
O nové fotografi e žáků, kteří mají jedno společné 

-  za to, že umí číst, psát a počítat, vděčí krásnolipské 

„základce“ - je denně doplňována fotogalerie 

portálu www.skolnisraz.cz. Navštivte proto toto 

virtuální fotoalbum a najděte sebe nebo své 

kamarády. A pokud jste se na tomto místě nenašli 

dnes, pak se tam jistě najdete zítra, možná pozítří… 

Nejméně stejnou pozornost si zaslouží i galerie 

učitelů, kteří se na našem vzdělávání trpělivě 

podíleli. I tato galerie je průběžně doplňována. 

Dokážete všechny ty „své“ vyjmenovat? …a co 

přezdívky? Vzpomeňte si! Na vybraných veřejných 

místech v Krásné Lípě jsou k dispozici kapesní 

kalendáře s potiskem akce Školní sraz 2010. 

Navštivte tato místa tato místa a hledejte svého 

učitele. Partner této akce, kterým je ústecký Dům 

tisku.cz, vydal kalendáře ve čtyřech variantách, aby 

svého učitele našel opravdu každý. 

Kalendáře jsou pochopitelně zdarma. 

370

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 18. února 2010

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 4. března 2010

Kde končí současnost 
a kde už začíná historie?

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010 

ZBÝVÁ JIŽ JEN 106 DNŮ.

O é f fi žáků k ří jí j d l č é či l P é k k ý j ú ký Dů

j p p

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA a MěÚ
Vás zve na

21. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná dne: 
4. března 2010 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ

Program: Diskuse občanů
 Zprávy  
 Prodej pozemků
 Různé

Ing. Zbyněk Linhart, starosta města
V Krásné Lípě, dne 15. 02. 2010
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Počasí v Krásné Lípě 
v lednu 2010

Vstup do roku 2010 byl v Krásné Lípě opravdu 
ledový. Kromě dvou dnů (18 a 19.1), kdy maximální 
teplota vystoupila slaboulince nad nulu, byly teploty 
stále pod ní. Tento měsíc nebyl s tolika výkyvy 
jako prosinec, zato byl díky trvalému východnímu 
proudění z Ukrajiny konstantně chladný. Denní 
průměry se s výjimkou zmiňovaných dvou dnů, kdy 
se přechodně stočilo proudění na jižní, pohybovaly 
kolem -5°C. Od 21. do 27. 1. však východní proudění 
zesílilo a ranní teploty klesaly pod -10°C. Vrcholem 
bylo ráno 27. 1. kdy na mnoha místech v Česku 
teploty klesly k -28°C. V Krásné Lípě bylo naměřeno 
minimum -22°C. 
Srážkově byl tento měsíc nadprůměrný. Nejvíce 

sněžilo vlivem tlakové níže z jižního, pro severní 
Čechy poměrně netradičního, směru. Další 
silné sněžení se vrátilo vlivem severozápadního 
proudění ke konci měsíce. Výška sněhu v posledním 
lednovém dnu dosahovala na Kamenné horce 
60 cm. 

Průměrná teplota -6,2°C
Maximální teplota: 0,4°C (19.1)
Minimální teplota: -22,2°C (27.1)
Maximální vlhkost: 100%
Minimální vlhkost: 67%
Maximální poryv větru: 16,6 m/s
Měsíční úhrn srážek 55 mm

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 1.3. 2010 ve Vlčí Hoře a v 
Zahradách a ve čtvrtek 4.3. 2010 v Krásné Lípě. 
Dále pak v pondělí 15.3. 2010 ve Vlčí Hoře a v 
Zahradách a ve čtvrtek 18.3. 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.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, 

tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem 

se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
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 
apod. 

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
ÚT-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.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 20. - 21.2. 2010 MUDr. Lukáš Milič 
 Česká Kamenice, 
 tel.: 412 511 482
• 27. – 28. 2. 2010 MUDr. Pavel Charvát
 J.Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy, 
 tel.: 412 507 588
• 6.3. – 7.3. 2010 MUDr. Jiřina Miličová
 Anenská 385/2, Děčín I, 
 tel.: 412 510 154

RUBRIKA:
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, 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.

Dotaz: 
Kdo se bude starat o majetek nezletilého do doby, než on dosáhne způsobilosti k právním 
úkonům? POKRAČOVÁNÍ Z Č. 369

Odpověď: 
Správa jmění dítěte je založena na zásadě vyjádřené v § 37a zákona o rodině. Zákonní 
zástupci jsou povinni spravovat majetek nezletilého s péčí řádného hospodáře. To je péče 
o všechny movité i nemovité věci nezletilého, jeho majetková i nemajetková práva, řádné 
plnění závazků atd. Taková péče by měla vést k udržení a zlepšování majetku dítěte, nikoliv 
k jeho zhoršování („řádný hospodář“). Tomu se říká „běžná záležitost“. 
Nejde-li o běžnou záležitost, je třeba kromě rozhodnutí zákonného zástupce anebo 
opatrovníka, mohlo-li by být rozhodnutí zákonného zástupce v rozporu se zájmy 
nezletilého, ještě další schválení příslušného právního úkonu soudem. O běžnou záležitost 
nejde tehdy, když je zapotřebí k rozhodnutí o nakládání s majetkem již vyšší rozumové 
vyspělosti či zkušeností, kdy by takové rozhodnutí mohlo vést ke snížení hodnoty majetku 
dítěte a podobně. Za záležitost, která není běžná, se považuje například nabytí či převod 
motorového vozidla, nemovitosti, prodej akcií apod. Pokud soud takovou záležitost 
neschválí, pak je právní úkon zákonného zástupce neplatný.
Nakládání s nemovitostí nezletilým nepřichází proto v úvahu vůbec.
Dostane-li nezletilý hračku (která je určena na hraní právě v jeho věku), pak jsou jeho 
zákonní zástupci oprávněni jeho jménem takovou hračku přijmout. Odpovídají ovšem za 
způsob používání takové hračky, tedy i za to, že dítě hračkou způsobí sobě či jiným nějakou 
škodu.
Získá-li nezletilý automobil (se souhlasem soudu), je nesporné, že jej nemůže řídit. Zákonní 
zástupci tedy určí způsob užívání – kdo jej bude řídit a podobně. Pokud by však zákonní 
zástupci požadovali po nezletilém nájemné za užívání garáže (splatné, až si bude nezletilý 
vydělávat), pak by taková smlouva vyžadovala, aby ji uzavřel soudem určený opatrovník. 
A k prodeji takového automobilu zákonným zástupcům je zapotřebí nejen, aby jej prodal 
opatrovník, ale i předchozí přivolení soudu.
Soud ustanoví nezletilému opatrovníka i tehdy, pokud by nebyla záruka řádné správy 
majetku dítěte jeho zákonným zástupcem. I to posoudí soud na návrh kohokoliv.

Klasifi kace dnů v měsíci lednu

mrazových (t min < 0,0°C) ledových (t max < 0,0°C) Arktických (t max < -10,0°C)

31 29 1

Ledový den je zároveň den mrazový. Arktický den je den mrazový a zároveň ledový.
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Lidé mohou adoptovat 
svého lososa zasláním DMS 
ve formátu DMS(mezera)
NAVRATLOSOSU na číslo 
87 777. Cena dárcovské 
SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč 
bude připsáno na sbírkový 
účet a 3 Kč jsou náklady 
operátora. Bližší informace 
zájemci najdou také na 
internetových stránkách 
www.navratlososu.cz, kde si 
mohou mimo jiné zdarma 
stáhnout také tapetu na 
mobilní telefon. Informace 
o průběhu sbírky najdou 
dárci také na stránkách 
Správy NP České Švýcarsko, 
www.npcs.cz.

(Tomáš Salov)

Poptávkové řízení 
- kanalizace 
- projektová 
dokumentace

ČT - Kde peníze 
pomáhají

Do kina se nejčastěji 
chodí v zimě

Nezaměstnaných v Krásné Lípě 
opět přibylo

Humanitární sbírka ošacení

Na lososy lidé přispěli již 12 tisíc

dé mohou adoptovat

Jak se mohou lidé do programu zapojit?

Město Krásná Lípa připravuje zpracování realizační 
projektové dokumentace „Kanalizace Krásná 
Lípa“ (II. etapa). Do podkladů (PD pro SP, SP atp.) 
lze nahlédnout na odboru VIŽP MěÚ Kr. Lípa po 
telefonické dohodě (tel. 412 354 834 –J.Rous). Více 
informací též získáte na www.krasnalipa.cz.

O aktivitách komunitního centra byl natočen 
příspěvek do pořadu ČT „Kde peníze pomáhají“. 
Můžete jej shlédnout na http://www.ceskatelevize.
cz/ivysilani/210522162210003-kde -penize -
pomahaji-2010/ 

Filmy dětské a české vévodí fi lmové statistice 
kina v Krásné Lípě. Top ten kina v loňském roce 
suverénně ovládly dětské kreslené snímky Doba 
ledová 3 a Madagaskar 2. V těsném závěsu za nimi 
se na třetím místě umístil český snímek Sněženky 
a machři 2. 
Nejvíce představení – osm – kino odehrálo 
v měsících březnu a srpnu. Nejvíce diváků pak 
do kina přišlo v září – 375 – v průměru 62 diváků 
na představení, pak následoval březen, únor 
a leden, kdy do kina přišlo více než dvě stě diváků. 
Statistika kina ale také zaznamenala, že v roce 2009 
se návštěvnost fi lmových představení oproti roku 
2008 snížila o čtyři diváky na jedno představení.  

V měsíci lednu 2010 bylo v evidenci Úřadu práce 
Děčín 334 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, z 
toho 129 žen. V evidenci tak meziměsíčně přibylo 8 
uchazečů o zaměstnání. 
Je to tedy další mírný nárůst nezaměstnanosti v 
řadě. Ve městě je její míra aktuálně 19,40% - jde 

tedy o nárůst o půl procenta. 
Ve většině měst a obcí regionu nezaměstnanost 
také roste. 
Okresní průměr je 15,99%, ve Šluknovském 
výběžku pak 17,67%. 

Diakonie Broumov a Komunitní centrum pořádají 
humanitární sbírku ošacení. Vybíráme:

• letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
• domácí potřeby, nádobí černé, čajové hrnky, 
 talíře - vše jen funkční
• vatované přikrývky, polštáře a deky /ne péřové/

Věci, které nám, prosím, nenoste:
• obnošené boty, 
• elektrospotřebiče, ledničky, televize, 

• nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
• dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v domě služeb, 1. patro 
(Komunitní centrum) a shromažďovat se bude 
v přízemí vlevo (u výtahu)
úterý  2. 3. 2010
středa 3. 3. 2010
čtvrtek 19. 2. a  5. 3. 2010
v časech 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Lze se domluvit na čase mimo udané dny i hodiny.
Kontakt: Tel.: 412 354 842, e-mail: kc@krasnalipa.cz

Po měsíci a půl trvání projektu adopcí lososa 
obecného ho podpořili dárci prostřednictvím 
DMS zpráv již částkou 11 998 Kč. To odpovídá 
adopci celkem 444 lososů – každá dárcovská 
SMS představuje jednoho adoptovaného lososa. 
Finanční prostředky shromažďuje Správa NP České 
Švýcarsko na podzimní vypouštění lososů do řeky 
Kamenice. 
Projekt dárcovských SMS zpráv připravila Správa NP 

České Švýcarsko ve spolupráci s  dalšími partnery 
a dárci z fi remního sektoru, s cílem většího zapojení 
veřejnosti nejen do obnovy naší přírody, ale také do 
vědomého rozhodování o jejím osudu.
Lidé mohou přispívat průběžně po dobu tří let. 
Prostředky ze sbírkového účtu spravovaného 
obecně prospěšnou společností České Švýcarsko 
budou čerpány vždy na podzim, výhradně na 
nákup lososů.   

 
  Evidovaní 

uchaze i 
    Míra 

název m sta, obce, 
oblasti 

celkem ženy muži 1

Varnsdorf 1495 689 806 17,59%
Varnsdorfsko 1954 896 1058 17,96%
Rumburk 795 384 411 13,52%
Krásná Lípa 334 129 205 19,40%
Rumbursko 1698 780 918 16,90%
Šluknovsko 1319 597 722 18,31%
Šluknovský výb žek 4971 2273 2698 17,67%

TOP TEN  KINA KRÁSNÁ LÍPA 2009 
  

1. DOBA LEDOVÁ 3 (149 divák ) 
-- d tský, zahrani ní -- 

2. MADAGASKAR 2 (137 divák ) 
-- d tský, zahrani ní -- 

3. SN ŽENKY A MACH I 2. (133 diváci)
-- eský -- 

4. CESTA NA M SÍC 3D (88 divák ) 
-- d tský, zahrani ní -- 

5. LÍBÁŠ JAKO B H (78 divák ) 
-- eský -- 

6. HARRY POTTER  (53 diváci) 
-- d tský, zahrani ní -- 

7. NOC V MUZEU 2 (50 divák ) 
-- d tský, zahrani ní -- 

8. BOLT (47 divák ) 
-- d tský, zahrani ní -- 

9. 2BOBULE (40 divák ) 
-- eský -- 

10. G - FORCE (37 divák )  
-- d tský, zahrani ní -- 
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Masopustní masky 
vyrazily 

Sáňkyjáda

Výroční členská schůze ZRTV

Přechodné období mezi zimou a jarem vždy patří 

masopustům. Masopust je čas zabíjaček, vepřových 

hodů, nejrůznějších vesnických zábav, tancovaček, 

bálů a časem nevázané veselosti. Nejinak je tomu 

i v Krásné Lípě, kde masopustní tradici udržuje 

folklorní soubor Lužičan.              (r)

Musím podotknout, že jsme se o to mnoho let 
opravdu poctivě snažili,ale vždy nám to něco 
zhatilo – buď byla obleva, nebo nebyl sníh vůbec. 
Velký nafukovací sněhulák nás vítal pod kopcem 
Pavlákem, jakožto maják pro všechny příchozí 
v neděli 17. 1. 2010, pěkně, tak akorát po stráveném 
obědě.
Nemyslete si, že to byl jen tak obyčejný sjezd 
na všem možném – pro  snaživé závodníky byly 
přichystány dvě dráhy – jedna slalomová a druhá 
rychlostní - závodní. Přes dopolední vichřici 
a odpolední chumelenici se nás sešlo na kopci 
docela velká sněhová halda a chuť sjet si správně 
slalomovou dráhu měl opravdu každý. Nebylo to 
nic jednoduchého, zkuste řídit něco tak malého 
jako jsou boby, notabene ,aby jely zrovna tam, kam 
chcete.
Když už  se všem přítomným začalo dařit, tak zase 
ty vypočítavé učitelky udělaly změnu a vložily  do 
dráhy něco co vyvolalo naprostou závodní euforii 
– zvolily tzv. „Královskou jízdu“ – kdo dojel až ke 
konci – mohl si na připraveném provázku utrhnout 
zaslouženou odměnu. To byste nevěřili, jakou 
přímo buldočí snahu a trpělivost všichni přítomní 
projevili!!!
Byla velká legrace a husté sněžení nás od dalšího 
řádění vůbec neodradilo – ba přímo naopak 
– přesunem na „rychlou dráhu“ jsme posunuli 
Sáňkyjádu do dalších bojů. Nejen děti, ale i dospělí 
sedli na pekáče a hurá dolů!
Pro nás, učitelky za startovním praporkem, už 
to nebyli ti „vážení“ rodiče, ale zase malí caparti 
s červenými nosy a plandavými šálami, kteří kdysi 
dávno také svištěli z kopce ostošest…
Pravda – uplynulo sice několik desítek let, ale 
taková zábava se přece nezapomíná!!
Velký nafukovací sněhulák byl ještě svědkem 
společné fotografi e a udělování zasloužených 
čokoládových medailí a upomínkového listu – pro 
rodiče čestného lízátka - a potom už každý spěchal 
honem za teplem a dobrým čajem.
Za všechny Motýlky doufáme, že letošní Sáňkyjáda 
bude zase jedna dobře načatá dlouholetá tradice.

(Za kolektiv učitelek MŠ Motýlek  D. Lehoczká)

Na výroční členské schůzi se na pozvání 
předsedkyně oddílu Aleny Sojkové sešly ženy z 
oddílu ZRTV. Účast žen, které navštěvují oddílové 
relaxační a protahovací cvičení, byla téměř 
stoprocentní. Paní Sojková poděkovala všem 
přítomným za zájem o uvedené cvičení a popřála 
mnoho zdaru do další činnosti nám všem. Ve volné 
diskuzi vyslovily ženy dík paní Věře Chudobové, 
která se po delší pauze, zaviněné nemocí, opět 
vrátila do funkce výborné cvičitelky. V době 

její nemoci obětavě vedla hodiny cvičení paní 
Eva Kamberská, které rovněž patří dík. Na konci 
výroční členské schůze obdržela dík paní Sojkové 
každá z přítomných žen kytičku, což bylo milým 
překvapením. Po dalším příjemně stráveném čase 
se ženy s přáním klidných vánoc rozešly. Přijďte si
 s námi zacvičit  i vy a věnujte tak 1x týdně 1 hodinu 
pouze samy sobě.

(Za ZRTV Ivana Caklová)ý y ( )

Letošní způsob zimy přímo nahrává různým 
nezvedeným taškařicím na sněhu a tak jsme 
pohotově využili sněhových podmínek a uspořádali 
naši premiérovou Motýlkovou Sáňkyjádu.

Poděkování
Klub českých turistů z Krásné Lípy děkuje 

Šárka Panenkové z Vlčí Hory za její vstřícný 

přístup a poskytnutí komfortního zázemí při 

dvacátém osmém ročníku Nejsevernějšího 

zimního stanování.
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Travesti HANKY PANKY 
v Krásné Lípě

Posezení u cimbálu

Slaměné setkání

Výstava Bronislava 
Ference

Krásné (ne)bloudění

Zpěváček 2010

Přilba - ozdoba, či 
ochrana válečníka

Čtvrtý zámecký večer

Na Kopečku s … Janem 
Kýnlem

Koncert Teen Chalenge

3. reprezentační ples 
„Lipový“

Kouzlo zimního lesa

Ples příznivců kultury 
Šluknovska

Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY 
PRAHA v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad 
s názvem Z Čech až do Hollywoodu. Spolu se 
slečnami Stefany, Dolores, Sofi í a mistrem Alexem 
tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte 
spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. 
Tentokrát Vám ve svém pořadu představí hvězdy 
jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat 
Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová, 
Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie 
a podíváme se i do Švédska za známou hudební 
skupinou ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani 
spousta humoru, nadsázky a komických scének.
Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě 
v řadě měst po celé České i Slovenské republice 
přijede do Krásné Lípy v sobotu 17. dubna. 
Vystoupení se bude konat v Kulturním domě od 
19:00. Vstupné 180 Kč v předprodeji a 210 Kč na 
místě.
Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.hankypankyshow.eu.

Přijďte se v sobotu 27. února od 19:00 pobavit do 
Továrny – Domu volného času v Krásné Lípě. Na 
posezení u cimbálu srdečně zve folklorní soubor 
Dykyta.

Ve středu 3. března se v čajovně Na Kopečku 
v Rumburku chystá povídání o alternativním 
stavitelství – stavění domů ze slaměných balíků 
– s Jindřichem Slámou a Marianou Krásnolipskou. 
Od nich se dozvíte něco o historii slaměných 
domů, jejich výhodách a nevýhodách, technikách 
stavění domů ze slaměných balíků, kolik to vše stojí 
a mnoho dalšího.

Až do 26. února potrvá ve výstavní síni Domu 
kultury ve Šluknově výstava obrazů a drátěných 
plastik Bronislava Ference, který v loňském roce 
zvítězil ve výtvarné soutěži k 650. výročí prohlášení 
Šluknova městem.

Výstava  starých map Českého Švýcarska ze 16. až 
19. stol. potrvá v ambitech Lorety v Rumburku do 
3. dubna. 2010. Přístupná je od úterý do soboty od 
9.00 do 16.00 hod. 
Vstupné je 30 a 15 Kč. V úterý 2. března 2010 
od 15.00 hodin se uskuteční opožděná vernisáž 
a setkání s autorkou výstavy Mgr. Natalií Belisovou 
ze Správy Národního parku České Švýcarsko. 

Nová výstava Milana Rosenkrance, kterou připravilo 
Muzeum v Rumburku, představuje ukázky přileb ze 
16. až 20. století. Do muzejních sbírek Oblastního 
muzea v Děčíně a jeho poboček se přilby dostaly 
jako dary soukromých subjektů v průběhu 
20. století. Vystavený soubor ukazuje rozmanitost 
muzejních sbírek a zašlou krásu doby, kdy přilba 
sloužila i jako ozdoba. Výstava je přístupná do 
31. března od pondělí do neděle vždy mezi 
9:00 a 15:.00 hodin.

Dalšího večera z cyklu zámeckých večerů se můžete 
zúčastnit v pátek 19. února od 20:00 na zámku ve 
Šluknově. Na programu je jedinečný jednočlenný 
orchestr Cirkus Ponorka Honzy Ponocného 
v naprosto originálním nu-folk „one man show“ 
a netradiční a zábavná noční prohlídka zámku.

Ve středu 24. února od 19:00 se v Domečku Na 
kopečku v Rumburku můžete setkat s dlouholetým 
středoškolským profesorem, aktivním sportovcem 
a milým člověkem - Ing. Janem Kýnlem z Rumburka.

V pátek 26. února jste zváni na koncert žesťového 
kvinteta „Brass Five“ ve složení:
Jan Pohořalý, Josef Matějka – trubka, Tomáš Bürger 
– horna, Václav Bízek – trombon, Martin Pončík 
– tuba a tradičních duchovních písní v podání: 
Jaroslav Šíp – klavír, Jan Novotný – fl étna, Blanka 
Šípová – zpěv. Koncert se uskuteční v sále zámku 
ve Šluknově od 19:00 hodin.                         

V sobotu 27. února 2010 od 20:00 hodin se koná 
v krásnolipském Kulturním domě reprezentační 
ples občanského sdružení Nobilis Tilia a fi rmy 
Nobilis Tilia s. r. o. 
K tanci i poslechu zahraje hudební skupina Galaxie.

Poznávat tajemství zimního lesa se můžete vydat 
spolu s turisty ze Šluknova a s ČSOP Tilia v sobotu 
6. března. Jedná se o další akci z cyklu Táta, máma 
a já. Sraz účastníků je na nádraží v Panském 
v 10:47 odkud se společně vyráží na rozhlednu na 
Vlčí hoře. Cestou si budete hrát a soutěžit a přitom 
poznávat zimní les a jeho obyvatele. Více na www.
csoptilia.unas.cz.

V kulturním domě v Krásné Lípě se v pátek 
20. března od 20:00 uskuteční pátý Společenský 
ples příznivců kultury na Šluknovsku. Hrát bude 
kapela Galaxie z České Lípy, program zajišťují 
kulturní zařízení Šluknovska, moderátorem plesu 
bude Martin Louka - ředitel varnsdorfského 
divadla. Tradičně bude během plesu udělena 
Múza za nejlepší kulturní počin v roce 2009. Prodej 
vstupenek zajišťují jednotlivá kulturní zařízení, 
v Krásné Lípě Naďa Semelková - tel.777 184 083.
Vstupné 100,- Kč.

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto 
významného jubilea město spojí s několika dalšími významnými událostmi. Na jaře 2010 bude 
dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města. Široko 
daleko nejodvážnější stavební a fi nanční počin, do kterého se pustila radnice, dostane defi nitivní tvář v 
podobě architektonického a urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor stane. Jednou 
ze společensky nejvýznamnějších událostí tohoto roku je potom Školní sraz absolventů krásnolipské 
základní školy za posledních 65 let. To vše se spolu s doprovodným programem odehraje v našem 
městě první červnovou sobotu roku 2010.
A právě k tomu to datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa 
připravil malou vědomostní soutěž, týkající se památných míst, památek a stromů, charakteristických 
pro Krásnou Lípu a její okolí.
Do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět otázek, na něž máte správně 
odpovědět. Odpovědi na všech 40 otázek pošlete NAJEDNOU do 31. května na e-mail: milansudek@
seznam.cz. 
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete v posledním soutěžním čísle Vikýře č. 376.
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou předány 5. června u příležitosti školního srazu 2010.  

Sada dalších pěti otázek:
Při jaké příležitosti byla postavena socha lva v parku u hřbitova v Krásné Lípě?

Kolik upravených pramenů má Křinice?
Jakou značku mělo prádlo vyráběné v jedné krásnolipské osadě?

Kdo byl Mudr. Johan Hille?
Kdo vybudoval první naučnou stezku v okolí Krásné Lípy?

Posezení u cimbálu

yp y

Město Krásná Lípa vyhlašuje 7.ročník soutěže 
ZPĚVÁČEK 2010. Jedná se o vstupní soutěžní 
kolo celostátní soutěže interpretů lidových písní 
ZPĚVÁČEK 2010, jehož fi nále proběhne 14. až 
16. května 2010 ve Velkých Losinách. Hlavním 
pořadatelem této soutěže, která probíhá pod 
záštitou Petera Dvorského, je Folklorní sdružení ČR.
Vstupní oblastní soutěžní kolo se uskuteční 
v režii pořadatele města Krásná Lípa v sobotu 
6.března 2010 od 14:00 hod. v krásnolipském 
kulturním domě. Regionální postupová přehlídka 
se uskuteční v sobotu 27.března 2010 v Jablonci 
n.Nisou.
Do soutěže se mohou hlásit děti narozené v letech 
1995 – 2000 a musí mít připravené dvě lidové 
písně – doporučujeme regiony – severní, východní 
, střední  Čechy (jedna píseň s doprovodem, 
druhá bez doprovodu). Možnost zkoušek před 
soutěží v Kulturním domě od 12:30 hod. Přihlášky 
do soutěže se jmény, daty narození interpretů 
a uvedením názvů písní 
zasílejte do 25.února 2010. 
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O nenápadné kráse krajiny a zajímavých místech umocněné zimní náladou - další příspěvek od Jiřího Raka, dříve manažera obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko, 
krásnolipského zastupitele a člena Klubu českých turistů Krásná Lípa, nyní „našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu. 
Všechny předchozí tipy na výlety od Jiřího Raka najdete na našich webových stránkách v záložce Turistika a rekreace. 

Po několika letech se do kraje vrátila pravá zima. 
Na hřebeni Lužických hor jedeš v téměř metrové 
bílé stopě, Němci upravují trasu až za Oybin do 
Lueckendorfu. Čas zimních návratů bývá krásný 
- mrazivé ticho navodí dojem věčnosti tvého bytí. 
Kdyby bylo možno udržet dlouho pomíjivost těchto 
krásných chvil, uprostřed svého kraje, v místech, kde 
se tvář staré hřebenovky po desetiletí nezměnila! 
Plánuje se prý její obnova. Značky červené dálkové 
cesty od Ještědu k Jedlové a dále do Hřenska 
a hřebenem Krušných hor existují již téměř celou 
poválečnou dobu, a tak půjde zřejmě jen o nové 
prospekty, cedulky. Atmosféra zbouraných chat 
a rozhleden se s novou hřebenovkou nevrátí, 
čestnou a skvělou výjimkou je Jedlová . Díky 
nadšení rodiny Krejčích. A potom rozhledna na 
Studenci. Paní Tůmová dokázala nemožné a věž 
povstala ve své původní kráse. 
Běžky sviští po hraniční stopě a bílý jehlan Luže 
vystupuje nad zasněžené lesy jako přízrak v lehké 
zimní mlze. Pod Weberbergem lze sjet až do Dolního 
Podluží, tolik je sněhu i v kraji pod horami. Využíváš 
toho, a motorák tě veze pod Tolštejnem k Rybništi. 
Horská trať má už dávno za sebou slávu lyžařských 
vlaků z 1. poloviny 20. století i ještě nedávného 
rychlíku Liberec - Plzeň, ale pod příkrovem sněhu 

neztratila nic na své kráse. 
I Šluknovský výběžek je zasypán sněhem. Tichý kraj, 
ležící ve stínu dnes již slavného Českého Švýcarska 
objevíš jen pomalu, pokud nespěcháš. Jeho dnešní 
lidé mu vracejí pomalu původní tvář a dělají to 
nenápadně, bez hlomozné reklamy, bez pomoci 
mocných tohoto světa. A dělají to dobře. 
A tak objevíš najednou i krásu všedních 
rumburských ulic. Galerie soch před Loretou se 
černá pod bílým příkrovem. Zasněžené město, jako 
na starých pohlednicích. A pak vstoupíš do Lorety. 
Čas se zastavil. Nenablýskané staré chodby, absence 
marketinku, který by věhlasně upozorňoval na 
výjimečnost této stavby. (Marketink sám je ovšem 
dnes často povýšen nad produkt, na který má 
upozornit, a reklama je tak dokonalá, že navštívíš-
li pak vybraný cíl, zdá se ti méně zajímavý, méně 
krásný, než fotografi e a prospekty, které tě nalákaly.) 
A v Loretě se tě ujme paní Hildebrandtová, 
a pokud je počátek roku,odvede tě do kostela, 
k ohromnému betlému z roku 1922, a poví ti o něm 
tolik, že si potom připadáš jako odborník na historii 
jesliček z Horní Lužice a Niederlandu. 
Na náměstí v Rumburku zase hustě sněží, mráz 
tě štípe do tváří, a ty jdeš do muzea, které tě 
nikdy ničím nelákalo, a objevíš tam další betlémy 

a Frindův obraz z r. 1909 Večer tříkrálový. A protože 
je den, kdy (škoda, že jen) výjimečně máš čas se 
zastavit, povídáš v muzeu s Kamilou Liškovou, Ester 
Sadivovou a inženýrem Schreiterem, s lidmi, se 
kterými ses už někdy setkal a ke své škodě jsi jim 
věnoval tehdy málo pozornosti. Nevrátíš minulou 
dobu zpět a trochu se stydíš. 
V pozdním odpoledni se nebe vyjasnilo, tak 
rychle , jak to znáš jen v našich severních krajích. 
Nejkrásnější pohled na Luž a Jedlovou od silnice do 
Neugersdorfu, velký jezevec (!) přeběhl přes cestu. 
Zimní den z kraje odchází. 

Za odvedenou práci mu hrozí lopatou

k ji jí ý h í t h ě é i í ál d d lší ří ě k d Jiříh R k dří ž b h d t i tik OP

Zimní zastavení v Lužických horách a Rumburku

TimSki KARNEVAL 27.2.2010       
Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasi Horní PodlužíVe spolupráci se sborem dobrovolných hasi  Horní Podluží

• Karnevalová diskotéka na 
sn hu pro d ti i dosp lé

• Sn žný bar
• Horská služba Harrachov
• Sout že o ceny
• Testování lyží
• Hasi i Horní Podluží
• Záchraná i eská KemeniceZáchraná i eská Kemenice
• ty kolky
• Sjezd s pochodn mi 18.30 

hod.
Za ínáme 
14 00hod

• Oh ostroj 20.00hod.
• Spousta dalších p ekvapení

14.00hod.

Partne i Karnevalu: Partne i Karnevalu: 

P ij te se s námi a k nám    
pobavit!!

Soukromí zem d lci Petružálkovi a Kudlovi, Eurogreen Ji etín 
pod Jedlovou, STAVEBNINY Partner Krásná Lipa, Vitana, 
Penzion u Kamenné Horky Krásná Lípa,Hotel Slávie Horní 
Podluží,Lukra-Connect Rumburk, Arset – Pavel Oreški

Co na těch technických dělají? Nejspíš spí, nevidí a opět nestíhají. 
Mnoho místních obyvatel nadává a nemá o Technických službách, 
především v zimním období, příliš valné mínění. Ale alespoň trochu 
vnímavý obyvatel by mohl pochopit, že není právě jednoduché být 
všude v jednu chvíli, zejména když přichází tak intenzivní sněhové 
srážky jako je tomu letošní zimu. 
Své o tom ví Rostislav Hlava z Technických služeb v Krásné Lípě. 
Většinu zimy tráví za volantem traktoru a protahuje a odhrnuje a 
často i vytahuje. Když začne sněžit, služba mu klidně začíná v době, 
kdy jiní ještě hluboce spí a končí, když se jiní opět chystají spát. 
Přesto má zimu rád a tu letošní si pochvaluje. „Každý se diví, že je 
zima. A co má být, k zimě prostě sníh patří,“ říká. 
Co ho ale dokáže nadzvednout ze sedačky za volantem jsou řeči 
o tom, jak on, a spolu s ním i jeho kolegové, jsou neschopní při 
zvládání sněhové kalamity. Přitom by často ulice měst a silnice byly 
sjízdnější, kdyby některým řidičům a lidem bylo shůry dáno. 
Jeden příklad za všechny. Od rána fi čí vítr, padá sníh a přijede 
pán na chalupu do Krásné Lípy. Nechá své autíčko stát pěkně na 
ulici, kterou tak dokonale zablokoval pro další údržbu a přitom 
má u té své chaloupky zahradu. „Když jsme ho upozornili na to, že 
kvůli němu nemůžeme silnici řádně protáhnout, vyjel na nás, že 
kvůli tomu nebude přece uklízet sníh na své zahradě. Pomohla až 
přítomnost policistů, kteří ho museli usměrnit,“ líčil Rostislav Hlava.
„V zimě se telefony na Technických službách netrhnou, lidi si 
od brzkého rána stěžují, jak tady a tam není uklizeno,“ vzdychá. 
Nakonec se ale ukáže, že většinou jde o stížnosti typu, nemám 
vyhrnutou cestičku ke schodům, nebo - zahrnuli jste mi cestičku k 
srnkám. „Lidi nám kolikrát hrozí lopatami, když jim zahrneme jejich 
vyhrabanou cestičku, kterou si udělali. Přitom ale ví, že právě tu 
jejich ulici projedu i čtyřikrát za sebou, abych ji pořádně prohrnul. 
Proto nechápu, proč chvíli s úklidem toho svého sněhu nepočkají,“ 
kroutí hlavou. 
Mnohem horší jsou však stížnosti rázu, že třeba hned s ranním 
rozbřeskem nejsou uklizené ulice třeba na sídlišti. „Ale jak tam 
máme odklízet sníh, když mnozí řidiči stojí v zákazech stání, nebo 
po obou stranách ulice. To jsou místa, kam se s traktorem prostě 
není možné dostat,“ zdůraznil. Za velký problém považuje i módu 
poslední doby, kterými jsou velké kameny, jimiž si lidé ohraničují 
své trávníky před svými zahrádkami, samozřejmě v ulici za plotem. 
„Pod sněhem tato překážka není vidět, když do ní ale narazíme 
radlicí prostě ji zničíme,“ povzdechne si. 
Ale nestěžuje si jen na neukázněné řidiče. Hlas zvyšuje i nad 
neohleduplností některých kolegů silničářů. „Nejhorší je to, když 
konečně máme dočista prohrnuté chodníky a pak projede nějaký 
blázen z SÚSky a sníh ze silnice nám nahrne zpátky. Přitom by 
stačilo, kdyby zpomalil a sníh pomalu přihrnul, namísto, aby projel 
jako cvok. Naši celodenní práci tak pohřbí pod novým přívalem 
sněhu,“ krčí rameny. 

Kdyby měl vyjmenovat vše, s čím se 
musí během služby vyrovnat, vydalo by 
to na velice dlouhý seznam. Ale aby to 
nevypadalo, že si stále stěžuje. Stejně jako 
Rostislav Hlava dokáže vypouštět jadrné 
výrazy, nešetří chválou 
na jednoho důchodce, 
který vždy, když projede 
se svou radlicí v jeho 
ulici, jde a ještě to po 
něm dočista douklízí. 
„Prostě ví, že s každým 
dalším prohrnutím by 
se ulice jen zužovala, 
tak jde odklidí sníh tak, 
abychom mohli dále 
rozšiřovat,“ pochvaluje si. 
„Určitě je většina lidí 
ráda, jak se v našem 
městě protahuje 
a jak jsou naše ulice 

a chodníky upravené, bohužel těch několik 
chronických stěžovatelů dokáže veškerou 
vaši radost z práce zhatit,“ podotkl.                                  

(vik)
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Měsíc rychle uplynul 
a děti z MŠ Sluníčko 
opět přivítaly své 
německé kamarády 
a učitelky z mateřské 
školy ve své 
školičce. Naše milé 
hosty čekal pestrý 
program nejen ve 

školce, ale i v Domě Českého Švýcarska na náměstí, 
kde se nás všech ujaly lektorky s připraveným  
ekovýchovným programem. Protože nás bylo 
poněkud více, rozdělili jsme se do dvou smíšených 
skupin.
Dětem se představil šašek Dodo, který si s nimi nejen 
hrál, ale pomáhal jim plnit úkoly z nejrůznějších 
oblastí přírody. Děti napodobovaly zvuky zvířat 
podle obrázků, pojmenovávaly živočichy česky 
i německy, předváděly jejich pohyb, přiřazovaly 
jednotlivým zvířatům správná obydlí. Čeština 
a němčina se objevila také při  pojmenovávání 
barev zvířátek, která děti nosila Dodovi a ten nešetřil 
pochvalou. Všichni společně hráli na výletníky, kdy 
do batohu vkládali předměty potřebné na výlet 
a třídili je podle barev pomocí barevné kostky. 
V této oblasti naše děti obstály velice dobře i díky 
paní učitelce Monice Schwarzové, která s nimi barvy 

neustále upevňuje v kroužku německého jazyka. 
Některé děti se poprvé setkaly s opravdickou 
mapou Českého Švýcarska, kdy s pomoci Doda 
dokázaly najít místo, kde se právě všichni nachází.
Poté si děti prohlédly expozici a videoprojekci ČŠ 
s přírodovědnou tématikou, na svět se podívaly 
z rozhledny, cestičkou se prošlapaly k potoku, 
pojmenovávaly přírodniny podle hmatu, soutěžily 
ve skládání puzzlí s obrázky rostlin.
Celý den jsme všichni zakončili v naší školce 
společným obědem, hrami v hernách, 
vybarvováním omalovánek, stříháním a lepením 
papírových sněhuláků. Nejvíce si děti zadováděly 
při hře „Na peška“ a při známé hříčce „Čáp ztratil 
čepičku“, která dotvořila poznávání barev v češtině 
i v němčině. Na závěr vydařeného setkání dostaly 
děti ze Sluníčka pamlsky, které pro ně připravily 
německé maminky. Již teď se naše dětičky těší, až 
na oplátku přivezou v březnu dobroty  pro své nové 
„kámoše“ do německé školky.

(za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

I v letošním roce se v rámci německo – českého 
setkání uskutečnil lyžařský výjezd do Janova. 
Kromě lyžování, procházek i bláznění na sněhu 
děti čekal ve středu výlet do Liberce do Babylonu, 
kde navštívily bazén, lunapark a iqpark. Celý týden 
se děti bavily a seznamovaly s německými dětmi a 
my doufáme, že i když se jim možná někdy maličko 
stýskalo, výjezd se jim líbil. 
Jmenuji se Filip a na hory do Janova nad Nisou jsem 
jel už po druhé. Vloni jsme ale bydleli v penzionu 
Alberto, odkud jsme chodili docela velký kus pěšky 
na sjezdovku, letos jsme byli ubytováni v penzionu 
Arnika, který byl hned pod sjezdovkou. Ještě ten 
večer nás čekalo poznávání se s německými dětmi. 
Byli jsme rozděleni do skupin podle toho, jaký jsme 
si vylosovali papírek. Já jsem se dostal do zeleného 
družstva. Celkem nás v našem družstvu bylo devět. 
Čtyři české děti a pět německých. Další tři družstva 
na tom byla podobně. V těchto skupinkách jsme se 
scházeli každý večer. V pondělí a úterý jsme přes 
den lyžovali. Ve středu jsme jeli do Babylonu do 
Liberce, tam jsme šli do Aquaparku, kde jsme byli i 
minulý rok a prolézali jsme ledovou jeskyní a holky 
se letos bály, protože si myslely, že ji budou muset 
prolézat znova.Tenhle rok jsme tam naštěstí nešli, 
tak si holky oddychly. Pak jsme šli na oběd na selské 
stoly. Mňam, tam bylo dobrot, byly tam zmrzliny, 
různé nápoje a dortíky. Skoro všichni si udělali 
suprovou čokoládu.  Pak jsme museli na záchod, jak 
jsme se nacpali, ale to nevadilo - po té dobrotě.

Po dobrém obídku jsme šli do Lunaparku na 
autodrom, býka, laser game a na vše co tam bylo. 
Pak na nás čekal už jenom IQ park. Tam byly různé 
přístroje na měření. No a kolem páté jsme jeli 
zpátky do penzionu a už byl večer. Dost jsem se 
těšil na pokoj, protože mi nebylo moc dobře. Ono 
už mi bylo trošku špatně ráno, ale nechtěl jsem 
zůstat v penzionu. Mamka večer zjistila, že mám 
horečku. V krku mě bolelo ještě víc, než ráno. No, do 
rána se to vůbec nezlepšilo, a tak jsem musel odjet 
domů. Bylo mi to strašně líto, ale byl jsem rád, že 
si to užívají alespoň ostatní. Poslední den lyžování 
jsou totiž závody. Vloni vyhrála Hanka Šrejmová 
a já ji chtěl letos předjet. Letošní závody vyhrála  
ale nakonec Petra Šrejmová, druhá byla její ségra 
Hanka a třetí Verča Pustajová.

K již stávajícím projektům přibyl v letošním roce v 
rámci environmentální výchovy další projekt. Jeho 
cílem není zkoumat, kde a jak šetřit s energiemi 
(to prozatím necháme na dospělých), ale energie 
poznávat a zkoumat.
Takže jsme sice celý týden zkoumali, kolik stupňů 
Celsia máme ve třídách během výuky, kdy svítíme 
a kdy ne, ale hlavně jsme si hráli. Na prvním stupni 
jsme formou výtvarných činností ztvárňovali 
pohádku: „O větru, vodě a sluníčku“. V současné 
době porota práce hodnotí a má, věru, velmi 
těžkou práci. Na druhém stupni již žáci zpracovávali 
pracovní listy a prakticky zjišťovali, jakéže to 
energie máme a co s nimi lze provádět.
Součástí projektu byly také exkurze žáků 8. a 9. tříd 
v zařízeních (ZŠ a OPS), kde se používají alternativní 
zdroje energií. (solární, tepelná čerpadla). Tedy 
budoucnost, kterou oni zažijí už jako realitu. 
Na tomto místě velmi děkujeme panu Vávrovi 
(Technické služby) a panu Myslivcovi (ZŠ) za jejich 

odborný výklad.
I když byl tento projektový den prvním, je již nyní 
jasné, že jsme založili velmi zajímavou a užitečnou 
tradici.       

(M. Brabník)

V pátek 29. ledna se konal již sedmý ročník plesu 
školy, kterou společně pořádala ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa a občanské sdružení Rodiče pro školu.
Tentokrát byla výzdoba ve znamení větrníků, 
které vyrobili žáci a učitelé ZŠ a jež daly sálu tu 
patřičnou plesovou atmosféru. Nezůstali jsme 
jen u papírových větrníků, každého hosta čekal u 
vchodu jako sladký příslib dobré zábavy také malý 
lahodný dortík ve tvaru větrníčku, který připravily 
šikovné paní kuchařky ze školní jídelny. 
Kapacita sálu v DK bohužel neumožnila uspokojit 
poptávku plesu chtivých což nám bylo velmi 
líto. Přesto doufáme, že na Ples školy mnozí 
nezanevřeli..
K tanci hrála skupina U – Style a na plesající čekalo 
několik překvapení – například taneční představení 
dětí z Dětského domova, či strhující „Cirkus“ 
v provedení oddílu aerobiku při ZŠ U Nemocnice 
v Rumburku.
Mezi horečným nakupováním tomboly a tanečky 
se udála další překvapení - například v podobě 
losování krásného a výborného slaného dortu 
(další umělecké dílo ŠJ) nebo vstupenky na příští 
školní ples, což je vzhledem k vysoké poptávce 
návštěvníků docela důležitá jistota do budoucna.
Krásnou a vzhledem k blížícímu se Valentýnu také 
neméně důležitou novinkou byl los čtyř poukazů 
na svatební šaty, kterého se směly samozřejmě 
zúčastnit pouze svobodné dámy. Pak se již 
nedočkavě čekalo na hlavní tombolu, která byla 
opět exkluzivní a snad každý si tam přišel na své. 
Závěrem je nutné dodat, že ples byl vydařený a co 
je nejdůležitější – přinesl zisk především opět pro 
všechny naše děti školou povinné.
Poděkování patří nejen návštěvníkům, ale 
především všem sponzorům

(Za občanské sdružení Rodiče pro školu 
D.Lehoczká)

Česko- německé přátelství opět ve „Sluníčku“

k k h d b b dk l d

S Němci se sešli na horách

ávajícím projektům přibyl v letošním roce v odborný výklad

Projekt - „Den energií“ na naší škole

V pátek 29 ledna se konal již sedmý ročník plesu

Školní ples byl plný 
překvapení

j
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Komunitní centrum 
Kostka Krásná Lípa 
pořádá v rámci 
odlehčovací služby 
pravidelný středeční 
klub určený 
seniorům a lidem se 

zdravotním handicapem.  
Nabízí:
Plně využitý čas, pestrý program, odborné rady
Profesionální tým, přátelské a ohleduplné jednání
Příjemné prostředí, bezbariérový přístup, dopravu 
klientů
Kulturní program – divadlo, besedy, hudba, fi lm, 
čtení
Aktivizační, vzdělávací  a tvořivé činnosti
Rozhovory, posezení, program dle přání klientů 

Kde a kdy můžete službu využít: 
Každou středu od 8.00 do 12.00 hodin v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou v Krásné Lípě, 
Nemocniční ul. č. 16
Kontakt: 
bližší informace získáte na tel. č. 777 291 359, 
e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz  

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem 
služby je udržet člověka v jeho přirozeném 
prostředí i v době, kdy pečující (příbuzní, přátelé) 
nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči 
vykonávat (vyřizování na úřadech, volnočasové 
a odpočinkové aktivity..).  

Zeptali jsme se Hany Volfové, ředitelky 
příspěvkovéorganizace Kostka.

V Krásné Lípě je komunitní centrum, co si pod 
tím máme představit?
„Je to prostor, kde dnes spolupracují čtyři organizace, 
které poskytují sociální služby nebo zajišťují řadu 
aktivit pro děti i dospělé. Je to také prostor pro aktivity 
občanů i různých sdružení.“ 
V listopadu 2009 jste začali poskytovat novou 
sociální službu – odlehčovací služby. Komu je 
služba určena?
„Pokud rodina pečuje dlouhodobě o blízkou osobu, 
může si s námi sjednat, že ji v určitých časech v péči 
zastoupíme. Získá tak čas pro vyřízení záležitostí a na 
nezbytný oddych a načerpání sil. Oceňujeme lidi, kteří 
pečují o své blízké a uvědomujeme si nejen fyzickou, 
ale také psychickou náročnost této péče. My jim 
nabízíme odlehčení i trochu více času na sebe.“
Služba je tedy pro rodiny, které pečují o dítě 
nebo dospělého se zdravotním postižením?
„Nejen pro ty. Našimi klienty mohou být osoby, jak se 
zdravotním postižením, tak i senioři nebo osoby po 
návratu z nemocnice.“
Co všechno zajišťujete?
„Vždy záleží na tom, co klient a jeho rodina 
potřebuje. S klientem a pečující osobou vždy 
sepisujeme smlouvu, ve které si dojednáme čas 
a požadované úkony. Nabízíme pomoc při zvládání 
péče o sebe, při hygieně a při zajištění a podávání 
stravy, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, 

aktivizační a vzdělávací činnosti. Může se jednat 
o doprovody k lékaři, přepravu do školy nebo na 
úřad. K dispozici máme auto pro přepravu osob, 
můžeme zajistit také přepravu klientů podle dohody. 
To, co neposkytujeme, jsou zdravotní služby, jako je 
podávání léků, injekcí apod.“
Při zajištění služby máte řadu nákladů na mzdu, 
asistenta, nebo dopravu. Kolik vlastně rodina 
zaplatí?
„Služba je poskytována podle zákona o sociálních 
službách za úhradu. Cena je 60 Kč za hodinu. Stát 
osobám, které potřebují dlouhodobě péči, vyplácí 
příspěvek a z tohoto příspěvku lze službu hradit.“
Jaký je o službu zájem a kde se o službě dovíme 
více?
“Služba je nová a dosud ji nikdo ve Šluknovském 
výběžku neposkytuje a neposkytoval. Snažíme se 
o službě informovat, aby o nás rodiny věděly 
a věděly, co od nás mohou očekávat. Kapacita služby je 
15 osob, zatím ji  naplněnu nemáme. Informace jsou 
na našem webu nebo na letácích u lékařů a úřadech. 
Lze nám také zavolat v pracovní dny na tel. 777 291 
359.“
Ale už službu poskytujete?
„Ano, o vánočních svátcích jsme například zajistili 
dopravu paní Světlany z nemocnice z Prahy na 
návštěvu k dceři a celý týden dohodnutou péči. Paní 
Světlana tak mohla strávit vánoční svátky se svou 
dcerou, jejím manželem a vnoučaty Petrem a Luckou.“
Projekt Flexibilně pro odlehčovací služby je 
podpořen z fondů EU a z rozpočtu České republiky. 
Jména klientů byla změněna.
Děkuji za rozhovor.

ů

KLUB AmOS - AMBULANTNÍ 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Odlehčovací služby
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Program ambulantní odlehčovací služby 
Klubu Amos na březen 2010

3.3.      Pěvecké vystoupení – Sboreček
10.3.    Vzpomínka na 1. republiku – beseda
17.3.    Práce s ovčí vlnou
24.3. Velikonoční zvyky – Zdobení vajíček 
 voskem
31.3.  Mramorování svíček

Odlehčovací služby
Kontakt: 

odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359

Příběh:
Rodina - otec (40), matka (38), Anička (3) 
a Maruška (1,5) žijí společně v dvoupokojovém 
bytě. Situace rodiny je obtížná zejména proto, že 
matka má ochrnuté končetiny. Veškerá manuální 
práce, péče o děti a domácnost tedy zůstává na 
otci. Otec je momentálně na rodičovské dovolené, 
zároveň má status osoby pečující o osobu blízkou. 
Starší dcera by měla od nadcházejícího školního 
roku začít navštěvovat mateřskou školu. Rodina 
je věřící, v domácnosti jí pomáhají známí z církve. 
V prarodičích či dalších příbuzných rodina 
podporu nemá.  Matka má ve všední dny ráno 

zajištěnu pečovatelskou službu na osobní hygienu 
a dále 2x týdně na 2 hodiny osobní asistenci. 
Do spolupráce s rodinou byly zapojeny 
3 asistentky, asistence byly dohodnuty pravidelně 
4x týdně po dvou hodinách. Termíny byly vybírány 
tak, aby se co nejvíce ulehčilo rodině, zejména 
otci. Rodina si přála asistence v dopoledních 
hodinách, kdy otec jezdí pro obědy. Asistentky 
tak pracují ponejvíce s matkou a dětmi – posilují 
autoritu matky u dcer, zapojují ji více do aktivit 
s dětmi, než tomu bylo dříve, zprostředkovávají 
matce a dcerám společné zážitky (ať již jde 
o nabídku činností pro děti, vaření, či péči 
o domácnost). V průběhu spolupráce se velmi 
posílila aktivita matky a to jak ve směru k dětem, 
tak ve směru péče o domácnost. Oba rodiče si 
uvědomují viditelné změny, které v rodině od 
začátku spolupráce s asistentkami nastaly.

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
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 fotografi i byla centrální čistička 
odpadních vod města Krásná Lípa, která se nalézá 
v Krásné Buku. Krásná Lípa byla jedním z prvních 
menších měst na Šluknovsku, která řešila problém 
kanalizace. Byla dokončena v roce 2005 nákladem 

n e c e l ý c h 
d v a c e t 
milionů korun.

Cenu - 
upomínkové 
předměty - 
získávají: 
Marie Pavel-
ková, Václav 
Hieke a Karo-
lína Pavlíková

Víte, kde jsme 
fotografovali 
tentokrát?

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Program kina - kulturního 
domu Krásná Lípa

ÚNOR - BŘEZEN 2010
VÁNOČNÍ KOLEDA
středa 24. 2.
od 17.30 hod Vstupné 60,- Kč

K animované adaptaci proslulého příběhu Charlese 
Dickense z vánočního prostředí si sám napsal scénář 

a posléze celý fi lm režíroval Robert Zemeckis. 120 min. 
ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

SHERLOCK HOLMES
středa 3. 3.

od 18:00 hod Vstupné 60,- Kč
Nové akčnější dynamické zpracování nejznámějšího díla 

Sira Arthura Conana Doyla. Slavný detektiv používá nejen 
svůj důvtip a logiku, ale i pěsti. 134 min.  Mládeži přístupno 

od 12ti let.

PRINCEZNA A ŽABÁK
středa 10. 3.
od 17:0 hod Vstupné 50,- Kč

Klasická animovaná pohádka ze studia Walta Disneye s 
moderní zápletkou. Krásná dívka a žabí princ, který se 

zoufale touží stát opět člověkem.  93 min. ČESKÁ VERZE. 
Mládeži přístupno.
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