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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 19. února 2009

Budoucí školáci mají premiéru ve 
školní lavici za sebou

Ve městě se krade i vyhrožuje

Pohádky o krtečkovi přivítaly budoucí školáky 
v základní škole v Krásné Lípě, kde se konal 
zápis do prvních tříd. A vůbec - celý zápis se 
nesl v duchu pohádky. Na děti kromě učitelů 
čekaly i pohádkové bytosti. Vodník, Karkulka, 
princezna, Indián či Kašpárek dětem pomáhaly 
s plněním úkolů, které si učitelé na budoucí 
školáky připravili. Odměnou jim pak byly 
nejen první dojmy ze školy, ale i upomínkový 
list a drobný dárek. Letos se k zápisu do 
prvních tříd dostavilo třicet dva předškoláků. 
To znamená, že by škola v příštím školním 
roce mohla otevřít dvě první třídy. 

(vik)

Přesně jednadevadesáti přestupky se 
v loňském roce zabývala Komise pro 
projednávání přestupků. Většinou se jednalo 
o přestupky proti majetku podle § 50/1a 
a o přestupky proti občanskému soužití podle 
§ 49/1c přestupkového zákona. Přeloženo 

do českého jazyka se přestupková komise 
nejčastěji zabývala těmi, kteří kradli železo, 
v obchodech či rušili noční klid. Komise se 
ale také stále častěji zabývá i přestupky, 
kdy nespokojení rodiče vyhrožují učitelům 
základní školy.

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

OZNÁMENÍ
V pitné vodě z vodovodu Varnsdorf (zdroj Krásná Lípa – Jedlová) 

bylo zjištěno nesplnění mezní hodnoty ukazatele pitné vody. Ačkoliv 

byl určen mírnější hygienický limit, dodávaná voda je stále vodou 

pitnou, avšak je vhodné omezit spotřebu pitné vody u těhotných 

žen a nepoužívat ji k přípravě kojenecké stravy.

Ve velkém 
Kozím dole

Začátek nového roku: vždy mne zastihne ve Velkém 
Kozím dole, u Rysího kamene. Tady nalézám vždy 
ještě původní Českosaské Švýcarsko, ráj pravých 
turistů, nezasažený billboardy, reklamou, 
konkurenčním bojem o výsluní u renomovaných 
politiků a úředníků. 
K Rysímu kameni je dlouhá cesta roklemi – tam 
nejde nikdo, kdo se značkou Českého Švýcarska 
jen chlubí, aniž pro něj hnul prstem (dnes je to 
na severu trochu móda). Je to cesta namáhavá 
a nepřináší žádné hvězdičky, odměny ani oslavné 
zápisy do zdobených knih.. 
Příroda je ve Velkém Kozím dole stejná, jako 
před desítkami let. Byť v srdci národního parku, 
místo je ofi cielně přístupné po německé stezce od 
Hinterhermsdorfu, a patří tedy všem, nikoliv jen 
hrstce vyvolených. 
Dávné stezky, které spojovaly českou a německou 
část skalní krajiny, pomalu zarůstají – paradoxně 
na rozdíl od doby sedmdesátých až devadesátých 
let dvacátého století, kdy pohyb až k hranici 
nebyl omezen zákazy. Přitom místa byla vždy 
tichá, neboť pro svoji odlehlost nebyla příliš 
navštěvována. 
Tyto stezky při hranici ukazovaly to nejhezčí ze 
světa skal, údolí Křinice u Zadních Jetřichovic, 
starý Altarstein na cestě Stimmersdorfer Steig, 
bývalé spojnici Mezné a Hinterhermsdorfu, 
tajemné Thorwaldské stěny nad údolím Velký 
Zschand, kde je dodnes patrná komunikace od 
Neumannmühle v údolí Křinice přes samotu 
Zeughaus na Mezní Louku, a v neposlední 
řadě partie na bývalé spojnici vrcholu Velkého 
Winterbergu a Pravčické brány, jejichž krásy 
oslavili převážně němečtí umělci konce 
18. a celého 19. století. 
Ve skalách vládne leden. Mráz letos opanoval 
tvrdě celý kraj. Ledopády se vytvořily na řadě míst, 
sníh zvýraznil jednotlivé skalní masivy. Ve Velkém 
Kozím dole je ticho, které zvoní, hladí a prostupuje 
celým bytím. Jedna z podob Českosaského 
Švýcarska, - určená těm, kteří tento kraj milují 
z celého srdce. 

(Jiří Rak)
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo 
v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si 
můžete vyzvednout osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na 
adrese www.krasnalipa.cz/kccs. Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.
cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email 
rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.

Dotaz: Na základě požadavku objednatele jsem provedl v jeho domě řadu stavebních 
a údržbářských prací, které mi slíbil zaplatit. Ale nebyla vyhotovena písemná smlouva 
ani dohodnuta cena. On mi teď odmítá za některé práce zaplatit (např. odvoz suti, 
úklid, ale i další), že jsou již zaplaceny v ceně za stavbu. 
Odpověď:
Podle ust. § 631 občanského zákoníku se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel, že  dílo provede 
za sjednanou cenu a na své nebezpečí. Smlouva o dílo nemusí být písemná, existuje i ústní 
smlouva o dílo. Podstatnou náležitostí smlouvy o dílo v občanskoprávním vztahu (na rozdíl 
od vztahu obchodněprávního) není dohoda o výši ceny. V občanském právu stačí pro vznik 
smlouvy o dílo dvě podmínky: (1) dohoda o tom, jaké dílo má být vykonáno a (2) dohoda 
o tom, že za dílo bude zaplaceno. Není-li výše ceny díla sjednána v občanskoprávním vztahu 
smlouvou nebo stanovena zvláštními předpisy, je třeba poskytnout cenu přiměřenou – 
zákon tedy sám určuje výši této ceny, když není sjednána. Je důležité pochopit, že k platnosti 
smlouvy o dílo v občanskoprávních vztazích není zapotřebí dohody o ceně ani její písemné 
vyhotovení, ale je třeba, aby obě strany měly jasno v tom, co má být předmětem díla, tedy 
co má být provedeno a že to má být provedeno za úplatu (občanské právo připouští i jiné, 
bezúplatné způsoby, pak se však jedná o jiný druh občanskoprávního vztahu). 
Problém bude asi v tom, že objednatel s provedením těch prací, které nechce zaplatit, sice 
souhlasil, ale tvrdí, že předpokládal, že jejich provedení je „v ceně“. Přesto platí, co je uvedeno 
v předchozím odstavci. I když nedošlo k dohodě o ceně, dohodli jste se na tom, co máte 
provést a že za dílo objednatel zaplatí, takže máte nárok na cenu přiměřenou (za celé dílo 
souhrnně). Cenu přiměřenou pak určí obvykle znalec (když se nedohodnete). Je tady jiný 
problém – pokud jste nesjednali cenu pevnou částkou, měl jste jako zhotovitel povinnost 
určit cenu odhadem. Na to jste měl objednatele upozornit. To se logicky asi stalo. Pokud 
nezaplacená část ceny znamená podstatné zvýšení té ceny, kterou jste uvedl odhadem, a vy 
jste na to bez prodlení písemně neupozornil a neoznámil cenu vyšší, nevzniká vám právo 
na zaplacení rozdílu v ceně (§ 636 obč. zák.). Zde je již nezbytná konsultace konkrétních 
podmínek s odborníkem.   

Enviromentální vzdělávání moderně 
i v přírodě

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 9.2. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.2. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
23.2. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 26.2. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

KOSTKA 

KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

JOB PORADNA

Úterý 8:00 -10:00 - Středa 15:00 – 17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání 

zaměstnání.

AMARI PORADNA

Úterý 13:30-17:30 - Středa 13:30-17:30

Poradenství při řešení sociálních problémů.

OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA

1. a  3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00

Mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné 

dotazy. Poradenství při řešení právních otázek.

PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI

Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let

Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let

Práce na PC a internetu.

AMARI KLUB

Čtvrtek 15:00 – 17:00

Pro děti i jejich rodiny.

AGENTURA PONDĚLÍ

Pondělí 9:00 -16:00 - Středa 14:00 -17:00

Podporované zaměstnávání pro klienty 

s různým stupněm postižení.

ŠICÍ DÍLNA

Úterý 9:00 – 17:00 

Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy 

oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství 

Šluknovsko.

Dobrovolnické centrum.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Enviromentální vzdělávání moderně i v přírodě je název projektu podpořeného státním 
podnikem Lesy České republiky, který byl do konce roku 2008 realizován obecně prospěšnou 
společností České Švýcarsko sídlící v Krásné Lípě.
Účelem projektu bylo hravou a zábavnou formou zlepšit dovednosti, znalosti a kompetence 
dětí ze základních škol k žití v souladu s principy udržitelného rozvoje a vybudovat vztah 
k životnímu prostředí, respektující a chránící vzácné přírodní hodnoty a zdroje. Zajímavým 
výstupem projektu, který je využitelný nejen pro žáky základních škol, ale i ostatní návštěvníky 
regionu a zejména  expozice „České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace“, která je umístěna 
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, je tištěný průvodce expozicí. Tento průvodce Vám 
poodhalí některé z mnoha tváří podmanivé krajiny Českosaského Švýcarska, nahlédnete do 
jejích neobyčejných příběhů a získáte 
inspiraci i řadu námětů pro vlastní 
výlety a putování po kraji. V rámci 
projektu byl také vytvořen EVVO 
program, kterého se spolu s jinými 
programy od června do prosince roku 
2008 účastnilo více jak 1300 žáků 
zejména základních, ale i mateřských 
a středních škol. Účastníci mají v rámci 
programu možnost na jednotlivých 
pracovních listech řešit řadu 
zajímavých úkolů a hravou formou 
se tak dozvědět fakta o přírodních 
i kulturních pozoruhodnostech 
regionu. Účastnit se programů je 
možné i nadále, více informací získáte 
na www.ceskesvycarsko.cz. 
Projekt byl realizován od 12. 6. 
do 31. 12. 2008 a z více jak 70 % 
spolufi nancován podnikem Lesy ČR, 
s.p. 
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. 
p. s.)
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Vzhledem ke změnám v zákoně o dani 
z nemovitosti platných od 1.1.2009, kdy došlo 
ke změnám průměrné ceny zemědělských 
pozemků a ke vzniku nových místních 
koefi cientů u pozemků a staveb, VÁS ŽÁDÁME 
O VYČKÁNÍ S PLACENÍM TÉTO DANĚ DO DOBY, 
NEŽ VÁM BUDE ZASLÁNA DAŇOVÁ SLOŽENKA 
S JIŽ NOVĚ VYPOČTENOU DAŇOVOU 
POVINNOSTÍ. (Stane se tak nejpozději do 
poloviny května t.r.)

(Jitka Růžičková – ředitelka FÚ v Rumburku)

Žádosti o dotace na akce a činnost na rok 
2009 se podávají pouze do 15.2.2009 do 
podatelny MěÚ, kancelář č. 6. Formuláře 
najdete na webových stránkách města nebo 
si je můžete vyzvednout v kanceláři č. 10 
u slečny Baranové.

V komunitním centru byly uspořádány JOB 
kluby pro osoby vedené v evidenci uchazeče 
o zaměstnání. Na JOB klubech se podíleli 
pracovníci JOB poradny, AMARI poradny, 
Cedru a Kostky. V JOB klubech si klienti 
vyzkoušeli hledat práci, napsat inzerát, 
způsoby oslovení zaměstnavatele a jak se 
připravit a vést pracovní pohovor. Zahráli si 
motivační hru „Na vlastní nohy“ anebo prošli 
zákoník práce. Zúčastnili se také přednášky 
o Národním parku České Švýcarsko.

(hv)

Správa NP České Švýcarsko žádá návštěvníky 
národního parku, aby počítali s extrémně 
zhoršenou schůdností turistických cest na 
území NP České Švýcarsko. Vlivem oblevy 
a nočních mrazů se turistické cesty pokryly 
vrstvou ledu. 
Ve velmi nebezpečnou ledovou klouzačku 
se například změnila i  přístupová pěšina 
k Jeskyni víl. 

dem ke změnám v zákoně o dani
ovitosti platných od 1.1.2009, kdy došlo

Informace pro 
poplatníky daně 
z nemovitostí

dotace na akce a činnost na rok 
podávají pouze do 15 2 2009 do

UPOZORNĚNÍ

ím centru byly uspořádány JOB
oby vedené v evidenci uchazeče

JOB kluby

va NP České Švýcarsko žádá návštěvníky
dního parku, aby počítali s extrémně

Pozor - nebezpečí 
úrazu!

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k  úhradě poplatku ze psů, 
pronájmu z pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná 
Lípa /dále jen poplatek za odpad/ se splatností 31. 3. 2009.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny: 
                           Po,Stř   8:00 - 11:30      12:00-17:00
                           Út,Čt    8:00 - 11:30      12:00-14:30
                           Pá         8:00 - 11:30         
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1)  pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s. 109634816/0300 
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků 
    Poštovní spořitelna, a.s. 193582042/0300.
Pro identifi kaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden  na 
platebním výměru, popř. ve smlouvě.

POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
Masopustní průvod 

v Krásné Lípě

Žádo
2009
poda
najd
si je
u sle

Výstava Cikcak světem 
v galerii Továrna

Skryté obrazy Českého 
Švýcarska

Naučný večer

moti
záko
o Ná

Expedice Vilcabamba: 
Objevování ztracených 

míst Peru

II. reprezentační ples 
Nobilis Tilia

Pokud se k průvodu nestihnete připojit na 
náměstí před Domem Českého Švýcarska ve 
13:30 můžete se připojit v některé z těchto ulic 
– Dvořákova, Sokolská, Frindova, Zahradní, 
Bendlova a Křižíkova k Růžku

Na měsíc únor je v krásnolipské galerii 
Továrna připravena nová výstava cestovatele 
a fotografa Martina Pluhaře. 
Tentokrát zde můžete shlédnout portréty 
lidí, zvířat i krajiny Jižní Ameriky ( Brazílie), 
jihovýchodní Asie (Vietnam, Laos, Thajsko) 
a jižní Afriky (JAR, Namibie). 
Výstava bude k vidění do 28.února 2009. 
Upozorňuje na změnu otevíracích hodin 
v Továrně a provozu galerie: 
Po-Pá 11:00-18:00 – galerie otevřena pouze na 
požádání u obsluhy restaurace 
So 11:00-18:00 - otevřeno 
Ne 14:00-18:00 – otevřeno 

Dvoudenní fotografi cký workshop pro 
amatéry a začínající fotografy Skryté obrazy 
Českého Švýcarska připravila o. p. s. České 
Švýcarsko v termínu 28. 2. – 1. 3. 2009. 
Workshop se hodí pro všechny ty, kteří mají 
fotografování jako koníčka a rádi by se v této 
dovednosti zlepšili, naučili se používat více 
funkcí svého fotoaparátu, dokázali svým 
obrázkům vtisknout duši a šmrnc… 
Podrobné informace včetně harmonogramu 
a profi lu lektora naleznete na http://www.
ceskesvycarsko.cz/ops/fotoworkshop/ 
nebo můžete kontaktovat vzdelavani@
ceskesvycarsko.cz, tel.: 412 383 000. 

Náš národní park České Švýcarsko - jeho 
poslání a cíle je název naučného večera, který 
se koná v pondělí 9. února od 17:00 v Domě 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Vypráví 
I.Marková a J.Holešinská. Vstupné 50,- Kč.

Ve středu 18. února od 19:00 pro Vás 
Domeček Na Kopečku v Rumburku připravil 
cestopisné vyprávění o výpravě za ztracenými 
indiánskými památkami a zasněženými 
hřebeny peruánských And s nádechem 
dobrodružství a tajemství.
Vypráví: Štěpánka Dlouhá a Lukáš Chmátal.

Občanské sdružení Nobilis Tilia vás zve 
na II. reprezentační ples „RŮŽOVÝ“, který 
se koná v sobotu 28. února 2009 od 20:00 
hodin v kině v Krásné Lípě. Lístky si můžete 
objednat či přímo zakoupit od pondělí do 
pátku v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře, přes víkend 
pak v čajovně ve Vlčí Hoře. Také si je můžete 
zamluvit na tel: 777 111 434, 728 974 010 
nebo e-mailem:laborator@nobilis.cz.

M A S O P U S T
v Krásné Lípě

v sobotu 14. 2.´09

Krásnolipské folklorní soubory
vás zvou

na tradiční masopustní průvod.

* Začátek od 13.3o hod
před „Domem Českého Švýcarska“
na náměstí.
* Po skončení průvodu pokračuje
MERENDA v restauraci „Na růžku“.
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KOSTKA NABÍZÍ 
Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

 

 
Bližší informace o jednotlivých kurzech získáte: 

 v komunitním centru (bývalý D m služeb v Krásné Líp , Masarykova 1094/4, 1. patro) 
 na e-mailu: hrneckova@krasnalipa.cz 
 na www. krasnalipa.cz/kccs, na plakátech a v místním tisku 
 telefonicky: +420 412 354 846, +420 777 291 400 

 
pond lí 16. 2. 2009 od 17 do 18 hod. 
(není nutno se p edem p ihlašovat) 

 

 
ZDARMA

 

RREESSPPEEKKTTOOVVAATT  AA  
BBÝÝTT  RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNN  

 
pond lí 23. 2. 2009 od 16 do 18 hod. 
(není nutno se p edem p ihlašovat) 

Poplatek  
za kurz:  
30,- K

PPRROO EEZZÁÁVVÁÁNNÍÍ  
SSTTRROOMMKK   

úterý až pátek od 8 do 16 hod.  
(pá do 12 hod.) 

od 24. 3. 2009 do 27. 3. 2009 

Poplatek  
za celý kurz:  
2.300,- K

ÚNOR 2009 
Komunitní centrum pro vás p ipravilo kurzy: 

P ijímáme p ihlášky na b eznový kurz: 

TTEECCHHNNIIKKYY  ZZDDOOBBEENNÍÍ  
TTEEXXTTIILLUU  

 

každý tvrtek od 17 do 19 hod. 
za ínáme 5. 2. 2009 

(není nutno se p edem p ihlašovat) 
 

Poplatek  
za kurz:  
150,- K

PPOORRAADDNNAA 
LÉ EBNÉ 

STRAVOVÁNÍ  

JJAAKK  NNAA  JJAARRNNÍÍ  
ÚÚNNAAVVUU??  

aje, vitamíny, 
regenerace t la 

 
st eda 18. 2. 2009 od 17 do 19 hod. 
(není nutno se p edem p ihlašovat) 

 

Poplatek  
za kurz:  
30,- K

 

Poplatek  
1 lekce: 50,- K  

nebo jednorázov    
10 lekcí: 450,- K  
 

„„VVAALLEENNTTÝÝNNSSKKÝÝ  
DDÁÁRREEKK““  

VVAAZZBBAA  ŽŽIIVVÝÝCCHH  KKVV TTIINN  

pátek 13. 2. 2009 od 16 do 17 hod. 
(nutno se p edem p ihlásit  

a do 12.2. zaplatit) 

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA ÚNOR 2009
středa 11. 2.
od 18.00 hod RALLYE SMRTI Vstupné 60,- Kč

Rok 2012. V nejdrsnějším kriminále Ameriky lze v titulních závodech usilovat o vítěztví, jenž může 
vést k propuštění. Ml. nepřístupno. TITULKY. 105 min.

pondělí 16. 2.
od 17.30 hod

KDOPAK BY SE
VLKA BÁL

Vstupné 50,- Kč

Pohádka pro děti nebo horor pro dospělé? Unikátní fi lmový kondicionér 2 v 1 
vhodný pro celou rodinu. ML. přístupno. 83 min.

středa 18. 2.
od 18.00 hod VY NÁM TAKY ŠÉFE Vstupné 60,- Kč

Česká komedie o tom, jak těžké je nechat legálně zkrachovat vlastní podnik. 
Ml. přístupno. 90 min

středa 25. 2.
od 17.00 hod MADAGASKAR 2 Vstupné 50,- Kč

Animovaná partička obyvatel newyorské zoo se napodruhé do Afriky určitě dostane. 
Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 90 min.

čtvrtek 26. 2.
od 18.00 hod

DEN. KDY SE
ZASTAVILA ZEMĚ

Vstupné 60,- Kč

V klasické sci-fi  se na Zemi dostaví s posledním varováním mimozemšťan v podání 
Keanu Reevese a jeho obří robot. Přístupno od 12ti let. TITULKY. 103 min.

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ

TEL.: 774 233 010

e-mail: tklub@krasnalipa.cz

www.tklub.estranky.cz

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR

Pátek 6.2. TURNAJ -  FOTBÁLEK
Čtvrtek 12.2. KOLOTOČ
Sobota 14.2.     BABYLON LIBEREC

sraz u T-klubu v 10:00, odjezd 10:20, 
návrat 20:35, poplatek 100,- Kč

Úterý 17.2. MĚSTO, JMÉNO.....
Pátek 20.2. TWISTER
Úterý 24.2. SLOVNÍ KOPANÁ
Sobota 28.2. RUMBURK - BOWLING

Léčebné poradenství

Občansko-právní poradna

Valentýnský dárek - vazba 
živých květin

ZÁKLADNÍ KURZ PATCHWORKU 

 Jazykové a počítačové 
kurzy v komunitním centru

Osobám, které mají dodržovat dietu ze 
zdravotních důvodů nebo po propuštění 
z léčení, je určeno LÉČEBNÉ PORADENSTVÍ, 
které nově otevírá komunitní centrum 
v Krásná Lípě. V poradně se lidé dozví, jak se 
správně stravovat při dietě žlučníkové, jaterní, 
pankreatické, diabetické, nízkocholesterové, 
cronove, bezlepkové nebo při dně.
Poradnu můžete navštívit v pondělí poprvé 
16. 2. 2009 od 17:00 do 18:00. Poradna bude 
otevřena jednou měsíčně.
Jak upravovat pokrmy při dietě? Jaké potraviny 
snižují působení léků? Jak upravit stravu po 
propuštění z léčby? Odpovědi na podobné 
otázky poskytnou Stanislava Jelínková 
a Stanislava Vaňková, nutriční asistentky. 
Nutriční poradenství je specializované 
poradenství, které nabízí možnost osobně 
zkonzultovat Váš jídelní režim, společně 
sestavit jídelníček dle Vašich potřeb a diet. 
Poradenství je poskytováno zdarma.

Poradenství poskytované JUDr. Pražákem 
můžete využít zdarma. Otevřeno v pondělí 16. 
2. 2009 od 17 hod. do 18 hod.
Poradna je pravidelně otevřena první a třetí 
pondělí v měsíci.

Pod odborným vedením Miroslava Řebíčka si 
v pátek 13. 2. od 16:00 do 17:00 v komunitním 
centru vytvoříte vlastní kytičku z živých květin 
a naučíte se základům techniky vázání květin. 
Kurz je vhodný pro ženy, muže i děti.
Vlastnoručně vyrobenou kytičkou můžete 
obdarovat Vaší blízkou osobu k příležitosti 
Valentýna 14. 2.
V ceně kurzu jsou potřeby, pomůcky a živá 
květina. Naučíte se základy techniky vázání 
květin.
Poplatek: 150,- Kč. Na tento kurz je nutno se 
dopředu přihlásit a do 12. 2. 2009 zaplatit 
v komunitním centru kurzovné.

Patchwork je o metoda, která spočívá ve 
skládání a sešívání různobarevných kousků 
látek v plochu připomínající mozaiku. 
Nastříhané látky mají geometrický tvar, který 
přes svoji jednoduchost a stále se opakující 
základní formu, připouští mnoho variant.
Kurz se skládá z 2 x 3 hodin a bude probíhat 
v šicí dílně v komunitním centru v Krásné Lípě 
(1. patro domu služeb – Masarykova 1094).
Cílem tohoto kurzu je seznámení se 
s pomůckami, vytvoření 1-2 bloků, quiltování, 
zakončení bloku pomocí šikmého proužku. 
Jedná se o klasický patchwork, vytvářený 
pomocí pravítka, řezacího kolečka na řezací 
podložce a šitý na šicím stroji.
Zájemci se mohou přihlásit v komunitním 
centru, na email os.cedr@seznam.cz nebo na 
telefonu 412 354 849, 775 233 703. Příjem 
přihlášek bude ukončen 15. února 2009. Cena 
6 hodinového kurzu je 280,- Kč.
Látky, z nichž se budou vytvářet bloky, je 
nutné si přinést sebou.

(Miroslav Řebíček)

KOSTKA Krásná Lípa, p. o. otevírá pro zájemce 
počítačové a jazykové kurzy, které budou 
zahájeny v únoru 2009. Přihlásit se a více se  
informovat můžete v komunitním centru, na 
tel.: 412 354 846 nebo na e-mailu hrneckova@
krasnalipa.cz. Zde se můžete dozvědět také 
např. náplň učiva v jednotlivých stupních.
Příjem přihlášek bude ukončen 15. února, 
kurzy budou otevřeny v týdnu od 20. února 
2009. 
Jazykové kurzy jsou zpoplatněny 800,- Kč za 
jeden stupeň pokročilosti v rozsahu 15 hodin. 
Počítačové kurzy jsou zpoplatněny cenou 
500,- Kč za jednotlivý stupeň pokročilosti 
v délce 10 hodin.

Angličtina 
Začátečníci I, II

Mírně pokročilý I, II 
Středně pokročilý I, II

Pokročilý I, II 

Němčina
Začátečníci I, II

Mírně pokročilý I, II 
Středně pokročilý I, II 

Pokročilý I, II 

Výuka na PC
Začátečníci 

(seznámení se s PC a základní obsluha)

Mírně pokročilý 
(základy MS WORD a MS EXCEL, 

Internet, e-mail)

Pokročilý 
(MS WORD a MS EXCEL do hloubky)


