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Pátek 11. května 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 568

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Za velkého zájmu veřejnosti proběhla oslava
na krásnolipském nádraží
Ve sváteční den, v úterý 8. května, kdy si celý svět
připomíná skončení 2. světové války, nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, se konal na krásnolipském nádraží Mezinárodní sraz k 100 letům
republiky a 130 letům KČT. Akci připravil místní odbor Klubu českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci
s městem. Celá akce se těšila obrovskému zájmu
veřejnosti.
S malým zpožděním oproti plánu dorazil před desátou hodinou do Krásné Lípy, na slavnostně vyzdobené nádraží, plně obsazený historický vlak tažený
parní lokomotivou zvanou Kafemlejnek. Po slavnostním uvítání a zahájení srazu, pak následně proběhla atraktivní inscenovaná rekonstrukce epizody
týkající se Rumburské vzpoury tak, jak se odehrála
před sto lety na nádraží v Krásné Lípě. Tehdy došlo

k únosu vlaku vzbouřenými vojáky, kteří z Rumburku utíkali po kolejích přes Krásnou Lípu. Současného provedení se ujali členové vojenských historických spolků v dobových uniformách, s původními
zbraněmi a dalším vybavením.
Poté byl vlak odstaven na vedlejší koleji a účastníci
akce si ho mohli po celé dopoledne zblízka prohlížet. Následovalo odhalení pamětní desky, která zůstane trvalou připomínkou této historické události.
Na hlavním podiu proběhlo také slavnostní ocenění
několika osobností, které s KČT Krásná Lípa dlouhodobě spolupracují. Čestné uznání obdrželi hudebník Pavel Zelenka, dobrovolník Igor Knapp a vedoucí folklorního souboru Dykyta Dr. Jan Škoda.
Následně bylo městem Krásná Lípa uděleno čestné
občanství Ing. Janu Havelkovi, dlouholetému před-

sedovi KČT České republiky a Evropské asociace
turistických klubů, a to za dlouhodobou spolupráci
a propagaci v rámci rozvoje turistiky a cestovního
ruchu.
Pro účastníky akce byl připraven i další doprovodný
a kulturní program, v prostorách před nádražní budovou pak bylo k dispozici občerstvení. Parní vlak
odpoledne ještě pokračoval v jízdě do Šluknova.
Velké poděkování za vstřícnost patří Správě železniční a dopravní cesty a Českým drahám.
Jan Kolář
Celá akce je součástí projektu podpořeného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce: Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020
v rámci fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 24. 5. / 7. 6.
Vlčí Hora, Zahrady: 21. 5. / 4. 6.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

Na krásnolipském
náměstí se třídilo
– zábavně!

Představili jsme
novou turistickou
trasu v Kyjově

Náměstí plné zejména dětí ze škol i školek, atrakce
a hry zprostředkovávající zábavnou formou
informace a souvislostí se smyslem třídění odpadu
a v neposlední řadě přející počasí – tak vypadalo
Křinické náměstí ve čtvrtek 19. dubna, v týdnu
Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě, jehož bylo Zábavné
třídění odpadu součástí.

V pátek 20. dubna jsme zahájili v Kyjově turistickou
sezonu 2018 představením nového pěšího okruhu
s využitím historické i nové žluté trasy a průchodu
Klenotnicí. Za foto děkujeme J. Petružálkovi.

Den otevřených
dveří v hasičské
zbrojnici
Nahlédnout do zázemí krásnolipských hasičů,
pohlédnout si techniku a výstroj, to vše se
zasvěceným výkladem, jsme měli možnost
v sobotu 5. května 2018. Kromě prohlídky hasiči
připravili ukázku slaňování z věže na dvoře
zbrojnice a zájemci si mohli vyzkoušet hasičskou
výstroj.
K 5. květnu mají krásnolipští hasiči letos za sebou
21 výjezdů nejen k požárům, ale také k záchraně
zvířat, úklidu chemický látek z komunikací apod.
Aktuální informace z činnosti našich hasičů můžete
sledovat na Facebooku – Hasiči Krásná Lípa.

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství, Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
jecna@komunitnicentrum.com
Sociálně aktivizační služby pro telefon 774 233 010
rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
Prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

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. 2018.
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!

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 723 255 954.

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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V Krásné Lípě v Centru Českého Švýcarska debatovali
významní vědci
V den oslav Mezinárodního dne Země, v neděli 22.
dubna, se v přednáškovém sále Domu Českého
Švýcarska sešli pánové, kteří bez nadsázky ve svém
oboru znamenají naší opravdovou špičku.
Oním tématickým svorníkem celého dne, s dopady
globálního charakteru, se stal celosvětově
diskutovaný fenomén zvaný KVALITA OVZDUŠÍ.
Počínaje elementárními příčinami a zjevným vlivem
člověka na neustále se snižující kvalitu ovzduší,
zdravotními dopady na veřejnost, zejména na děti
a mládež, až po možná a pro naší planetu nezbytná
východiska, slovutní odborníci představovali svá
profesní poznání. Paralelně v suterénu malého sálu
byly promítány filmy ze 43. ročníku MFF Ekofilm.
Každý a pozorně naslouchající návštěvník měl
možnost sáhnout si do svého svědomí, vždyť nakolik
žijeme konzumním způsobem života, tj. kolik
a čeho spotřebováváme, to jak a čím topíme, resp.
jak se každý sám přepravujeme, patří všeobecně
mezi významné faktory ovlivňující tvorbu emisí,
vč. nezanedbatelného podílu velmi toxických
plynů a aerosolů. Na bázi exaktních měření
a dlouhodobých sběrů dat pánové prokazovali, že
situace bezprostředně nás provázející je opravdu
vážná.
Ekolog a chemik Josef Jadrný přítomným ukázal,
že v konkurenci průmyslových zařízení, jejichž
topeniště v zásadě splňují přísné legislativní
předpoklady, jsou topeniště lokální těmi, které
v tvorbě škodlivých emisí výrazně dominují.
Z úst přednášejícího mj. překvapivě zaznělo, že
např. oblast Ostravska není zatížena emisemi
průmyslovými natolik, jako zejména transferem
„syrných oblaků“ právě lokálních topenišť ze
severozápadních směrů. A člověče, pak se braň …
Přírodovědec Jan Bendl svou práci prezentuje
opravdu po svém. Vlastní sběr dat atmosférického
aerosolu má podobu skutečného technického
unika. Tento mladý a perspektivní vědec
demonstroval sběr dat polycyklických aromat.
uhlovodíků v měřící soustavě uzpůsobené pro práci
při jízdě na bicyklu, resp. formou účelově vyvinuté
řízené vzducholodě. Výsledky jednotl. měření
z oblastí s vysokou koncentrovaností motorové
dopravy nevyznívaly pro místní obyvatele bohužel
nikterak příznivě.
Dalším přednášejícím byl specialista a výzkumník
na spalovací motory a výfukové emise z Centra
vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní
ČVUT v Praze docent Michal Vojtíšek. Tento
na první pohled velmi skromný pán již v roce 1996
na University of Pittsburgh vyvinul jedno z prvních

zařízení pro měření emisí vozidel za reálného
provozu. Hovořil mj. o motorech produkujících
toxické nanočástice. Jeho dech beroucí příspěvek,
ve kterém akcentoval nebezpečí pro malé děti,
jež rodiče s denní pravidelností převážejí svými
auty ke školským zařízením, ve mně doznívá ještě
nyní. Poukazoval a na grafech krátkých, nicm.
extrémně strmých nárůstů, demonstroval násobky
překračovaných emisních limitů. Ano a právě
v těsné blízkosti škol. Neviditelné, necítitelné,
avšak velmi toxické nanočástice mohou spontánně
prostupovat skrze plicní sklípky do krevního řečiště
člověka (dítěte) a mohou tak způsobovat vážná
zdravotní onemocnění, nevyjímaje ani genetická
poškození.
Mediálně známý vědecký popularizátor, pracovník
Ústavu pro výzkum globální změny Akademie
věd pan Alexander Ač si servítky vskutku nebere.
Výpočty zdůvodňující globální změnu klimatu
prezentoval přesvědčivě a s využitím dlouhodobých
časových řad vysvětlil, že změny klimatu jsou
nezpochybnitelné a v podstatě nevratné. Činnosti
člověka prokazatelně přispívají k nárůstu teplot,
tvorbě vln extrémních veder, vysychání krajiny
s následnými rozsáhlými lesními požáry. Klimatické
změny také stojí v pozadí extrémních srážek
a s nimi spojených záplav atd. atd. Pokud se
reprezentace největších producentů skleníkových
plynů nedohodnou a emise skleníkových plynů
„neumravní“, klimatické trendy se bohužel nepodaří
ani zpomalit, takto zásadně vyznělo resumé Dr. Ače.
Jako jedno z možných východisek jak zlepšovat
nepříznivý vývoj pro kvalitu ovzduší prezentoval
viceprezident ECF (Evropská cyklistická federace)
pan Daniel Mourek. Ve své prezentaci se zaměřil
na moderní formy zklidňování motorové dopravy,
na dobré příklady od nás a zejména pak ze zahraničí.
Kdyby společnost byla ochotna více naslouchat
urbanistům s projekty udržitelné dopravy, pokud
by na rozhodujících místech byla dobrá vůle, o co
by bylo v centrech našich měst čistěji a bezpečněji.
Ostatně jak bylo možné sledovat na promítaných
snímcích.
Inteligenci lesních porostů, bilanci produkce
kyslíku a absorpce CO2 vč. hospodaření stromů
s vodou apod. prezentoval host letošních Ozvěn
MFF Ekofilm v Krásné Lípě z nejvzácnějších,
profesor Mendlovy univerzity, osmdesátiletý a stále
velmi aktivní pan Jan Čermák. Bylo-li by více času,
byli bychom zasvěceni snad i do fyzikálních metod
měření vzájemné komunikace rostlin a porostů.
Vymezeného času na jednotlivé příspěvky bylo

však tak akorát, nicm. strom, jako živý a lidský život
podmiňující organismus, byl popsán dokonale.
Závěrečný příspěvek přednáškového bloku
věnovaný sociologickým průzkumům a rozboru
vnímání
environmentálních
problémů
naší společností, pronesl vedoucí Katedry
environmentalistiky FSS Masarykovy univerzity
a v jedné osobě ředitel Ozvěn v Krásné Lípě pan
docent Bohuslav Binka. Z jeho nezaměnitelného
přednesu mi v mysli stále rezonuje. Češi jsou
k celospolečenským otázkám velmi citliví a to je
moc dobře, bylo by však účelnější, ať už formou
výchovy a plošné osvěty, či sledováním již
zmiňovaných dobrých příkladů, klást důraz spíše
na otázky environmentálně palčivé, než je tomu
v tento čas právě zde u nás.
Dobrým výsledkem pro Ozvěny MFF Ekofilm je
na bázi prosté dobrovolnosti zapojení celkem
25 škol. Učitelé se svými žáky tak formou sdílení
získávají pro vyučování podněty v podobě filmové
podpory, ale i podněty pro vědomostní a tvůrčí
práci. Výtvory těch nejlepších žáků na téma
„Vzduch je naše moře“ byly po zásluze z rukou paní
místostarostky Jany Drobečkové a pana Bohuslava
Binky v přednáškovém sále odměněny. A jen tak
dál, vskutku bylo se na co dívat. Přirozenou součástí
nedělního programu se staly a velké uznání též
zasluhují popolední „Bloky malých ekologů“.
Inteligentní a vtipnou roli moderátora letošním
Ozvěnám opět propůjčil herec Petr Vacek.
Senátorská ocenění Zbyňka Linharta významným
osobnostem Českého Švýcarska a závěrečný
koncert Vládi Merty v Kulturním domě byly
důstojným zakončením celého týdenního
maratonu.
Trochu jsem se obával, že v hledišti zahraný Mertův
popěvek, nesoucí se napříč publikem, mi jako
ozvěna bude v hlavě znít až do rána. Jak symbolické
…, nepletl jsem se ;-)
Ano, Ozvěny MFF Ekofilm v Krásné Lípě a i veškeré,
v zájmu ochrany životního prostředí, po celý
týden probíhající aktivity, skončily. (O jednotlivých
akcích proběhnuvšího týdne se dočtete na www.
krasnalipa.cz, či v jiných periodikách.)
Stává se dobrou tradicí a to mě upřímně velmi těší,
že se ve druhé dekádě měsíce dubna v Českém
Švýcarsku a jeho okolí nejenom o pro přírodu
přívětivých tématech více hovoří, ale zejména se
i více dělá!
Děkuji všem organizátorům za neutuchající odvahu
a všem dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.
Milan Hulán
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Spanilá jízda
Sobotní den (21. dubna) celotýdenní akce
"Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě" jsme věnovali
cyklovýletům. Odstartovali jsme v 10 hod. a vydali
se na 2 různé trasy (24,5 km a 12 km) po krásách

Českého Švýcarska. Odpoledne proběhl ještě jeden
výlet (27,5km) opět podél hranice národního parku.
Nálada byla perfektní, účast hojná, počasí nám
přálo a někteří se i vykoupali v Kyjovské přehradě.

Úspěch atletů
z Krásné Lípy!
Parádní úspěch atletů z Krásné Lípy závodící
za atletický oddíl AC Rumburk se podařil
na atletickém MČR chůzi dospělých na 20 km
v Poděbradech. Závod byl součástí mezistátního
utkání několika států. V soutěži žen vyhrála naše
nejlepší chodkyně Anežka Drahotová medailistka
z ME a úspěšná olympionička a hned za ní
na výborné třetím místě se umístila krásnolipská
Naděžda Dušková členka výše uvedeného oddílu.
Tento vynikající úspěch podtrhl její syn Petr Dušek,
který v nabité mezinárodní konkurenci obsadil
druhé místo. Petr je letošní mistr republiky v hale
v chůzi na 5 km a v Poděbradech uspěl na stejné
trati. Tato dvojice je součástí skupiny rumburských
chodců, kteří po obnovení oddílu před třemi lety
sbírají úspěchy jako na běžícím páse.

Za sportem,

rododendrony i historií

Pálení čarodějnic
Závěr dubna si těžko dokážeme představit bez
pálení čarodějnic. Vzhledem k probíhajícím pracím
a nepřístupnosti prostoru za domem služeb se
letos obešel bez stavění máje. Zato program,
který pro nás připravili krásnolipští hasiči spolu
s turisty, přilákal na hřiště u T-klubu mnoho

z nás. Samotnému zapálení hranice s čarodějnicí
předcházela ukázka zásahu dětí z hasičského
kroužku a po zapálení hranice byla vyhlášena
soutěž o nejhezčí čarodějnici. Po setmění program
doplnil ohňostroj, během večera bylo k dispozici
chutné občerstvení a hrála reprodukovaná hudba.

Květen díky kvetoucí přírodě patří k nejbarevnějším
měsícům v roce a stejně jako všude kolem i před
sportovním areálem se příroda ukazuje v dech
beroucích barvách. Nejen rozkvetlé rododendrony
před vstupem do sportovního areálu stojí
za povšimnutí. Místo je zajímavé i svou koncentrací
historických zajímavostí. V zeleni najdeme
kamennou plastiku – památník hudebního
pedagoga a skladatele prof. Augusta Stradala,
významného občana Krásné Lípy.
Několik metrů přes silnici stojí za pozornost jedno
ze zastavení naučné stezky Po stopách Augusta
Frinda, které je věnováno na dohled stojící rodinné
vile Eduarda Hielle.
Pokud se vrátíme zpět k tělocvičně, z informačního
panelu Zajímavosti z historie Krásné Lípy se kromě
jiného dočteme, že na místě dnešního SportBaru
započal Albin Hugo Liebisch výrobu legendárních
motocyklů Čechie. Tuto historickou zajímavost
připomíná i pamětní deska na budově SportBaru,
kde najdete i recepci areálu. V roce 2002 zde
však ještě byly zbytky škvárového hřiště, malých
hřišť na volejbal a zborceného zbytku garáží. Až
v následujících letech zde v několika etapách
vyrostl současný sportovní areál s celoročním
provozem nabízející celou řadu sportovních aktivit
pro celou rodinu.
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Počasí v Krásné Lípě - březen 2018
Březen roku 2018 byl po dlouhých pěti letech opět
se zápornou průměrnou teplotou a byl výrazně
chladnějším měsícem než leden, který skončil
s celkovým průměrem +1,1°C.
Začátek března navázal na silné mrazy ze závěru
února. Ranní tepoty tak klesaly pod -16°C,
odpolední teploty díky zesilující síle slunečního
záření a absenci sněhu vystoupaly na teploty
kolem -4°C. Mrazy polevily 5. března, kdy v noci
klesaly teploty významněji pod bod mrazu, ale
v odpoledních hodinách stoupaly již nad nulu.
Prudké oteplení dorazilo v závěru první dekády, kdy
noční teplota klesla na +6°C a odpolední vystoupala

na +14°C. Zdálo se, že zimní počasí dalo definitivně
pokoj a začne konečně jaro.
Druhá dekáda přinesla v jejím počátku počasí
podobající se letošnímu lednu. Teploty přes den
stoupající k 8°C, v noci klesající k nule.
12. března významněji zapršelo, napadlo 11 mm
srážek. Předpověď počasí naznačovala na následující
dny možný vpád arktického vzduchu, který by byl
krátkodobý, avšak významný. Předpověď se naplno
vyplnila a ve čtvrtek 16. března se začalo prudce
ochlazovat. Následující den panoval v Krásné Lípě
celodenní mráz se silným severovýchodním větrem
a teplotním maximem -5°C. Víkend 17. a 18. března

měl vskutku lednové parametry, když se při ranní
teplotě -12°C, sněžení při kterém napadlo 11 cm
sněhu a čerstvém větru, začaly na komunikacích
tvořit četné sněhové jazyky. Maximální teplota
-6,3°C v 15 hodin je nejnižší maximální teplota,
která byla za dobu měření od roku 2009 ve druhé
polovině března naměřena.
Ve třetí březnové dekádě jsme se moc neohřáli.
Noční minima několik stupňů pod bodem mrazu
byly pravidlem až do samého závěru měsíce a denní
maxima stoupala jen na hodnoty kolem 5°C.
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Zajímavých míst
najdeme v Krásné Lípě
mnoho, jedno z nich je
i hrad v Krásném Buku
Podle informační cedule, umístěné pod hradem,
vznikl pravděpodobně před koncem 13. století
a v roce 1339 byl dobyt a vypálen vojsky Šestiměstí.
Jeho původní podoba není známa, na informační
tabuli však najdeme jeho romantické ztvárnění
z 19. století. Zřícenina je chráněnou kulturní
památkou.

Krásnolipské náměstí s Jánským
mostkem v roce 1863 a nyní
Obraz malovaný roku 1909 Augustem Frindem –
„Schönlinde im Jahr 1863“ vyobrazuje náměstí
s nádherným malebným mostem s jedním
obloukem, tzv. mostem sv. Jana, který zdobily
čtyři sochy svatých - Jana Nepomuckého, Josefa,
Kateřiny a Barbory. Most vedl nad říčkou Křinice.
V současné době je řeka svedena pod náměstím.
Po stopách akademického malíře, významného

krásnolipského rodáka Augusta Frinda se můžete
vydat po naučné stezce. První dvě zastavení
najdete hned na náměstí, na jednom z nich, před
Domem Českého Švýcarska, najdete i barevnou
fotografii obrazu s Jánským mostkem. Celou
naučnou stezku Po stopách Augusta Frinda najdete
také na stránkách www.krasnalipa.cz v sekci turista.
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V květnu se koná Den otevřených
podstávkových domů 2018 v Rumburku
Den otevřených podstávkových domů proběhne
koncem května ve Šmilovského ulici v Rumburku.
V neděli 27. května 2018 od 10.00 hod. je
na programu komentovaná prohlídka vesnické
památkové rezervace a povídání o historii ulice
zvané původně Scheibe-Gasse. Od 10.00 do
17.00 hod. bude už poosmé přístupný podstávkový
dům čp. 879/27. Akci pořádá majitel jednoho
z památkově chráněných domů Luboš Kosina.
Vstup na Den otevřených podstávkových
domů v Rumburku je volný. V okrese Děčín se
letos v květnu zpřístupní podstávkové domy
v Rumburku a Lipové. Akce na propagaci lidové
architektury probíhá na území Německa, Polska
a Česka od roku 2005 vždy poslední neděli v květnu.
Rumburk se připojuje od roku 2011. Čtrnáctý ročník
mezinárodní akce Den otevřených podstávkových

domů organizuje nadace Stiftung Umgebindehaus,
více: http://www.stiftung-umgebindehaus.de/.
V Rumburku se v neděli 27. 5. 2018 od 10.00 do
11.30 hod. uskuteční komentovaná prohlídka
souboru podstávkových domů ve vesnické
památkové rezervaci. Sraz účastníků je
ve Šmilovského ul. u Parku přátelství. Od 10.00
do 17.00 hod. je přístupný podstávkový dům
čp. 879/27. V domě se zájemci mohou seznámit
s panely o historii lokality. Soubor podstávkových
domů ve Šmilovského ulici v Rumburku je od roku
1995 prohlášen za vesnickou památkovou rezervaci.
Osmnáct dochovaných roubených podstávkových
domů bylo postaveno v letech 1786-1805. Domy
dosud slouží původnímu účelu - k bydlení.

Za poznáním
do přírody

Od dubna do září se Loreta Rumburk
otevírá i v neděli

V úterý 24. dubna se žáci I. A vydali na exkurzi
k manželům Dastychům na Kamennou Horku.
Cestou tam a zpět poznávali jarní květenu v plné
kráse a v cíli zvířátka na statku.
Všem se na farmě moc líbilo. Na vlastní oči jsme
viděli koně, krávy, kačera a psa. Dokonce jsme měli
štěstí na čerstvě narozené telátko. Vyzkoušeli jsme
si nastoupit do přívěsu pro koně. Poznávání přírody
se nám líbilo.
Děkujeme manželům Dastychovým za milé
přivítání, ukázku života na statku, vstřícné a trpělivé
odpovědi na naše otázky.
Třídní učitelka I. A

Poděkování
Děkujeme dědečkovi Davídka za renovaci mašinky
s vagónkem. Díky panu Vojtěchovi Gálovi můžeme
po delší odmlce tuto oblíbenou hračku plně
využívat.
Děti z mateřské školy Sluníčko

Klára Mágrová

Celoročně přístupnou rumburskou Loretu je
možné navštívit od úterý do soboty. Od 29. 4.
do 9. 9. 2018 se prohlídky rozšiřují i na neděli.
Barokní památka nabízí individuální prohlídky
s tištěným průvodcem, pro skupiny pak prohlídky
s průvodcem. Ve vstupní budově je možné
zhlédnout Expozici církevního umění Šluknovska
a v ambitu stálou výstavu o loretánském podzemí
a panely o historii kapucínského kláštera,
jehož součástí Loreta byla. Součástí prohlídky
je i návštěva klášterního kostela sv. Vavřince.
Na červen se připravují komentované prohlídky
Rumburku, v červenci a srpnu proběhnou večerní
prohlídky při svíčkách za doprovodu varhanní
hudby. Jejich součástí letos bude i audiovizuální
instalace od vizuálního umělce Pavla Mrkuse.
Více: www.loretarumburk.cz.
Klára Mágrová (redakčně zkráceno)
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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