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Vikýř č. 369 vyjde ve
čtvrtek 4. února 2010
krásnolipský
půlměsíčník
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Lidé ze všech kontinentů míří do
Krásné Lípy
Školní sraz 2010, na jehož přípravách už týdny pracují
zástupci základní školy, radnice, ale i nadšenci mimo
ni, je důvodem, pro který stojí za to po letech opět
navštívit svou domovinu. Tak by se daly shrnout
reakce absolventů krásnolipské školy, kteří masivně
potvrzují svou účast na tomto velkém setkání.
Mnozí již využili registrační formulář na
internetovém portálu www.skolnisraz.cz, který
za tímto účelem zřídil přípravný tým. „Ano, máme
skutečně potvrzenou účast od lidí, kteří již několik
let, ba i desítek let, žijí nejen mimo naše město, ale
i mimo republiku. Přijedou lidé z Německa, Anglie,
ale dokonce i ze Spojených států“ potvrzuje Jana
Kebortová, která kromě registrací soustřeďuje
i předměty a fotografie, které zapůjčují krásnolipští
patrioti na výstavu. Ta bude mít netradiční rozměr.
Nejen že bude mapovat téměř celé století školního
života v Krásné Lípě. Výstava nabídne mimo
jiné také expozici třídních knih, nebo dokonce
kuriózních předmětů, které do lavic nepatří,
a proto byly kantory při vyučování zabaveny.
První červnovou sobotu bude v Krásné Lípě
opravdu živo. Na účastníky školního srazu bude
čekat celá řada překvapení. Od oběda ve školní
jídelně, přes fotografování tříd až po prohlídku školy
nebo školní výlet. Ten mohou bývalí školáci volit

buďto pěší, po zajímavých místech svého města,
nebo historickým autobusem RTO, který brázdil
silnice v šedesátých letech. Tím se mohou vypravit
například na projížďku Kyjovem, Doubicemi nebo
Rybništěm. Právě odtud dojížděli a stále ještě
dojíždějí „přespolní“ za svým vzděláním.
Na stránkách Vikýře vás budeme i nadále
informovat o přípravách této velké události, která
bude součástí oslav 140. výročí povýšení Krásné
Lípy na město. Sledujte také novinky na www.
skolnisraz.cz. Školní sraz má také svou skupinu na
Facebooku.
(Zdeněk Novák)

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN XXX DNŮ.

Sníh a mráz je netrápil, nejvíc jim
dal zabrat vítr
Nejsevernější zimní stanování v ČR
Č pod Vlčí horu
letos dostálo svému jménu, když i počasí bylo
skutečně severní. Mrzlo jen praštělo, vál severní
vítr a sněžilo o sto šest. Když táborníci ráno vstávali,
nejprve se museli vyhrabat ze sněhu a teprve
potom ze spacáků. „Zima mi nebyla, sníh je dobrá
izolace, ale celou noc jsem myslel,
že mi vítr odnese stan. Vždyť mi ze
země vytrhal skoro všechny stanové
kolíky,“ řekl Václav Hieke, jeden z
dvaceti nocležníků, kteří pod Vlčí
horou přespali. Nejsevernější zimní
táboření v ČR se letos konalo již po
osmadvacáté a již po osmadvacáté
ho pořádali turisté z Krásné Lípy.
Vyspat se pod širým nebem na
sever Čech přijelo dvacet nadšenců,
z nichž ti nejvzdálenější přijeli
z Prahy. Nejstarším účastníkům bylo
sedmdesát let, byli dva a přijeli až
z Litoměřic. Nejmladším účastníkem
byl osmadvacetiletý Pražan Jan Witer,
v mrazu a pod širým nebem také
tábořily i tři ženy. A přesto, že letos si
počasí s táborníky vskutku zahrávalo,

zdaleka ještě nepatřilo k těm nejextrémnějším.
Rekord totiž drží rok 1987, kdy se spalo
v třiadvacetistupňovém mrazu, pod osmdesáti
centimetry sněhu a rekordní byla i účast – stanovat
tenkrát přijelo sto devadesát tři táborníků z celé
republiky.

Jak bude vycházet Vikýř
v roce 2010
Vikýř bude vycházet vždy ve čtvrtek:
4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4.,
29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7.,
22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9.,
14.10., 28.10., 11.11., 25.11. a 16.12.
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 1.2. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 4.2. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 15.2. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 18.2. 2010 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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 23. - 24.1. 2010 MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216
• 30. - 31.1. 2010 MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV,
tel.: 412 507 588
• 6. - 7. 2. 2010 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 412 535 930

Počasí v Krásné Lípě v prosinci 2009
Měsíc prosinec byl v Krásné Lípě plný teplotních
výkyvů. Rozdíl mezi maximální a minimální
teplotou je přes 27°C. Celkově však byl teplotně
průměrný.
Do 11.12 převládalo teplé jihozápadní proudění,
při kterém se denní průměr pohyboval kolem 3°C.
12.12 však na území Česka vtrhl ledový vzduch ze
Sibiře a začalo se citelně ochlazovat. V následujících
dnech teplota nepřekročila bod mrazu. Ve dnech
18.-20.12 došlo k vyvrcholení severovýchodního
proudění, teplota vzduchu klesla až k téměř -21°C
a maximální teplota v těchto dnech nebyla
vyšší než -10°C, což odpovídá v meteorologické
klasifikaci tzv. arktickým dnům. Po 21.12 se však
obnovilo jihozápadní proudění, které do Česka
přineslo opět teplý vzduch, a tak teplota 22.12. ve
večerních hodinách v Krásné Lípě opět vystoupila

nad bod mrazu a 25.12. byla naměřena maximální
teplota měsíce. Na Ostravsku v té době teplota
vystoupila až k +15°C. S malými změnami tento
trend pokračoval až do konce roku. Srážkově byl
měsíc prosinec nadprůměrný, celkově napadlo ve
formě deště a sněhu 81 mm vody, což je 81 litrů
na metr čtvereční. Srážky jsou počítány včetně
rozpuštěného sněhu ve srážkoměru. Údaje za
předešlé měsíce najdete na webu www.pocasistrelna.cz/krasnalipa.htm
Průměrná teplota
-2,1°C
Maximální teplota:
6,2°C (25.12)
Minimální teplota:
-20,7°C (19.12)
Maximální vlhkost:
100%
Minimální vlhkost:
62%
Maximální poryv větru: 13,2 m/s
Měsíční úhrn srážek
80.9 mm

Klasifikace dnů v měsíci prosinec
mrazových (t min < 0,0°C)

ledových (t max < 0,0°C)

Arktických (t max < -10,0°C)

22

13

3

Ledový den je zároveň den mrazový. Arktický den je den mrazový a zároveň ledový.

RUBRIKA:
Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti ad.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
UT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s
různým stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na
tel. 412 354 849. Na schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace
jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo
včetně práva obchodních společností, finanční 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.
Dotaz:
Jak je to s rozhlasovými a televizními poplatky?
Odpověď:
Poplatky upravuje zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní
rozhlasový či televizní přijímač (dále též společně jen „přijímač“). V případě,
že přijímač z existujícího právního důvodu alespoň 30 dní užívá jiná fyzická
či právnická osoba než jeho vlastník, je poplatníkem tato osoba. U přijímačů,
které tvoří příslušenství dopravních prostředků, je poplatníkem provozovatel
dopravního prostředku.
Poplatek se platí za přijímač, tedy zařízení, které je technicky způsobilé
k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání bez ohledu
na způsob příjmu. Z hlediska povinnosti hradit poplatek není podstatné, zda rádio
či televizi poplatník poslouchá či k čemu je používá, je i nepodstatné, zda takový
přístroj je momentálně funkční či zda byl upraven k jinému účelu.
Domácnost platí poplatek pouze z jednoho radiového a jednoho televizního
přijímače. Rodina může mít víc rádií a více televizí, ale platí pouze za jedno rádio
a jeden televizor. Musí se však jednat o domácnost.
Naproti tomu fyzická osoba, která používá přijímač k podnikání nebo v souvislosti
s ním, platí poplatek z každého takového přijímače, a to včetně přijímače, který
je příslušenstvím dopravního prostředku používaného k podnikatelským účelům.
Tím není dotčena povinnost podnikatele platit poplatek z přijímače, který má
doma (za domácnost).
Právnická osoba platí poplatek z každého přijímače, který vlastní.
Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci
poplatníků, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje
se za poplatníka s povinností platit, pokud provozovateli vysílání po jeho výzvě
neoznámí písemným čestným prohlášením do 30 dnů opak.
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Nezaměstnaných je v Krásné Lípě opět více
Nahlíženo optikou čerstvé statistiky Úřadu práce
Děčín nezačíná letošní rok zrovna příznivě.
V měsíci prosinci 2009 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 326 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy,
z toho 126 žen. Meziměsíčně přibylo 9 uchazečů
o zaměstnání.
Je to tedy další nárůst nezaměstnanosti ve
městě, kde je její míra aktuálně 18,93%, o půl
procenta vyšší. Ve většině měst a obcí regionu
nezaměstnanost také dále roste.
Okresní průměr je 14,96%, ve Šluknovském
výběžku pak 16,92%.
Vývoj míry nezaměstnanosti v průběhu roku
je patrný z připojeného grafu. Nepříjemný
je především trend postupného a trvalého
růstu nezaměstnanosti. Mezi loňským lednem
a prosincem došlo k celkovému nárůstu o 2,03%.

název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Rumbursko
Šluknov
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

Kopírujeme tak celorepublikový stav, tedy nárůst
z lednových 6,8% na prosincových 9,2%, který
odráží hluboké ekonomické potíže celého
hospodářství.
Možnosti města ovlivnit tento negativní stav jsou
jen velmi omezené. Město Krásná Lípa zaměstnává
v současnosti 50 osob v rámci veřejně prospěšných
prací. Dá se předpokládat, že kdyby tomu tak
nebylo, stoupla by míra nezaměstnanosti rázem až
na dramatických 22%.
Takže případný pozitivní vývoj v letošním roce
může jen mile překvapit.
(J. Kolář)

Evidovaní
uchazeþi
celkem
1444
1872
760
326
1642
541
1245
4759

Míra
ženy
698
894
374
126
769
260
601
2264

muži
746
978
386
200
873
281
644
2495

1
16,99%
17,21%
12,93%
18,93%
16,34%
18,78%
17,29%
16,92%

Noví průvodci pro Národní park
České Švýcarsko
Se starým rokem 2009 skončil v Krásné Lípě
dlouhodobý rekvalifikační kurz „Pracovník
regionální turistiky v chráněných územích“, který
již po třetí s laskavou pomocí Správy NP pořádala
o.p.s. České Švýcarsko. Úspěšní absolventi kurzu
tak opět rozšířili řady certifikovaných průvodců
pro region Českého Švýcarska. V průběhu
170 vyučovacích hodin se účastníci podrobně
seznámili nejen s geomorfologií, historií, faunou
a florou Českého Švýcarska, ale naučili se
i komunikačním dovednostem a práci s lidmi.
Samozřejmostí byl také bezpečnostní výcvik,
zdravověda a výuka legislativy.
Pokud se tedy letos v letní sezóně vypravíte na
některý z plánovaných výletů do Českosaského
Švýcarska, třeba potkáte právě některou z nových
průvodkyň - Pavlínu Duškovou, Mirku Dvořáčkovou,
Štěpánku Dlouhou, Gábinu Sedláčkovou či Aničku
Šelmekovou. Kurz je plánovaný také na rok 2010.

Krásná Lípa na
Facebooku
Před rokem jsem na Facebooku založil skupinu
Krásná Lípa. Před Vánocemi jsem se na ni podíval
a k mému překvapení zjistil, že má kolem osmdesáti
členů. Během Vánoc se počet členů zdvojnásobil.
Facebook je zkrátka fenoménem současného
webu a může být přínosný i pro Krásnou Lípu.
Skupiny na Facebooku mají různé možnosti
využití. V případě té krásnolipské přichází
v úvahu především informování o akcích. Pro členy
skupiny to přináší komfort spojený s přehledností
a možností integrace svého kalendáře (např. MS
Outlook nebo Google Calendar), takže jakmile
potvrdí účast na nějaké akci, tak informaci
o ní naleznou nejen na Facebooku, ale i ve svém
osobním kalendáři.
Pro organizátory akcí pak tato forma propagace akcí
umožňuje nejenom velmi rychlé oznámení akce
konkrétním lidem, ale i téměř okamžitou zpětnou
vazbu, kolik lidí se zúčastní a kolik o účasti přemýšlí.
Pozvánku je možné průběžně doplňovat, posílat
„registrovaným“ účastníkům zprávy a přidávat k ní
komentáře. Je to mnohem efektivnější a hravější
než tištěné letáky nebo e-maily s přílohami.
Skupina je otevřená jak pro lidi, kteří chtějí touto
formou dostávat informace o dění v Krásné Lípě,
tak pro ty, kdo chtějí o svých akcích informovat.
Ti pouze musí některého ze správců požádat
o udělení správcovského oprávnění.
Skupinu najdete buď na www.facebook.com po
zadání „Krásná Lípa“ do vyhledávacího políčka
nebo na www.krasnolipsko.cz, kde je v pravém
sloupci výrazný odkaz na tuto skupinu a také
na podobnou skupinu na Twitteru, ve které jsou
velmi stručnou formou publikovány informace
související s Krásnou Lípou.
Na Facebooku jsou i další skupiny a stránky, které
se týkají Krásné Lípy, např.:
Národní park České Švýcarsko, T-Klub, V Krásné
Lípě mám spolužáky (věnovaná setkání absolventů
ZŠ Krásná Lípa), Penzion U Lamy.
Předpokládám, že počet krásnolipských skupin a
stránek během tohoto roku na Facebooku výrazně
vzroste. Skupina Krásná Lípa by se tak mohla stát
jejich rozcestníkem a zároveň místem pro vzájemné
předávání informací mezi online Krásnolipáky.
(Antonín Slejška)

Více informací o připravovaných výlete
výletech najdete
na www.ceskesvycarsko.cz nebo v Domě Českého
Švýcarska.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Národní park má
narozeninové logo

Navzdory „krizi“
zažilo České
Švýcarsko úspěšnou
sezónu

Národní parky Saské a České
Švýcarsko slaví v roce 2010
společně jubileum. Národní
park
Saské
Švýcarsko
založený v roce 1990 oslaví
dvacáté výročí, NP České
Švýcarsko byl založen v roce
2000 a dovrší k 1. 1. 2010
desátý rok existence.
V roce 2010 se proto přímo
nabízelo využít tohoto data současně jako loga
pro společné akce v rámci narozeninových oslav,
které jsou naplánovány v podobě množství akcí
v průběhu celého nadcházejícího roku.
K nejbližším akcím patří série přednášek
uskutečněných ve spolupráci s varnsdorfskou
městskou knihovnou, nazvaných Národní
park očima odborníků. Především v sezóně
však proběhne řada akcí pro veřejnost, a to jak
přírodovědně zaměřených, tak i kulturních.
Určitým vyvrcholením oslav pak bude Koncert
pro přírodu, připravovaný ve spolupráci
s ministerstvem životního prostředí a dalšími
partnery na 4. září 2009. Podrobnosti k blížícím
se akcím budou průběžně zveřejňovány na
internetových stránkách Správy NP.
(zdroj: www.npcs.cz)

Turistická sezona 2009 v Českém Švýcarsku byla
v mnoha ohledech jiná - významnou měrou
ovlivněná současnou celosvětovou hospodářskou
recesí. Přesto, anebo možná právě proto,
zaznamenal náš region vysokou návštěvnost,
přičemž většinu návštěvníků tvořili Češi
(70-80 %). Na Pravčické bráně padl 20-ti letý rekord
v návštěvnosti (přes 100 000 návštěvníků). Tuto
skutečnost významnou měrou podpořila účast
Českého Švýcarska v různých soutěžích (New
7 Wonders of Nature, European Destination of
Excelence) a propagace regionu v regionálních
a celostátních médiích. Z průzkumu mezi
účastníky setkání vyplynulo, že Čeští návštěvníci
rádi investovali svůj čas a prostředky do různých
zážitkových aktivit. Naopak velmi omezili své
výdaje za stravování, což se negativně promítlo do
tržeb v pohostinstvích.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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Krásná Lípa v České televizi

Komunitní
centrum
Komunitní centrum na
internetové televizi

Na na soukromé internetové televizi
http://www.bntv.cz/ můžete shlédnout
video o činnosti Komunitního centra
v Krásné Lípě.

V pátek 15.1. přijela do komunitního centra natáčet
pořad „Kde peníze pomáhají“ Česká televize.
V šestiminutovém dokumentu představí projekt
pro děti AMARI centrum občanského sdružení
CEDR – komunitní centrum. Televiznímu štábu
se představilo skoro 40 dětí, které se zúčastnily
připraveného programu. Skoro čtyřicet dětí se před
televizními kamerami dozvědělo od Jakuba Judy
něco o národním parku, v šicí dílně si s Marcelou
Surmajovou ušily pirátské šátky, s Honzou
Tyrpeklem se pustily do natáčení videoklipu,
s Dášou Hadravovou a Petrou Vrajovou se věnovaly
výtvarné činnosti a doučování. Po celou dobu
se do aktivit v komunitním centru zapojilo i pět
dobrovolníků z našeho dobrovolnického centra.

Poslední zastávkou „televizáků“ byl T-klub, kde je
provedla Petra Vrajová.
Celý dokument můžete shlédnout v neděli
31.1. 2010 v 17:45 na programu ČT2.
Projekt Amari centrum je financován z prostředků
Nadace O2 a ze sbírkového projektu Pomozte
dětem, organizovaného společně s Nadací
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.
Projekt dobrovolnického centra je financováno
z prostředků Ministerstva vnitra ČR.
P.S.: Nezapomeňte si v neděli 31. ledna v 17:45
zapnout ČT 2, kde v cyklu Kde peníze pomáhají
poběží právě natočený dokument o tom, jak se
pracuje s dětmi v AMARI klubu.
(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

Azylový dům
Rumburk
Od srpna 2009 provozuje občanské sdružení
CEDR – komunitní centrum - novou sociální
službu pro občany ze Šluknovského výběžku, kteří
z nějakého důvodu ztratili střechu nad hlavou.
Služba azylového domu pro lidi bez domova je
jedna z cest, jak se tito lidé mohou opět postavit
na vlastní nohy a dostat druhou šanci zapojit
se do normálního chodu společnosti. Kapacita
služby je 20 lůžek. S klienty, kteří využívají
službu, se pracuje individuálně na tom, aby se
z azylového domu dostali co nejdřív. Aby si našli
práci, bydlení a dali si do pořádku své závazky
a dluhy. Azylový dům naleznete na adrese Pekařská
699/1, Rumburk, telefonní kontakt 412 336 226. Při
rozjezdu azylového domu nám darováním nábytku
a dalších věcí velmi pomohli dětský domov v Krásné
Lípě, technické služby města Krásná Lípa, manželé
Jelínkovi a Hana Volfová, kterým tímto chceme
velmi poděkovat. Azylový dům je realizován
z projektu Ústeckého kraje Sociální služby
v Ústeckém kraji, financovaného z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost
a z rozpočtu České republiky.
(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

Projekt skončil, boj s kriminalitou pokračuje
Projekt „Krásná Lípa – náš bezpečný domov“ byl
zakončen osvětovou akcí a výstavou, město ale
připravuje další projekty zaměřené na prevenci
kriminality.
Projekt Krásná Lípa – náš bezpečný domov
vyvrcholil na stejnojmenné osvětové akci, které se
zúčastnila třicítka dospělých a více než osmdesát
dětí. Dospělí se seznámili s hlavními výstupy
projektu, a to především SWOT analýzou prevence
kriminality a vandalismu ve městě, která odhaluje
slabé a silné stránky možné prevence kriminality
a navrhuje i možná řešení, děti si hrály na Indiány
a pouštěly draky.
Osvětovou akci k výstupům projektu „Krásná Lípa
náš bezpečný domov“ společně uspořádal Ústav
pro ekopolitiku, o.p.s. ve spolupráci s KC Kostka
a Tilií.
Výstupy projektu rovněž přiblížila výstava fotografií
nebezpečných lokalit ve městě, doplněná výsledky
výzkumu postoje obyvatel ke kriminalitě, jehož se
zúčastnilo téměř 8% obyvatel. Zpestřením akce byl
seminář Zážitkové pedagogiky, který zaštítilo KC
Kostka, děti si užily indiánské odpoledne.
Na základě dokumentu, který je výstupem
projektu Krásná Lípa – náš bezpečný domov může
nyní město připravovat další projekty zaměřené
na zvýšení bezpečnosti ve městě, třeba zřízení
kamerového systému ve městě. Připravují se i další
projekty, které jsou zaměřeny na práci s dětmi
a mládeží.
Osvětová akce i SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu byly realizovány v rámci projektu „Krásná Lípa – náš bezpečný domov“, který probíhal od září
2008 do konce října.
(Mgr. Barbora Śafářová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Soutěž nápadů:
TŘI ZEMĚ - JEDNA
DRÁHA - JEDNO JMÉNO
Nová dráha vedoucí trojúhelníkem zemí Německo,
Česká republika a Polsko potřebuje nové jméno.
Dejte volnost své kreativitě a zúčastněte se soutěže
pro nalezení jména! Staňte se patronem jména
a vyhrajte skvělé ceny!
JAKÉ BY JMÉNO MĚLO BÝT?
Jedinečné jméno pro jedinečnou novou
dráhu! Nová dráha povede všemi třemi zeměmi
- Německem, Českou republikou a Polskem
Záleží na zkratce! Dlouhá jména se pamatují těžko
- zkratka znamená výhodu
Rozumíme si? Jméno bude použito ve všech třech
zemích a mělo by být srozumitelné ve všech třech
jazycích
Máte nějaký nápad? Nápaditá jména jsou sejně
vítána jako vypovídající zkratky, hlavní je, aby
jméno vyhovovalo našemu novému přímému
spojení!
VYZKOUŠEJTE SI KŘEST JMÉNA A VYHRAJTE
SKVÉLÉ CENY!
1. místo: Víkend v hotelu Babylon v Liberci pro
2 osoby s polopenzí. K tomu měsíční jízdenka na
ZVON nebo Liberecký kraj.
2. místo: Čtyři celodenní vstupenky do zábavního
parku TRIXI v Žitavaských horách (Zittauer
Gebirge). K tomu měsíční jízdenka na ZVON nebo
Liberecký kraj.
3. místo: Věrná miniaturní verze vozidla společnosti
Vogtlandbahn podle originálu. Železniční model
H0 musí mít každý fanoušek a sběratel!
4. - 6. místo: Dvakrát celodenní jízdenka EURO
NEISSE. K tomu ještě nástěnný kalendář společnosti
Vogtlandbahn.
Zašlete Váš návrh jména s jeho krátkým vysvětlením
(1 - 2 odstavce, max. 1 strana A4). Zaslat jej můžete
v německém, anglickém nebo českém jazyce.
Zúčastnit se můžete online na adrese www.arriva.
de/ nebo také poštou:
Arriva Holding Česká republika
Heslo: 3 země, 1 dráha
S.R.O. Radlická 1c/3185
150 00 Praha / Česká Republika
UZÁVĚRKA PRO ZASÍLÁNÍ JE 28. ÚNORA 2010
(zdroj: Arriva Holding)

Národní park očima
odborníků
Správa Národního parku České Švýcarsko pro Vás
v rámci 10. výročí založení připravila pět zajímavých
přednášek, ve kterých Vám postupně představí
Národní park České Švýcarsko z pohledu své
profese a to vždy v úterý od 18.00 hod v prostorách
knihovny ve Varnsdorfu.
21.1. Národní park České Švýcarsko – jeho
poslání a činnost Správy NP - Richard Nagel
28.1. Národní park očima historika – péče
o kulturní památky, povídání o pomníčcích
a znameních v krajině – Natálie Belisová
4.2. Národní park očima lesníka – minulost
a současnost lesů v NP – Jan Drozd
11.2. Národní park očima botanika a zoologa
- květena a zvířena NP-Ivana Marková, Miloš Trýzna
18.2. Národní park očima geologa – geologické
zajímavosti, řícení skal a činnost skalní čety
- Zuzana Vařilová

Masopust v Krásné Lípě
V sobotu 6. února vás folklorní soubor Lužičan
zve na tradiční masopustní průvod. Začátek je ve
13:30 před Domem Českého Švýcarska na náměstí
v Krásné Lípě. Po skončení se pokračuje merendou
v Továrně – Domu volného času.

Sáňkyjáda s Tilií
V neděli 24. ledna jste zváni na sněhové řádění
se sáňkami, boby, igelity a vším, čím se dá sjíždět
kopec. Začínáme ve 14:00 na kopci Pavlák v Krásné
Lípě a soutěžit se bude ve sjezdu z kopce na čas
v netradičních disciplínách – splašené spřežení,
ledový zadek, terčová jízda, či v sáňkařské štafetě.

Beseda o sexualitě pro
náctileté
Ve čtvrtek 21. ledna od 15:00 zve Marcela
Surmajová z Amari klubu všechny náctileté na
besedu týkající se sexuality dospívajících. Beseda
se koná v Komunitním centru v Krásné Lípě.

Jazykový kurz romštiny
Terénní pracovnice města Krásná Lípa, Marcela
Surmajová, připravila pro děti a mládež jazykový
kurz romštiny a povídání o romské historii. Kurz
bude zahájen ve čtvrtek 4. února a potrvá do
4. března. Účastníci se budou scházet v Komunitním
centru v Krásné Lípě vždy mezi 15:00 až 15:45.
V kurzu se naučíte základy romštiny, zjistíte,
z kterého jazyka romština vznikla a jakým vývojem
prošla. O romské historii budou povídat a romštinu
budou vyučovat rodilé mluvčí!

K Ježíškovi do
Betléma…
Oblastní muzeum v Rumburku zve Vás a Vaše
přátele na tradiční vánoční výstavu betlémů
„K Ježíškovi do Betléma...“ Výstava bude
v rumburském muzeu k vidění do neděle 31. ledna
2010 - vždy od středy do neděle mezi 9:00 a 15:30,
kdy bude ukončena řezbařením v muzeu.

Na Kopečku s
Michalem Müllerem
Posedět s jedním z mála středoevropských citeristů,
který si vytváří svůj osobitý umělecký styl, můžete
ve středu 27. ledna od 19:00 v čajovně Na Kopečku
v Rumburku.

Výstavy ve šluknovském
zámku
Město Šluknov vás srdečně zve na Výstavu gobelínů
Evy Brodské a výstavu fotografií Hany Rysové, na
výstavu ručního papíru výtvarnic Ireny Štyrandové,
Evy Vágnerové, Vladimíry Drahozalové, Kateřiny
Rajchlové a Ilony Staňkové, které spolupracují
s Dílnou ručního papíru v Litoměřicích. Výstavy ve
šluknovském zámku potrvají do 30. dubna 2010
a otevřeny budou denně, včetně víkendů,
od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné 20,- Kč.

Tělocvična pro taťky
s dětmi
Na čtvrtky 21. a 28. ledna od 17:00 do 18:00 zamluvil
Antonín Slejška tělocvičnu ve sportovním areálu
v Krásné Lípě. Pokud byste chtěli svým dětem
dopřát pohyb, jste vítáni.
Na poplatek za tělocvičnu byste se skládali
společně. Jedna hodina stojí 200,- Kč. Počet dětí
nehraje roli. Nějaké vybavení je v tělocvičně
k dispozici, ale dle svých potřeb a představ si
můžete vzít i své. Vítány jsou i nápady na skupinové
aktivity.
(Antonín Slejška)

Víkendový kurz
bubnování
Po úspěšném poprázdninovém workshopu je tu
další! Dveře jsou otevřeny úplně všem, kdo mají
rádi rytmy! 13.-14. února se můžete v Domečku
Na Kopečku v Rumburku zúčastnit víkendového
kurzu bubnování, který povede bubeník Jan Ďábel
Soukup. Workshop je určen pro úplné začátečníky,
bubny zajištěny. Účast nutno potvrdit do středy
10. 2. na e-mail: agodevil@gmail.com,
tel: +420 773 919 938.

Ostrov svobody na
vlastní kůži
Ani tento měsíc v domečku Na Kopečku
v Rumburku nevynecháme oblíbený cyklus
o zajímavých cestách po světě. Tentokrát vás
večerem ve středu 10. února od 19:00 provede
cestovatel David Pastva, který bude vyprávět o své
nedávné návštěvě Kuby.

Architektonické návrhy
Johanna Lucase von
Hildebrandta v Loretě
V rumburské Loretě do konce ledna 2010 probíhá
ojedinělá česko-německá výstava „Architektonické
návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta“
o dosud neznámé podobě barokní architektury
Šluknovska. Vypráví dosud neznámé příběhy ze
stavební historie objektů, které nabídly archivy
ve Vídni. Prostřednictvím dobových plánů
a velkoformátových fotografií seznamuje se
stavbami, které byly postaveny ve Šluknovském
výběžku v 1. polovině 18. století významným
rakouským architektem Johannem Lucasem von
Hildebrandtem a jeho žákem Johannem Georgem
Aichbauerem z Prahy. Výstava potrvá do 31. 1.
2010 a v ambitech rumburské Lorety je přístupná
od úterý do soboty mezi 9.00-16.00 hod. Vstupné je
30 Kč a snížené 15 Kč. Na výstavu navazuje
i populárně naučná přednáška, která se uskuteční
v úterý 26. 1. 2010 od 18.00 hod. v malém sále
Městského divadla ve Varnsdorfu.

Program kina - kulturního
domu Krásná Lípa

LEDEN - ÚNOR 2010
SAW VI.
středa 27. 1.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Mark pokračuje v krvavém odkazu Jigsawa, jenž před léty
zvrácenou hru odstartoval. Kdo si tentokrát zaslouží bojovat o život ? Jaké hračky čekají na ne zcela nevinné oběti
? 90 min. Mládeži nepřístupno.

VYFIČ

středa 3. 2.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Vydařená komedie v režijním debutu Drew Berrymorové.
Příběh sedmnáctileté dívky žijící v texaském maloměstě,
která poslouchá rock a hledá své místo ve světě. 111 min.
Mládeži přístupno.

3 SEZONY V PEKLE
středa 10. 2.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Rok 1947 přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a
nekonečnému očekávání. Devatenáctiletý Ivan, pohledný
a vtipný provokatér v podání Kryštofa Hádka utíká z domova. 110min. Mládeži přístupno od 12ti let.

MASOPUST

sobota 6.2.

sraz ve 13:30 na
nádvoří Továrny
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FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
fotografie nějakého zajímavého zákoutí
Krásné Lípy a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se objekt nachází.

Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře správně odpoví na otázku, připíše svoji
adresu a odpověď odevzdá v informačním středisku na náměstí, nebo ji pošle
na e-mailovou adresu milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na minulé fotografii jste viděli repliku věžičky, která byla v rámci opravy
nainstalovaná v loňském roce na pozdně empírovém kostelíku Panny Marie
Karmelské z roku 1870 ve Vlčí Hoře. V posledních dvou letech si opravy
kostelíka vyžádaly částku cca 700 000,- korun, letos se plánuje oprava fasády
včetně výměny oken, což představuje investici v objemu cca 950 000,- korun.
Tento výdaj bude ze dvou třetin pokryt ze státní dotace.
Cenu - upomínkové předměty - získávají: Jan Churáček, Jiřina Chroustovská
a Světlana Heeneová.
Víte, kde se nachází tento skvost?

Akce na leden v T-Klubu
20.1. - výroba čajových misek na čajový obřad
21.1. - turnaj fotbálek
23.1. - výlet bazén Děčín
28.1. - čajový obřad v japonském stylu

Saské Švýcarsko - krásné a dostupné
Tak nějak jsme si zvykli, že Krásná Lípa patří k Českému Švýcarsku, a že
máme doslova za humny cennou a z mnoha pohledů výjimečnou lokalitu.
Meziroční nárůsty návštěvnosti potvrzují, že si to uvědomuje stále více
turistů.
Ale byla by škoda nechat se omezovat v poznávání této krajiny bývalými
státními hranicemi. Právě za nimi, tedy již v Saském Švýcarsku, se
nachází mnohé zajímavé a atraktivní lokality. Města a obce v německém
příhraničním regionu jsou pak velmi dobře připravena na návštěvníky
z Česka.
Setkáte se zde běžně s nápisy a informacemi v češtině, často i s obsluhou
mluvící česky. Ceny různých služeb a výrobků se již velmi přiblížily našim
cenám. Odpadá tak postupně řada důvodů a výmluv, proč za dnes již
neexistující hranice nevyrazit.
K dispozici je i u nás dostatek informací, jak v klasických médiích, tak na
internetu. Dobrou cestou k informacím, nejen pro krásnolipské občany,
je návštěva Infocentra v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
Příjemná a odborně erudovaná obsluha je připravena poskytnout řadu
zajímavých informací každému. Je zde také k dispozici řada informačních
materiálů, map a publikací.
K tomuto tématu se můžete vyjádřit prostřednictvím nové ankety na
webových stránkách města www.krasnalipa.cz.
(Jan Kolář)

Národní park zdobí pozoruhodné ledové útvary
Zimní období turistice v Národním parku České
Švýcarsko pro množství sněhu a zledovatělé cesty
příliš nepřeje. Zdatnější návštěvníci si však mohou
při vycházce do skalnatých oblastí národního
parku vychutnat fascinující podívanou na ledové
výtvory přírody, lidově označované jako ledopády.
Pestrost rampouchů ve skalách je značná, liší se
jak tvarem, tak velikostí. Pozoruhodné jsou menší
útvary, které díky svému pravidelnému zimnímu
výskytu obdržely od návštěvníků jména, např.
Opona nebo Betlém. Jiné útvary pak zaujmou
především velikostí. Takové rampouchy mohou
snadno dosáhnout hmotnosti několika tun.
„Ledové útvary ve skalách jsou rozhodně velkým
zážitkem,“ řekl Pavel Svoboda, vedoucí strážní
a informační služby NP České Švýcarsko.
„Návštěvníci by však rozhodně měli být opatrní,
určitě by neměli vstupovat přímo pod rampouchy,“
vzápětí varoval. Především v době oblevy hrozí
odpadávání částí či dokonce zřícení celých
rampouchů. Již menší odpadlé kusy mohou
neopatrnému návštěvníkovi způsobit zranění.
Turisté by proto měli být ve vlastním zájmu opatrní
a pozorovat jedinečné ledové útvary z uctivé
vzdálenosti.
(Tomáš Salov)
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Navštívily zubaře, aby se ho
přestaly bát
Že
i
zelenina
Ž
l i
může
být chutná
m
se
přesvědčily
s
děti
z Mateřské
d
školy
Sluníčko
š
v Krásné Lípě, když
se
seznamovaly
s
že si povídaly
se svými pěti smysly.
smysly Kromě toho,
t
o zdravé výživě a slíbily, že si z chleba již rajče
nebo
papriku
rozhodně sundávat
nebudou, si i povídali
o zdravém životním
stylu. A k tomu patří
i pravidelné čistění
zubů a to nejen
doma, ale i v mateřské
škole. A přestože se
v této školce zubům
hodně věnují, musí
navštěvovat i zubaře.
A aby tato návštěva
nebyla plná strachu,
navštívily jednoho
z nich a seznámily
se s jeho ordinací.
Sestřička
dětem
předvedla správné
čistění zubů, ukázala
jim, co je to mezizubní
kartáček, který pro ně
byl úplnou novinkou
a ty odvážné si sedly

id
do zubařského
křesla.
Dokonce
v reále
b ř kéh kř
l D
k
ál i viděly,
iděl jjak
se bolavé zuby ošetřují. To, zda dětem tato návštěva
pomohla překonat strach ze zubařské ordinace jisté
sice není, ale pan doktor jim vysvětlil, že pokud
budou chodit na pravidelné preventivní prohlídky
již od útlého věku, bát se určitě nemusí a za jejich
statečnost je alespoň odměnil obrázkem.
(Děti z MŠ Sluníčko)

Němčina je pro ně
hrou
Již nějaký ten rok funguje kroužek němčiny
v Mateřské škole Sluníčko. Každé úterý skupinka
12ti dětí čeká na svého Felixe. Felix je maňásek,
který dětem zpívá německé písničky, říká básničky,
hraje si s nimi. Děti si tak osvojují první dílčí znalosti
cizího jazyka, aniž by četly a psaly. Vědí také, že mají
mít s sebou notýsek. Samozřejmě do něj nepíšeme,
ale rodiče, často i prarodiče, dostávají informace o
tom , co se právě v kroužku učily. Slovní zásoba je
jednoduchá, jsou zařazeny dětem blízké tematické
okruhy z každodenního života. Na konci školního
roku se umí představit, počítat do deseti, znají
barvy, umí pojmenovat potraviny, zvířata atd. Své
„naučené“ přednesly nedávno na besídce přímo
ve školce a pochlubit se s tím, co umí, mohly i
na společném setkání s AWO Mateřskou školou
z Grossschönau.
(Monika Schwarzová)

Setkání v MŠ Sluníčko
Už podruhé se setkaly děti z mateřské školy
Sluníčko se svými kamarády z německé školky AWO
Großschönau. Na přivítanou obdržely naše děti
dárečky v podobě manipulačních labyrintů, naše
děti jim na oplátku předvedly pásmo básní, písní,
koled, tanečního aerobiku a gymnastiky. Ovšem ani
německé děti také nezůstaly pozadu a zazpívaly
nám píseň, ve které děti poznaly německý pozdrav
určený nám všem. Po společné hře jsme se přesunuli
do sportovního areálu, kde nás již netrpělivě

očekávali manželé Šmalclovi. Ve sportovní hale
měli připraveny pro děti všech věkových kategorií
sportovní disciplíny, hry, závody a překážkovou
dráhu. Děti byly neunavitelné, sportovaly jako
o život, proto byly na závěr odměněny perníkovými
medailemi se znakem naší školičky a společně
vyfoceny.
Společná setkání se uskutečňují v rámci projektu
Region očima dětí.
(Kolektiv MŠ Sluníčko)

Vzpomínka na
Krásnou Lípu
Rok se s rokem sešel a 5.A ze ZŠ U Nemocnice
Rumburk podnikla opět další exkurzi do okolí,
tentokrát do firmy Alatex v Mikulášovicích, kde se
vyrábějí popruhy a autopásy.
Vzpomeňme však na minulý rok, kdy jsme
několikrát navštívili KRÁSNOU LÍPU. Právě před
rokem jsme zavítali do firmy TISK, kam nás zavedla
zvědavost, jak a co se tiskne. Pan Semelka nás
ochotně provedl celým areálem a odpovídal na
naše všetečné dotazy. Se zájmem jsme sledovali
vše od grafického oddělení až po expedici. Zaujal
nás probíhající tisk příbalových letáčků k lékům
a jejich další opracování. Na závěr nás potěšily
i drobné dárky s logem firmy, které jsme dostali na
památku.
Následující exkurzi jsme podnikli do Domu
Českého Švýcarska, kde byl pro nás připraven
Zážitkový program, nazvaný Expedice do hlubin
ČŠ. Každým hodem kostkou jsme museli na herním
plánu splnit nějaký soutěžní úkol, a tím jsme si
prohloubili poznatky o fauně a floře národního
parku. Dozvěděli jsme se o spoustě dalších
přírodních pozoruhodností a něco i o historii.
Nezapomenutelným zážitkem byla i stálá expozice
a zhlédnutý film o NP.
Příjemnou tečkou za naším putováním ve vašem
městě byl i výlet na konci školního roku. Prošli jsme
velmi poutavou Köglerovou stezkou s několika
zastaveními až do Doubice, kde byl naším cílem
zmrzlinový pohár v Kyjovské hospodě u pana Karla
Rezka a příjemné chvilky v jeho „dětském ráji“.
Na všechny akce máme pěkné vzpomínky, proto
se zase někdy rádi do vašeho městečka podíváme.
(Mgr..Mirka Macková, učitelka)

strana 8

21. ledna 2009

Svět čtyřkolek…
Krásná Lípa je sice malé město, ale co se sportovních
aktivit našich občanů týká, v tomto směru má
zastoupení obrovské. Přes aktivity fotbalové,
volejbalové, zápasnické a mnohé další se možná
vůbec neví o tom, že ve světě čtyřkolek máme v našem
městě také zastoupení, za které se rozhodně Josef
Drobeček a Petr Semelka nemusí stydět, což dokazují
jejich výsledky v závodech čtyřkolek.
Drobeček začal závodit na podzim 2008, kdy se zúčastnil
dvou závodů v Rumburku, kde se ihned po prvním
odjetém závodě umístil na 2. místě, podruhé skončil
třetí. V loňském roce startoval na jaře ve Šluknově
– 3. místo, v létě v Bělé po Bezdězem, kde s ním závodil
i Petr Semelka, který dojel třetí, Drobeček uhájil
1. příčku. Ve stejném městě ( Bělá pod Bezdězem)
startoval v létě ještě dvakrát, vždy se stříbrnou medailí.
Sezónu ukončil na podzim závody v Rumburku, odkud
si přivezl po dvakrát stříbrnou medaili.
Mnohé z nás napadne myšlenka, kde se dá na závody
v tomto oboru trénovat.
Po domluvě s Josefem Drobečkem, který vlastní
v Krásné Lípě pozemek, na kterém vybudoval mimo
město terénní dráhu pro čtyřkolky, ale i motorky, je
možné si kromě zimy zkusit zajezdit kdykoliv.
Sponzorem veškerých aktivit spojených se závody
a provozem čtyřkolek jsou Stavebniny Partner.

Krásnolipští šachisté vedou
krajský přebor
V čele tabulky Krajského přeboru družstev ŠSLK2009/2010 jsou po
šestém kole šachisté z TJ Krásná Lípa.
TJ Lokomotiva Liberec „A“
Mohyla Aleš
Tejnský BĜetislav
MatĤšĤ Dalibor
Bradáþ Daniel
Kapras JiĜí
Trejbal Martin
Babický František
Macháþek Libor

2025
1973
1825
1861
1768
1765
1811
1534
3 1/2

0
0
1
1
½
0
0
1

- 1
- 1
- 0
- 0
- ½
- 1
- 1
- 0
:

1976
2030
2000
1945
1819
2080
1904
1646
4 1/2

TJ Krásná Lípa
Bach Markus (C)
Buchcar Tomáš
Bach Ulf-Gunter (C)
Mayer JiĜí
Štefanik oldĜich
PrĤdek JiĜí
Princ JiĜí
Veselý Jaroslav

Tabulka po 6. kole:
PoĜ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
TJ Krásná Lípa
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
ŠK Zikuda Turnov „C“
Desko Liberec „B“
ŠK Libštát
TJ Slavia Liberec
ŠK ýeská Lípa
Jiskra Tanvald
TJ Spartak Rokytnice n.J.
TJ Lokomotiva Liberec „A“
TJ Lokomotiva Liberec „B“
1. Novoborský ŠK „D“

V
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0

R
1
1
0
2
1
0
0
2
0
0
2
1

P
0
0
2
1
2
3
3
2
4
5
4
5

Body
16
16
12
11
10
9
9
8
6
3
2
1

SkĚe
32,0
29,5
27,5
26,5
26,5
25,0
22,5
25,5
20,0
21,0
17,0
15,0
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