouhých administrativních přípravách a průtazích, rekonstrukce poškozeného mostku nad Křinicí v ulici Tylova, v blízkosti Domu rybářů. Stávající kamenná klenba bude
nahrazena železobetonovou konstrukcí. Pokud vše
půjde dle předpokladů, bude mostek hotov v polovině léta. Předpokládané náklady akce jsou cca
950 tis. Kč.

Netěsnost vodní nádrže v továrním objektu společnosti C O L O R - T E X, s.r.o. způsobila únik silně zabarvených odpadních vod do Křinice. K úhynu ryb
zřejmě nedošlo ani k větším škodám, hasiči snížili
odčerpáním do nádrží hladinu a zastavili přepad
vody do Křinice. Pracovníci NP České Švýcarsko
a hasiči odebrali vzorky vod a kalu. Situací se dále
budou zabývat orgány ochrany životního prostředí. Bohužel již jde o několikátou podobnou událost
v posledních dvou letech.
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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

Vyhlídkové lety
Zveme Vás, děti, důchodce i vozíčkáře v neděli 7. května do Chřibské na jarní
vyhlídkové lety nad okolí, Českou Kamenici, Děčín, Varnsdorf, Rumburk, Šluknov nebo podle přání.
Létá Cessna 172 FR, 3 osoby + pilot.
Letenky: od 600,- Kč za osobu, děti od 400,-. Let trvá 6 minut = 45 km / delší
lety na přání.
Vozíme zpravidla 3 osoby, maximálně 220 kg.
DÁRKVÉ POUKAZY = na jména oslavenců, pro 2 až 3 osoby let 20minut,
60 km za 2.000 Kč.
Objednání letů i dárků je nutné co nejdříve!
OBJEDNÁVKY mob. 773 622 602 7 až 10 hodin, raději na: jak.tomasovi@seznam.cz, v objednávce uveďte číslo na Váš mobil a místo létání CHŘIBSKÁ.
O nás a vzor dárkového poukazu najdete na: www.akdk.cz. Na letiště dojedete
ze silnice 263, od Bajtlichu = 1,5 km. Lety je možné objednat také na červen
a září.
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Vítání ptačího zpěvu

Loutky v pohádkách

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.

Loutkový soubor Rolnička, který v letošním roce
oslaví 70 let své existence, pro Vás připravil výstavu loutek ze své scény. Těšit se můžete na víc než
padesát loutek v různých scénách z pohádek, které jistě znáte a i v takových o kterých jste možná
zatím neslyšeli. Výstava bude obohacena o ukázky
scénářů, historii loutkového souboru a alternativní
hry pro nejmenší.
Výstava Loutky v pohádkách bude otevřena slavnostní vernisáží 1. května 2017 od 16:00 hodin ve
Šluknovském zámku a těšit se z ní můžete až do
18. června 2017. Otevřena bude denně od 9:00 do
11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Plch zahradní a ostatní
plchovití Českosaského
Švýcarska
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.

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.

Vědomostní soutěž
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.

Má vlast cestami
proměn
va "Má vlast cestami proměn 2016" prost
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.

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. 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!

Velká malá auta,
výstava angličáků
a matchboxů
Návštěvníci Šluknovského zámku budou mít možnost prohlédnout si sbírku autíček mělnického
sběratele Martina Švece, který vlastní skoro 2000
kovových modelů. Představeny budou různé typy
vozidel, ať už klasické, osobní, či veteránské, nebo
i sportovní, taxi, policejní, hasičské i nákladní.
Angličáky na zámku zaparkujeme skoro na půl
roku a přivítáme je i slavnostní vernisáží 5. května
v 16:00. K vidění pak budou denně, včetně víkendů,
a to od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Ze
zámku odjedou 30. září 2017.

Návrat pralesa do
Českého Švýcarska
Přijďte v sobotu 6. května zjistit, jak se vrací prales
do Českého Švýcarska. Tématem exkurze budou
přirozené lesy a přeměna nepůvodních lesů na
území národního parku.
Sraz: v 10:00 hodin ve Vlčí Hoře u Nobilis Tilia
Trasa exkurze: Vlčí Hora - Plačtivé kameny a zpět

Loretánská
noc nabídne
videomapping
Loreta Rumburk se v pátek 19. května od 20:00 do
23:00 hodin otevře ve večerních hodinách a hlavním lákadlem letošní Loretánské muzejní noci
bude videomapping - projekce na stěnu loretánské
kaple s názvem Zvěstování. O hudební doprovod
se v průběhu Loretánské noci 2017 postarají dětské pěvecké sbory. Studenti Gymnázia Varnsdorf
představí zdramatizované regionální pověsti poutních míst. V ambitu se bude tvořit ve výtvarných
dílnách. Kromě stálých expozic bude možné zhlédnout, např. pašijový betlém a výstavu Má vlast cestami proměn.

V ambitu

Lorety Rumburk se

představuje pašijový betlém
Ojedinělý pašijový betlém je k vidění v Loretě
Rumburk. Betlém, kterému se říká pašijový nebo
velikonoční, znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V pašijovém betlému v rumburské Loretě můžeme spatřit scénu modlitby Ježíše
Nazaretského v Getsemanské zahradě, bičování,
vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob
a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv.
Tyrolského betlému. Doplňuje je architektura Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci výtvarného
oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pálené hlíny
vytvořilo sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let. Pašijový betlém je možné si prohlédnout v kapli Panny
Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk od úterý
do soboty. Pašijový betlém je přístupný v otevírací
době od 10.00 do 17.00 h až do 3. červan. Vstupné
je 50 a 25 Kč.

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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Turistická sezóna v Krásné
Lípě je zahájena
Otevřením Křinické cyklostezky byla zahájena letošní turistickou sezónu.
Na dvě desítky účastníků se vydaly na kolech romantickým Kyjovským
a dále pak Křinickým údolím z Krásné Lípy do Bad Schandau. Jde o trasu
skalami národních parků, s jediným náročnějším stoupáním. Zpět pak
účastníci cyklojízdy využili vlak na Dráze NP.

Velikonoční posezení
s muzikou
Volné páteční předvelikonoční odpoledne mnozí využili k návštěvě resortu Lípa, kde krásnolipský folklorní soubor Lužičan pořádal velikonoční posezení s muzikou. Na své si přišli nejen dospěláci, ale i děti, které
asi nejvíce zaujalo velikonoční tvoření – zdobení perníčků, vajíček atd.
Nechybělo pletení pomlázek, občerstvení a muzika, která hrála nejen
k poslechu, ale pro mnohé i k tanci.

Setkání mládeže
v Litoměřicích
Setkání se uskutečnilo minulou sobotu 8.4.2017 v Litoměřicích a mělo
pomoci se připravit na celostátní Mezinárodní setkání mládeže v Olomouci v srpnu tohoto roku.
Pozvání od Mons. Baxanta, litoměřického biskupa, přijal také herec
a hlavně režisér úspěšných pohádek Anděl Páně 1, 2 pan Jiří Strach. Ten
vyprávěl o svém natáčení, odpovídal na všetečné a zajímavé dotazy
mladých lidí, ale také o tom co Bůh učinil v jeho životě a jak přibližuje
evangelium skrze umění.
Také žáci naší školy - Filip a Matyáš Sejkovi a Matěj Karman se společně
setkali s těmito vzácnými lidmi a odnesli si z tohoto setkání poznání - Co
je v životě důležité: 3P - pohovor, porozumění a pomoc.
Mgr.Renáta Hegnerová

Ozvěny mezinárodního
filmového festivalu Ekofilm
dozněly
Nultý ročník, věnovaný v mnoha souvislostech vodě a příčinám jejího úbytku v krajině, byl tak zvaně „na zkoušku“
a měl krásnolipským organizátorům
zodpovědět otázku, zdali environmentální formát s přesahy do oblastí sociokulturních má zde u nás na „drsném“
severu své náležitě citlivé příznivce a časem by si mohl získat vnímavé a pravidelné návštěvníky.
Soudě dle množství a kvality předaných
výtvarných prací z partnerských škol (a
těch nejlepších bylo přes padesát) lze
usoudit, že z obecné apatie k celospolečenským tématům obavy mít nemusíme.
Z návštěvnosti veřejnosti na sobotních
přednáškách v Domě Českého Švýcarska, především těch v dopoledních
hodinách, bych mohl mít pocity zcela
opačné...
Festival však zahájil dříve, již v úterý ráno
po velikonočním pondělku. Všem ve
Šluknovském výběžku dobrovolně přihlásivším se partnerským školám se tzv.
otevřely brány k Ozvěnám. Na školách
se v tom týdnu vytvořil prostor nejenom
pro promítání filmů, ale i besedování
a mj. i výtvarnou tvorbu.
Vyvrcholením festivalu, na Den Země,
byla sobota 22. dubna a vskutku bylo se
v Krásné Lípě na co dívat. Současně se
od 10 hodin na třech místech promítalo,
přednášelo a samozřejmě besedovalo.
V Kulturním domě ve čtyřech blocích
byly odpromítány filmy, včetně těch
nejlepších na MFF Ekofilm oceněných
v kategoriích „Enviro“, „Heritage“, „Krátký
film“ i nejlépe diváky oceněného filmu
„Everglades“.
Napříč republikou (jeden ze SRN) se sjelo
svá témata do přednáškového sálu OPS
České Švýcarsko prezentovat celkem
šest přednášejících. Spojujícím podnětem byla jak jinak, než právě VODA. Vysoká úroveň zpracování jednotlivých témat
byla nasnadě, vždyť každý přednášející
je špičkou svého oboru.

Jak jinak, divácky nejatraktivnější byla
od 16 hodin v Kulturním domě beseda
světoznámého filmaře a propagátora
ochrany moří a oceánů Steva Lichtaga.
Nezapřel svou hereckou minulost a zaplněný kinosál svým vyprávěním dokonale
zaujal.
Sklonit se musím před účastí tzv. partnerských škol. Výtvarné práce na téma
„Voda a život“ a vědomostní „Vodní kvíz“
byly představeny a též vyhodnoceny od
14 hodin v Lípa Resortu. Všechny práce
byly skvělé, některé však bez nadsázky
výjimečné.
Třetí soutěžní projekt určený primárně
středním školám „Hospodaření s vodou“,
bude veřejnosti představen v Krásné
Lípě 20. června.
S veselou myslí a osobitým vtipem celým
sobotním programem provázel moderátor a herec „Ypsilonky“ Petr Vacek.
Pomyslnou třešinkou na dortu celého
programu byl na závěr dne (s trojím vytleskaným přídavkem) koncert svébytné
folk–jazzové skupiny Jablkoň.
To samozřejmě není zdaleka celý výčet
z programu letošních Ozvěn Ekofilmu
v Českém Švýcarsku, více je možné se
dozvědět na webu krasnalipa.cz /ozveny.php
Ozvěny již opravdu dozněly, v myslích
pozorných návštěvníků, věřím, že mohou rezonovat dál.
No a jakéže vlastně byly? Domnívám se,
že když nic jiného, tak nepochybně inspirativní.
Moc děkuji organizátorům, především
za jejich odvahu toliko společensky minoritní formát festivalu zde u nás spustit.
Děkuji za vysokou úroveň zázemí, které
v závěrečný den krásnolipští Ozvěnám
poskytli a už se moc těším do Krásné
Lípy přesně za rok, na Ozvěny 43. MFF
Ekofilm. Budou se věnovat problematice
„OVZDUŠÍ“.
(Milan Hulán)
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Fotbalová přípravka vítězně
Družstvo starší přípravky je zařazeno do skupiny
Střed, hraje se turnajovým systémem každý s každým a účastníky jsou družstva FK Česká Kamenice,
Spartak Boletice nad Labem /Modrá, TJ SK Markvartice, MSK Benešov nad Ploučnicí, FK Ludvíkovice
a Tělovýchovná jednotka Krásná Lípa, z.s.
Že se tvrdá zimní příprava vyplácí, nejlépe vystihuje souhrn odehraných mistrovských turnajů starší
přípravky.
V prvním letošním turnaji, který se konal v Boleticích nad Labem, se podařilo nejmenším zástupcům celý turnaj vyhrát. Na druhém turnaji, který se
konal také v Boleticích nad Labem, obsadilo družstvo třetí místo. Třetí turnaj pořádal domácí oddíl
kopané na místním travnatém fotbalovém hřišti.

Ze všech doposud odehraných turnajů a to včetně
podzimní části se jednalo o nejúspěšnější vystoupení mladých hráčů. Domácí hráči bavili přítomné
diváky předvádění hrou a především velkým počtem vstřelených gólů. Při konečném vyhodnocení
se umístili na prvním místě s pěti výhrami, dvaceti
vstřelenými góly a především žádným inkasovaným gólem. Díky tomuto výbornému počinu se jim
podařilo po patnácti odehraných turnajích se v celkovém hodnocení osamostatnit na prvním místě,
které do té doby sdíleli s hráči České Kamenice.
Děkujeme všem, kteří přišli mladé fotbalisty podpořit a také městu Krásná Lípa, které vytvořilo důstojné podmínky, v kterých se turnaj uskutečnil.

Tabulka starší přípravka STŘED,
stav po 15. turnaji
Pořadí

Družstvo

Počet
bodů

1.

TJ Krásná Lípa

70

2.

FK Česká Kamenice

64

3.

Spartak Boletice nad Labem /Modrá

53

4.

TJ SK Markvartice

29

5.

MSK Benešov nad Ploučnicí 21

6.

FK Ludvíkovice

7

TJ Krásná Lípa vs.
TJ Jiskra Tanvald

Amann Group specialisté na šicí
a vyšívací nitě nabízí:
G
ídl v Ně
k zaujímá
jí á
Firma AMANN Group
se sídlem
Německu
přední postavení ve světě jako specialista ve výrobě
nití pro všechny průmyslové obory, převážně však
v textilním, obuvnickém a kožedělném odvětví.
Jako vedoucí výrobce nití však vyrábí i speciální
nitě, od možnosti použití pro výrobu pracovních
a ochranných oděvů, čistících technologií, filtrů až
po použití v automobilovém průmyslu.
Pro náš závod v Chřibské průběžně nabíráme zaměstnance do výroby do různých dělnických pozic

N bí í
Nabízíme:
Nástupní plat od 18-20 tisíc korun, po zapracování
23-24 tisíc korun včetně všech příplatků, 5 týdnů
dovolené, 4 dny zdravotního volna, 4,5% penzijní
připojištění, 3 směnný provoz. Velmi příjemné pracovní prostředí (nejsme automotiv).
Pokud máte zájem u nás pracovat, přijďte se prosím
zaregistrovat na naši vrátnici ve firmě
AMANN s.r.o. Dolní Chřibská 170 407 44 Chřibská
tel.: 412 359 100

Poděkování učitelkám z MŠ Sluníčko
Chtěla bych i touto cestou moc poděkovat učitelkám z MŠ Sluníčko za perfektní přípravu našeho syna
i ostatních dětí k zápisu do 1. tříd. Po celé tři roky, co syn chodí do této školky, nebyly nikdy žádné problémy. Učitelky zde jsou velmi příjemné, ochotné a opravdu děti naučí všemu, co je potřeba. Ráda tuto
školku doporučím všem rodičům, kteří se chystají dát své dítě do školky.
Děkuji Dusková Jana

V neděli 9. dubna jsme v posledním zápase letošní sezóny přivítali na domácí půdě družstvo Jiskry
Tanvald. Obě družstva byla oslabena o své nejlepší
hráče, přesto se urputně bojovalo na všech šachovnicích.
Domácí brzy prohrávali 0:2, když podlehli nejstarší a nejmladší hráč sestavy, Jaroslav Veselý (1934)
a Michal Papoušek (2006).
Následovalo pět bojovných remíz, ve kterých sice
naši hráči měli více ze hry, ale hosté v těchto partiích své vesměs horší pozice udrželi. Na závěrečné
prohře v poměru 2,5 : 5,5 tak již nic nezměnil ani
marný boj domácího Vaška Pauluse v koncovce
s dvěma pěšci méně.
I přes tuto prohru krásnolipští šachisté skončili
v Krajském přeboru Libereckého kraje na slušném
čtvrtém místě z dvanácti družstev.
Šachový oddíl TJ Krásná Lípa oznamuje, že se letošní, již 19. ročník šachového turnaje OPEN České
Švýcarsko 2017 uskuteční ve dnech 1. až 8. července v kině v Krásné Lípě. Turnaj je otevřen všem
šachistům, včetně ryzích začátečníků. Informace
poskytne předseda oddílu pan Jiří Průdek na telefonním čísle 606 807 197.
Kromě zmíněného turnaje pořádají krásnolipští
šachisté také dva menší turnaje hrané bleskovým
tempem, tedy na 2x 5 minut, a to na Velikonoční
pondělí 17. dubna a na výročí Osvobození 8. května. V obou případech se začíná od 9 hodin v klubovně krásnolipského kina.
Srdečně zveme všechny zájemce o šachovou hru.
(Jiří Průdek)

27. dubna 2017
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Aktuální průchodnost cest Turistická doprava 2017
v Českém Švýcarsku
v národním parku
Před nastávající turistickou sezónou na
území národního parku České Švýcarsko
pokračují opravy některých cest zahájené v loňském roce a současně opravy
cest poškozených v souvislosti s nezbytnými lesnickými zásahy.
Česká silnice – částečně uzavřena do
cca do poloviny května
Probíhá vytváření haťových úseků cesty
v extrémně podmáčených oblastech,
cesta je uzavřena od odbočky směrem
Na Tokání až k hraničnímu mostku v Zadních Jetřichovicích. Přejezd na jízdních
kolech po cyklotrase 3030 v první etapě
nebude možný. Pěší turisté mohou využít zeleně značenou turistickou cestu
směrem k Panenské jedli (tzv. Jankova
cesta). Aktuální situaci znázorňuje přiložená mapka.
Práce budou postupovat od hraničního
mostku v Zadních Jetřichovicích směrem k odbočce Na Tokání (Táborový
důl) tak, aby co nejdříve byla obnovena
návaznost České silnice na Hluboký důl
(směr Mezní Louka). O postupu prací

bude správa národního parku informovat.
Cesta z Jetřichovic (Strarý mlýn) k Dolskému mlýnu – průchozí s omezením
Probíhá úprava povrchu cesty a oprava
svodnic, cesta je s opatrností průchozí
pro pěší i průjezdná pro cyklisty. Předpokládané dokončení v týdnu po Velikonocích.
Soorgrund v části modře značené turistické stezky – průchozí s omezením
Probíhá oprava cesty po nutných lesnických opatřeních, předpokládané dokončení v posledním dubnovém týdnu.
Průchod vyžaduje kvalitní terénní obuv.
Cesta k Pravčické bráně v úseku Tři
Prameny – Pravčická brána – průchozí
s omezením
Pokračuje oprava a úprava povrchů, cesta je průchozí, lokální omezení z důvodu
provádění prací.
Správa národního parku návštěvníkům děkuje za pochopení pro realizované předsezónní opravy.

Turistická sezóna 2017 byla slavnostně zahájena a nyní již zvesela můžete vyrážet na výlety, plánovat prodloužené víkendy a letní dovolené
v Českosaském Švýcarsku. Pro ty, kteří raději volí šetrný způsob dopravy
po národním parku a jeho nejbližším okolí, je připraven přehled veškeré turistické dopravy po regionu. V sezóně je autobusových a vlakových
spojů požehnaně a zavezou vás téměř kamkoliv po regionu. Vyzkoušet
můžete i parník či lodní linky po Labi. Pokud si prostudujete jízdní řády
a výhodné jízdenky, zjistíte, že osobní automobil často nebudete vůbec
potřebovat. Po výletě tak můžete ochutnat výborná regionální piva Falkenštejn nebo Kocour či jeřabinku od Grešíka. Přejeme mnoho zážitků
na vašich cestách nejen po Českosaském Švýcarsku!
Jízdní řády jednotlivých linek najdete nahttps://www.ceskesvycarsko.cz/
cs/jizdni-rady

Jízdenka Labe-Elbe
(Elbe-Labe ticket)
Jízdenka Labe Elbe je platná 24 hodin. Pro 1 osobu vyjde na 250 Kč, pro
2 – 5 osob 550 Kč. Lze ji uplatnit ve vlacích včetně rychlíků v Ústeckém
kraji, v autobusech, na přívozu Hřensko-Schöna, ve vlacích v Německu
do Drážďan a Míšně, v drážďanských tramvajích, v autobusech a na přívozech v Saském Švýcarsku a v okolí Drážďan. Platí i na turistické autobusové lince 434.
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