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Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 6. ledna 2011
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 23. prosince 2010

4,- Kč

Vážení spoluobčané,
je nepsaným, ale zároveň příjemným zvykem,
věnovat v posledním Vikýři v roce prostor malé
rekapitulaci, ohlédnutí se za uplynulým rokem.
Rok 2010 pomalu končí a je tedy již možné říci, že
pro Krásnou Lípu byl rokem mimořádným a velmi
úspěšným.
Začátkem léta jsme uvedli do užívání nově
zrekonstruované Křinické náměstí. A byla to událost
vpravdě výjimečná. Radovaly se z ní, spolu s námi,
i stovky „spolužáků“, kteří přijeli na historický,
a v mnohém rekordní sraz žáků naší základní školy,
doslova z různých koutů světa. Emotivní okamžiky
nečekaných setkání bylo možné pozorovat
v průběhu celé akce, a podtrhovaly neuvěřitelně
pozitivní atmosféru toho dne. A pohled
do improvizované sborovny pod pódiem byl
neopakovatelným darem pro každého přítomného
krásnolipského žáka.
V podzimních měsících pak byl dokončen projekt
obnovy městské zeleně a Krásná Lípa tak získala
nové parky a parčíky, často výměnou za původní
nevzhledná či zanedbaná zákoutí. Heslo – Krásná
Lípa město v parku – dostává naplnění ve všech
svých významech.
V úplném závěru roku vrcholí i naše několikaleté
úsilí o záchranu a rekonstrukci kaple Panny Marie
Karmelské ve Vlčí Hoře. Ta se v těchto dnech, již
v novém kabátu, vznešeně vyjímá ve sněhových
p
záplavách
s Vlčí horou na p
pozadí. A p
pravidelně se

ozývající zvonky z její nové přední věže nám budou
z dáli připomínat, že stálo za to pokusit se zastavit
desítky let postupující zkázu.
Již jen tento, byť stručný výběr letošních počinů,
dává jistý důvod k radosti. Důvodem k radosti
a zároveň zdravým signálem jsou i projekty
připravované pro další období – rozšíření
splaškové kanalizace do dalších částí města, oprava
a zateplení pláště školní jídelny a družiny nebo
komplexní rekonstrukce domu služeb. Další důvody
pak přidává bohatý vnitřní život města, projevující
se a krystalizující v desítkách fungujících spolků,
souborů, oddílů, zájmových organizací, sdružení
atp. Kromě radosti současné to vše dohromady
také přináší naději pro roky příští.
Najděme si v nadcházejícím vánočním čase chvíli
na procházku naším zimním městem, které je
orámováno překrásnou krajinou Českého Švýcarska
a Lužických hor. V Kyjově, ve Sněžné, v Zahradách,
ve Vlčí Hoře, na Kamenné Horce nebo v Krásném
Buku je možné i dnes najít scenérie tak důvěrně
známé ze starých fotografií nebo z pohlednic
Josefa Lady.
A přijměme s pokorou skutečnost, že přes všechny
nedokonalosti a problémy současnosti, žijeme
v době nevídaně příznivé a štědré.
Přeji Vám všem klidné prožití času vánočního
a dostatek zdraví a lásky v novém roce 2011.
Jan Kolář,ř, starosta města
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
se uskuteční v pondělí 3.1. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6.1.
2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
17.1. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 20.1. 2011 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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Komunitní centrum bude od 24. 12. 2010 do 2. 1. 2011
uzavřeno.
Prádelna a služba úklidu bude v provozu každý pracovní den,
výběr prádla je v komunitním centru.
Odlehčovací služby jsou v provozu v každý pracovní den do 29.
12. 2010.
T-klub bude otevřen do 29. 12. 2010, zavřeno je od 30.12.2010
do 2. 1. 2011.
Pracovníci Kostky Krásná Lípa a komunitního centra Vám
přejí příjemné svátky a mnoho štěstí v roce 2011.
Kostka průběžně přijímá
přihlášky do kurzu
němčiny, který vede
Miroslava Sidorr.
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 10:00-17:00
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
Kontakt: 412 354 842

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.
Kontaktní místo Lokálního
partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské
sdružení
Dobrovolnické centrum
Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky.

Počasí v Krásné Lípě v listopadu 2010
Měsíc listopad byl s výjimkou poslední dekády
teplotně takřka totožný s říjnem. Na některých
místech na Moravě v průměru dokonce teplejší.
První dvě dekády nás ovlivňovalo teplé jihozápadní
proudění s odpoledními teplotami kolem 10°C,
na konci druhé dekády pak kolem 7°C. Maximální
teplota měsíce padla 14.11. ( 15.3°C), což je o 0,3°C
více než v říjnu. Mrzlo pouze jednou, a to sice v noci
z 8. na 9.11.
Zásadní obrat v počasí a definitivní konec podzimu
nastal 23.11, kdy na naše území vpadl studený
vzduch od severu. Denní teploty se dostaly
rychle pod nulu a až do konce listopadu nad ní
nevystoupaly. Průměrné denní teploty v poslední
dekádě se pohybovaly kolem -3°C. Velmi chladno
pak bylo poslední listopadový den, kdy se teplota
odpoledne pohybovala kolem -8°C. Zajímavostí
je, že teplotní minimum listopadu padlo 30.11
ve 23:56 -14,1°C.
Srážkově byl listopad normální. Nevyskytly se žádné
extra vydatné srážky, které by měly za následek
zvýšení hladin řek. Napršelo/nasněžilo 79,5 mm.
Prosinec začal opravdu zimně. Hned první den
padl tzv. arktický den. To znamená, že maximální
denní teplota nebyla vyšší než -10°C. V médiích se
dokonce objevila definice „polární den“ – průměrná
teplota není vyšší než -10°C, to je však nesmysl.
Výška sněhu dne 5.12 byla v Krásné Lípě 32 cm.
Listopad 2010 vs 2009

Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

3,1°C
15,3°C
-14,1°C
100%
54%
17 m/s
79,5 mm

5,1°C
11,1°C
-3,5°C
100%
52%
22 m/s
49 mm !

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 12
Počet dnů ledových: (maximální denní teplota
nevystoupila nad -0,1°C) : 6
(Jan Pícha)

Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 24. – 25. 12. 2010 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město,
tel.: 412 511 619
- 26.12. 2010 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 535 930
- 1. - 2. 1. 2011 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 8. - 9. 1. 2011 MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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:
Co znamená Rozhodčí soud?
Odpověď:
NEUZAVÍREJTE ROZHODČÍ DOLOŽKU, POKUD PŘESNĚ NEZNÁTE PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ TOHOTO
SOUDU!
Podle platného zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení se můžou jakékoliv subjekty spolu
dohodnout, že jejich eventuelní spor nebude rozhodovat soud (který je k tomu jinak státem zřízen),
ale tzv. rozhodci. Na tom, aby byl spor projednáván před rozhodci, se musí strany dohodnout písemně
(tzv. rozhodčí doložka), musí se jednat o spor o něco, co lze vyjádřit v penězích (tedy o majetek) a o čem
lze uzavřít smír (ten nelze uzavřít tam, kde rozhodují státní či jim v této věci naroveň postavené orgány).
Tak například nelze uzavřít rozhodčí doložku o tom, že by rozhodce rozvedl manželství. To smí provést
jen soud jménem republiky – rozvod není vyjádřitelný v penězích.
Smysl rozhodčího řízení spočívá v tom, že rozhodce nenalézá právo či spravedlnost, jako to má provádět
soudce. Rozhodce rozhodne (s pravomocí, že jeho rozhodnutí lze vykonat exekutorem) spor mezi
stranami na podkladě předložených dokumentů a písemných stanovisek. Rozhodčí doložka v podstatě
znamená, že se strany spolu dohodly, že jejich právní spor (v konkrétní věci nebo z nějaké smlouvy,
nějakého právního vztahu) neposoudí a nerozhodne soudce s vahou rozhodování „jménem republiky“.
Jejich spor rozhodne soukromá osoba (rozhodce), a to pro strany závazně. Rozhodnutí rozhodce jsou
vykonatelná. Pravomoc rozhodce k rozhodování však určily strany samy svou vzájemnou dohodou
v rozhodčí doložce.
V rozhodčích doložkách si strany dohodnou podmínky a způsob rozhodování.
Problém nastává tehdy, když jedna ze stran, třeba Home Credit, trvá na své formulaci rozhodčí doložky,
jinak např. neposkytne půjčku. Pak raději neberte půjčku – uvědomte si, že uzavřením rozhodčí doložky
odmítáte soud a dáváte se do rukou osobě, která musí být zletilá a způsobilá k právním úkonům – to
jsou jediné podmínky výkonu funkce rozhodce.
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Krásnou Lípu zdobí
další křížek
Krásnou Lípu, přesněji Krásný Buk ve směru
na Sněžnou, zdobí nový křížek. Za drobné
asistence města Krásná Lípa jej vybudoval pan Igor
Knapp na pozemku náležejícímu k chalupě č. p. 58.
Pískovcový podstavec je doplněn kovovým křížem
s Kristem od uměleckého kováře Martina Chabiči.
Malbu zhotovila Jana Holá. Tento malebný kout
Krásné Lípy je tak opět o něco přitažlivější.
(r)
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Konec veřejně prospěšných prací zvýšil
nezaměstnanost
Rekordních padesát uchazečů o zaměstnání
z Krásné Lípy meziměsíčně přibylo v evidenci
Úřadu práce Děčín. Došlo tedy, stejně jako
u všech okolních měst (s výjimkou Varnsdorfu),
ke zvýšení nezaměstnanosti. Ve městě je její míra
aktuálně až na 20,09%. Okresní průměr je 14,47 %,

ve Šluknovském výběžku pak 16,15% - meziměsíční
nárůst téměř o 1%.
Za rekordním růstem nezaměstnanosti stojí
především ukončení pracovních poměrů
pracovníků města v rámci programu Veřejně
prospěšných prací.
(r)

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

celkem
ženy
muži
1300
625
675
1752
834
918
711
317
394
346
143
203
1601
717
884
1190
529
661
4543
2080
2463

Míra
1
15,30%
16,11%
12,09%
20,09%
15,94%
16,52%
16,15%

Prosincové zasedaní zastupitelstva mělo nabitý
program

Upozornění pro občany

Městský hřbitov v Krásné Lípě je z důvodu
sněhové kalamity dočasně - do odvolání uzavřen! Děkujeme za pochopení.

Dů Č
Dům
Českého
kéh
Švýcarska
v Krásné Lípě otevírací vánoční doba
24.-26.12. zavřeno
27.-30.12. 9:00 - 17:00
31.12. 9:00 - 15:00
1.1. zavřeno
2.1. 9:00 – 16:00
Provozovatelé občanského sdružení
Mateřské centrum BERUŠKA Krásná
Lípa přejí všem dětičkám i dospělákům
příjemné prožití vánočních svátků
a klidný rok 2011.
Vánoční prázdniny jsou v MC Beruška
od 17. 12. 2010 do 3.1. 2011. Otevřeno je
opět od úterý 4. ledna od 9:00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

Prostřednictvím
Vikýře
bychom
chtěli poděkovat všem učitelům a
pedagogickým pracovníkům, kteří se
podíleli na našem vzdělání. A zároveň
doufáme, že se k tomuto našemu
poděkování připojí i ostatní bývalí žáci
základní školy Krásná Lípa.Také přejeme
úspěšný rok 2011.
Bývalí žáci 1955 - 1964

V úterý 14. prosince 2010 se konalo druhé zasedání
Zastupitelstva města Krásná Lípa. Program čítal 19
bodů a zasedání bylo vyjma standardních bodů
tematicky věnováno seznámení zastupitelů s jejich
právy a povinnostmi, jednacím řádem a zákonnými
souvislostmi. Byl také schválen plán práce a termíny
zasedání ZM.
V úvodu jednání byla oznámena rezignace Jany
Drobečkové na post zastupitele za Sdružení 2010.
Na uprázdněné místo tak postoupil další v pořadí
Miroslav Vais. Dále bylo schváleno složení výborů
zastupitelstva – finančního a kontrolního. Zástupce
jmenovaly všechny politické subjekty zastoupené
v ZM s výjimkou Suverenity p. Vorlíčka.
Finanční výbor bude řídit Zbyněk Šedivý, členy jsou
Petr Novák a Miroslava Přibylová.
Kontrolní výbor je pětičlenný, předsedou je Josef
Myšák, členy pak Jakub Juda, Jiří Suda, Josef Straka
a Václav Hieke.
Podstatná část jednání byla věnována ekonomické
problematice. Projednalo se plnění rozpočtu města,
rozpočtová opatření, rozpočty příspěvkových
organizací města – Základní a mateřské školy Krásná
Lípa a Kostka Krásná Lípa. Zastupitelstvo také

schválilo ukončení činnosti a zrušení příspěvkové
organizace Relax Krásná Lípa, jejíž činnost převzaly
z části privátní subjekty a provoz sportovního
areálu již zajišťuje příspěvková organizace Základní
a mateřská škola Krásná Lípa, na kterou bude
též, formou daru, převedeno dodávkové vozidlo
z majetku p. o. Relax.
Opět se zastupitelé sejdou pravděpodobně
po novém roce na mimořádně zařazeném
zasedání, které bude věnováno výhradně privátním
investičním aktivitám na území města.
(Jan Kolář, starosta města)
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Krásnolipští kynologové
bilancují
V polovině měsíce prosince 2010 budou
kynologové registrovaní v ZKO Natura Krásná Lípa
hodnotit svoji činnost, kterou vykazují od května
2010. Nebudeme předbíhat s hodnocením, ale
v současné době můžeme říci, že naše činnost je
velice úspěšná.
Ve výcvikové činnosti se nám dařilo a plno zkoušek
z výkonu se psy jsme udělali jak na své půdě, tak
i na jiných cvičištích. Rovněž i dvě naše mladé
kynoložky Bára Karbusická a Valerie Šmídová se
zúčastnily tábora talentované mládeže ve Starém
Plzenci. Členům ZKO se velmi dařilo i na poli
výstavním a mnoho našich pejsků obdrželo i velmi
pěkné výstavní ocenění. Vzhledem k tomu, že
i v tomto sportovním odvětví je migrace členů,
i v naší organizaci se uvolnilo několik míst a tak jsou
volná místa pro nové zájemce o sportovní výcvik
v kynologii. Věřte, nebo nevěřte, výchova a výcvik
psů je neméně náročný sport jako každý jiný. Jen
popularita tohoto sportu není tak velká jako např.
hokeje nebo basketbalu.
Nemalou zásluhu na našich úspěších mají
i manželé Blažkovi, kteří nám poskytují velmi pěkné
zázemí ve svém Rekreačním středisku NATURA
v Rumburku 3, za což jim patří velké díky.
Do roku 2011 přejeme všem našim členům i dalším
kynologům mnoho zdraví a hodně úspěchů se psy.
(Za ZKO předseda Jiří Štěrba)
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PŘIVADROVALEC
Tyto řádky jsou určeny Vám, kteří rádi obujete
turistické boty a vydáváte se do přírody, potěšit
se jejími krásami. Tedy turistům a výletníkům
všech generací, skautům a všem organizovaným
i neorganizovaným „dětem přírody“.
Naopak je nemusí číst ti, pro které je nejpříjemněji
strávený volný čas v křesle u televize, nebo dokonce
v zakouřené hospodě.
Vy, kteří budete netrpělivě čekat, až jarní sluníčko
vysuší cesty, cestičky a pěšiny, právě na vás se
obracím jménem lidí, kteří uskutečňují jistý projekt.
V minulém století se rozmohl klecový chov
kožešinových zvířat. Jedním z chovaných zvířat
byl norek americký (mustela vison), původem - jak
napovídá jeho přízvisko - ze severoamerického
kontinentu.
Po opadnutí zájmu o zvířecí kožešiny likvidovali
někteří chovatelé své farmy jednoduchým
vypuštěním zvířat do přírody.
Norek americký je vlastně v pořadí druhým
kožešinovým zvířetem původem ze severní
Ameriky, které se v posledním století usídlilo
na našem území. První byla ondatra (bobřík
pižmový). V roce 1905 hrabě Coloredo – Mansfeld
na svém dobříšském panství vysadil několik
párů dovezených přes Atlantik. Během několika
desetiletí ondatra doslova zaplavila většinu území
Evropy a rozšířila se až na Sibiř.
Jenomže ondatra je celkem neškodný hlodavec.
Její život je vázán na vodu, vodním organizmům
vcelku neškodí, jenom občas zazlobí rybníkáře
provrtáváním hrází. Tuto nepříjemnou vlastnost ale
kompenzuje poskytováním velice kvalitní kožešiny.
Vždyť která žena v minulosti nezatoužila
po bizamovém kožichu. A tak přílišnému
rozmnožení ondatry bránili na venkově šikovní
lovci, kteří si lovem ondater a prodejem kožek
přivydělávali. V posledních letech ondater citelně
ubylo.
S norkem americkým je to úplně jinak. Našel

na našem vodnatém území ideální podmínky
k životu, téměř žádné predátory a tak se vesele
množí. Jeho stavy v naší přírodě už jsou na hranici
únosnosti.
Úspěšně vytlačil původního blízkého příbuzného
norka evropského, obě formy tchoře obecného
(tmavého i světlého) a životem si před ním není
ve vodě prakticky jistý žádný živočich. Chutná mu
stejně obyčejná škeble jako vzácná perlorodka,
v rybách si také nevybírá, lákavou kořistí jsou pro něj
neohrabaní obojživelníci a hady také nepohrdne.
Ptáci, kteří jsou způsobem života vázáni na vodu,
od skorce přes konipasy až po ledňáčka, vyhlašují
stav nejvyššího nebezpečí, pokud se v jejich rajonu
norek americký objeví. Navíc přenáší račí mor.
S tímto stavem se lidé, kteří mají na starosti ochranu
přírody, nehodlají smířit.
Byl vypracován projekt, který má za cíl regulaci
stavu norka amerického. K tomu účelu byla
zkonstruována monitorovací zařízení – jakési rafty.
Překližka, odlehčená polystyrenem, necelý m2
velká, která má nášlapné zařízení, kde se stopa
norka otiskne. Zařízení má stříšku a po instalaci
na vodní hladině se zakryje rostliným materiálem.
Zařízení byla umístěna na mnoha tocích. Na malých
potůčcích i na Labi.
Vážení návštěvníci přírody.
Až se na svých cestách s touto nezvyklou
věcí setkáte, prosím Vás jménem těch, kteří
na monitoringu výskytu norka amerického
pracují, dodržujte, prosím, jakési pravidlo „Tří N“. To
znamená:
1. Nedotýkat se
2. Nemanipulovat
3. Neničit
Zařízení jsou poměrně nákladná. Jménem těch,
kteří jmenovaný projekt realizují, Vám děkují
za pochopení.
(Vladislav Vencko)

Betlémy v rumburském muzeu aneb
Ten vánoční čas...
Na tradiční výstavu stovky betlémů a betlémků z nejrůznějších materiálů, tentokrát s podtitulem
„Ten vánoční čas...“, si Vás dovoluje pozvat Muzeum v Rumburku. Výstava se svou pestrostí snaží
oslovit každého návštěvníka a i každoročně stavěný zámečnický betlém rodiny Weickertových je
v letošním roce opět v jiném aranžmá. Prezentována je stovka betlémů z různých materiálů,
moderní tvorba i řezby starých mistrů, dobové vánoční pohlednice, předměty denní potřeby
našich předků...
Otvírací doba výstavy:
24. 12. – 26. 12. 2010 13:00 – 15:00 hod.
27. 12. - 28. 12. 2010 9:00 – 15:00 hod.
Dne 28. 12. v 18:00 se uskuteční 5. benefiční koncert na záchranu klavichordu ze Stradalovy
pozůstalosti – „Klavírní podvečer s Věrou Chmelovou“ doplněný literárním pásmem, vstupné
50,- Kč. Součástí programu je prohlídka betlémů a občerstvení.
29. 12. - 31. 12. 2010 9:00 – 15:00 hod.
1. 1. 2010 zavřeno
od 2. 1. 2010 9.00 – 15:00 hod.
Vstupné: 30,- a 15,- Kč
Prohlídky možno telefonicky dojednat na č. 412 332 194
Aktuální informace o výstavě naleznete i na stránkách města Rumburk (www.rumburk.cz)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Reprezentační ples

Půlnoční mše
v Krásné Lípě
V pátek 24. prosince v 19:00 jste zváni
na půlnoční mši do kostela sv. Máří
Magdaleny
v Krásné Lípě.
Mše v jiných obcích: v Chřibské v 16:00
dětská mše svatá, v Doubicích ve 21:00
se SoliDeem, v Rybništi ve 22:30,
v Rumburku v kostele sv. Bartoloměje
ve 22:00, ve Starokoatolickém kostele
(vedle divadla) ve Varnsdorfu ve 24:00
(ve 14:30 živý Betlém s koledami).

Na Jedlové i v Horním
Podluží se lyžuje
Jedlová - délka 1200m (vlek - kotva pro 2 osoby)
Mezičky - délka 700m (vlek - kotva pro 2 osoby)
Více informací na http://www.sport-jedlova.cz/,
kde najdete i ceník jízdného.
Horní Podluží - osvětlená sjezdovka se dvěma vleky
(kotvy + poma) 550 m dlouhá, osvětlená sjezdovka
s několika překážkami pro snowboardisty, nová
sjezdovka pro méně zkušené lyžaře, malý vlek
150 m a tažné lano pro lyžařskou školičku.
Více informací na www.hornipodluzi.cz, kde
najdete provozní dobu i ceník jízdného.

Město Krásná Lípa v sobotu 15. ledna od 20:00
hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě pořádá
XlX. reprezentační ples. Hodnotná tombola,
předtančení. K tanci a poslechu hraje Galaxie.
Předprodej vstupenek zajišťuje pí. Cidlinová tel.
606 336 260. Vstupné 130,- Kč

Večer nechtěných
vánočních dárků
Pokud nevíte co s nimi - sem s nimi! Již čtvrtý ročník
úspěšné povánoční burzy se koná ve středu 5. ledna
od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku.

Vánoční koncert Solidea
V sobotu 25. prosince od 18:00 se můžete v kostele
sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě zaposlouchat
do vánočních skladeb z dob renesance až
po baroko z Čech, Itálie, Španělska, Rakouska
a Německa, hraných na dobové hudební nástroje
při vánočním koncertu instrumentálně-vokálního
souboru SoliDeo z Děčína.

Pozvánka na
Silvestrovský běh 2010
Komise pro tělovýchovu a sport Rady města
Varnsdorfu a TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky
Vás srdečně zvou na 46. ročník Silvestrovského
běhu Varnsdorfem 2010. Koná se 31. prosince v
9:30 hodin na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu.
Přihlášky se přijímají na místě od 8:30 hodin,
nejpozději 10 minut před vlastním závodem.
Startovné: dospělí 50,- Kč, dorost a junioři 20,- Kč,
žactvo zdarma. První tři závodníci v každé kategorii
obdrží ceny, účastníci obdrží účastnický diplom.

POZVÁNKY NA ZIMNÍ TURISTICKÉ AKCE:
Na Štěpána do Rumburku, na Silvestra na Klíč, na Nový rok na Vlčí horu
Klub českých turistů Krásná Lípa zve nejen své členy, ale i své příznivce:
Na Štěpána s turisty do Rumburku
V neděli 26. prosince Vás krásnolipský Klub českých turistů zve na tradiční Štěpánský výlet. Trasa
výletu: Krásná Lípa náměstí – Dymník - Rumburk. Odchází se v 9:00 hodin z náměstí od turistické
skříňky, v Rumburku pak všichni společně navštíví výstavu betlémů v muzeu.
Konec roku v Hubertusu
Společným posezením v Doubici v Hubertusu 30. prosince od 15:00 turisté zakončí letošní rok.
V 9:45 nejprve společně vyrazí na pěší výlet po okolí s cílem právě v Hubertusu – délka do 20 km
- vede p. Peterka.
Klíč – pátek 31. prosince 2010
Vlakem v 10:22 z Krásné Lípy do Svoru a odtud pěšky po červené na vrchol Klíče. Budeme tam
pár minut po 12:00 hodině. Každý s sebou bere „něco na zub“, ochutnáme navzájem kdo co má
dobrého a sestoupíme do Kytlice do nějaké hospůdky, kde si dáme něco k jídlu a pití, posedíme,
a vlakem (resp. nyní busem) - zpět v 17:00 hod. (Akci vede p. Hanousek a p. Peterka)
Vlčí hora – sobota 1. ledna 2011
Je připraven již 28. ročník tradičního novoročního výstupu na rozhlednu na Vlčí hoře. Společný
odchod z náměstí od turistické skříňky je v 11:30 hodin, návrat z Vlčí hory je individuální. Někdo
jde pěšky, někdo využívá veřejnou dopravu. Na vrcholu účastníci dostanou novoroční kalendář.
Nazpět se posedí v restauraci „Vlčárna“. (Akci vede p. Hieke)

Nejsevernější zimní
táboření
Na dny 14.-16. ledna 2011 připravili krásnolipští
turisté tradiční Nejsevernější zimní táboření pod
Vlčí horou. Tábořit se bude u hospody Vlčárna
v Zahradách. V sobotu večer bude
v hospodě Vlčárna hrát živá kapela z Německa
a v případě příznivého (nedeštivého) počasí bude
i táborák. Více informací získáte v informační
skříňce KČT.

Tajemná Kamčatka
a zapomenutý Ural
s Jiřím Rakem
Město Krásná Lípa ve spolupráci s Penzionem
České Švýcarsko Vás zvou na povídání o Kamčatce
(a nejen o ní) s Jiřím Rakem, cestovatelem,
turistou, nedávným krásnolipským zastupitelem
a především znalcem regionu Českého Švýcarska.
Přednáška se koná ve čtvrtek 6. ledna 2011
od 19:00 hodin v Továrně. Vstup zdarma.

Vánoční rozjímání
Štěpána Raka
V nově opravené kapli ve Vlčí Hoře u Krásné Lípy
zazní 28.prosince 2010 od 18:00 hodin kytara
a zpěv Štěpána Raka. Ve vánočním koncertu zazní
hudba starých mistrů, brilantní úpravy koled
a vánočních písní z různých zemí, jakož i hudebně
zpracované inspirace nejrůznějších čajů světa.
Jako host se svými skladbami v doprovodu klavíru
vystoupí Pavla Štěpničková. Na tento výjimečný
hudební zážitek a pokoncertový svařák vás srdečně
zve občanské sdružení Nobilis Tilia. Vstupné je
149,- Kč.
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Úspěšné fotografie
fotografického kroužku

Amare Čave z Chánova
přivezl bronz

Děti z AMARI centra
vystavují na radnici

V úterý 7. 12. 2010 v Praze proběhlo slavnostní
předání cen soutěže Menšiny mezi námi. Soutěžilo
se ve třech oblastech (literatura, výtvarná
práce a fotografie) rozdělených do 3 věkových
kategorií. Předávajícími byli známé osobnosti,
jako Tomio Okamura, exministr školství Ondřej
Liška nebo novinářka Jarmila Balážová. Do soutěže
se přihlásilo 451 příspěvků od 60 organizací.
Za občanské sdružení CEDR – komunitní centrum
se soutěže zúčastnili Patrik Kováč a Daniel Wünche.
Oba kluci navštěvují fotografický kroužek, který
v rámci projektu Amari centrum sdružení otevřelo
v komunitním centru. Fotografie Patrika Kováče se
umístila na 1. místě ve věkové kategorii 15 až 18 let
a fotografie Daniela Wünche se umístila na 2. místě
ve věkové kategorii 10 až 15 let.
Projekt Amari centrum je financován z prostředků
Nadace O2, ze sbírkového projektu Pomozte
dětem!, organizovaného společně Nadací
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí
a z programu Úřadu vlády ČR „Předcházení
sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků
pro rok 2010“.
(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

Festival romské kultury s názvem „Festival naše
písně a tance“, který se koncem listopadu konal
v Chánově u Mostu se zúčastnilo i krásnolipské
sdružení Čačipen. Do soutěže se přihlásilo šestnáct
tanečních souborů – mezi nimi nechyběl ani
soubor Amare Čave, jehož členové vytancovali třetí
místo.
(r)

Občanské sdružení CEDR – komunitní
centrum si Vás dovoluje pozvat
na výstavu fotografií, které vytvořily
děti z fotografického kroužku v projektu
AMARI centrum. Zdařilé fotografie si
můžete prohlédnout v galerii na schodech
městského úřadu v Krásné Lípě do počátku
ledna 2011.

Nejprve děti nadělily
zvířátkům, pak Mikuláš
dětem

Vánoční Praha
V poslední době mají děti možnost s Amari klubem
prožívat stále zajímavější zážitky. Takovým malým
vrcholem letošních Vánoc pro ně byla návštěva
našeho hlavní města – Prahy. Pro některé to bylo
možná poprvé, kdy mohly spatřit Pražský hrad,
Karlův most či Staroměstský orloj. O každé z těchto
důležitých památek se něco dozvěděly a určitě si
tyto informace zapamatují lépe přímo na místě, než
kdyby se je měly učit jen při pohledu na obrázek
v učebnici.
Aby nás ta historie příliš neunavila, šli jsme se
podívat
i na něco velmi současného. Navštívili jjsme
p

interaktivní výstavu PLAY ve Výstavní síni Mánes,
kde si děti mohly vystavené objekty nejen osahat,
ale zároveň utvářet jejich podobu. Po výstavě
jsme si ještě zašli vychutnat krásu rozsvíceného
vánočního stromu a vůbec celou tu zimní atmosféru
vánoční Prahy.
Poznat Prahu je pro každé dítě důležité jako pro
dospělého poznat Francii pro dospělého. Pokud
to je spojené s kamarády, legrací a kouzlem Vánoc,
stává se to zážitkem na celý život. Doufám, že
takový náš výlet byl.
(Petra Vrajová)
j

Tradiční mikulášskou nadílku s netradiční
podobou pro děti společně připravili i ČSOP Tilia
a turisté ze Šluknova. Děti nejprve musely splnit
čertovské úkoly, něco na zub darovat lesní zvěři,
podepsat s čertem úmluvu, že nebudou zlobit
a teprve poté přišel Mikuláš a všechny přítomné
obdaroval. Akce Děti lesu a les dětem byl součástí
ročního turistického seriálu Táta, máma a já, který
má do přírody přilákat celé rodiny a jenž bude
pokračovat i v roce příštím.
(vik)

Mikulášská nadílka dětskému domovu
Poděkování panu Vorlíčkovi za poskytnutí mikulášských balíčků pro děti z dětského domova
v Krásné Lípě. Za poskytnutí daru děkujeme a přejeme mnoho úspěchů a radostí v novém roce.
Jana Dykastová – ředitelka, Dětský domov Krásná Lípa
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Mikuláši, slibuju, že už zlobit nebudu……

Úspěšné a klidné
ukončení roku 2010
a optimistické vykročení
do nového roku 2011.
Přeje ZŠ a MŠ.

Pozor, pozor - chodí čert s Mikulášem, znělo
Mateřskou školou Motýlek a každé dítko snad
poprvé za celý rok zapřemýšlelo, kolikpak hříšků
mu asi v pekelné knize hříchů přibylo….
Avšak žádná pekelná kaše se neuvaří tak horká,
aby se nemohla vyfoukat a tak si děti pro jistotu
svoje hříšky napsaly a stvrdily vlastním podpisem
a šupem je poslaly komínem napřed čertovi, aby
věděl, v čem se polepší. Pak už jsme si jen hráli
na peklo a čekali, co bude….
V pátek ráno skutečně přišli všichni - čert, Mikuláš
i anděl, který měl plné ruce práce, aby zkrotil
nezbedného čertíka, který se vrtěl a kroutil a kradl

mu perníčky pro hodné dětičky….
U Papoušků si dokonce chtěl největší zlobidla
strčit do pytle, ale vzhledem k tomu, že už tam jiné
hříšníky měl, už se mu tam nevešli a navíc, paní
učitelky by za žádnou cenu žádné zlobidlo nedaly!!!!
A tak přišel čas na odměnu pro všechny děti
v podobě objemného balíčku dobrot (tentokrát
bez uhlíků) a adventního kalendáře, kterým budou
děti zase odměřovat čas na jiný určitě nejdůležitější
svátek plný kouzla a pohody – přece vánoce…..
A Vám všem přejí děti i učitelky veselé a kouzelné
vánoce!!
(m.alf)

Děti slibovaly
a Mikuláš naděloval
i jinde v Krásné Lípě
V mateřském centru Beruška děti Mikuláše přivolaly
zpíváním koled

Mikuláš s čertem naděloval i u Čačipenu

Asi stovka dětí si přišla pro mikulášskou nadílku
i do Kulturního domu, kam čerta s Mikulášem
pozvalo Město Krásná Lípa.

V peklo čertů a ráj andělů se v pondělí 6. prosince proměnila i základní škola. Nechyběl ale ani Mikuláš,
kterého si pro žáky 1.-3. třídy připravila 9.B. Sem tam si čerti sice „odnesli“ i nějakého žáka, ale po řádném
dílu slibů slušného chování ho opět vrátili do třídy. Pytel do pekla si tak nakonec čert nesl prázdný. „Byl to
jeden z nejlepších dnů v celém školním roce, protože jsme se dostali i do sborovny, kde i paní učitelky nám
zazpívaly.“
(Veronika Podhorská)
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V trojutkání vítězně
Koncem listopadu se v Kamenickém Šenově uskutečnilo
trojutkání v zápase ve volném stylu mezi družstvy Liberec,
Krásné Lípy a domácího družstva Kamenického Šenova.
Dle dohody mohl každý oddíl nominovat do družstva
maximálně čtrnáct zápasníků v libovolných hmotnostních
kategoriích. Krásná Lípa nastoupila oproti soupeřům
pouze s dvanácti závodníky, což byla tak trochu oproti
domácím a Liberci nevýhoda.
Přesto krásnolipští nedali svým soupeřům šanci
a v sedmi hmotnostních kategoriích zvítězili a v pěti
skončili jako druzí. Ženám do družstva chyběli chlapci
v hmotnostních kategoriích 52 a 62 kg. Tak jsme se se
soupeři dohodli a postavili naše dvě mistryně republiky

Barboru Kučerovou a Denisu Horákovou. A ty překvapily
všechny přítomné. Děvčata totiž své soupeře porazila a to
suverénním způsobem – na lopatky. Mistrovské tituly jsou
opravdu ve správných rukách.
Pochválit musíme i naše chlapce z přípravky, kteří taktéž
odevzdali to, co se od nich čekalo. Všichni čtyři zvítězili
a to naprosto suverénně na lopatky, čímž prokázali, že
i mezi těmi nejmenšími nám vyrůstají vynikající noví
zápasníci.
Pořadí družstev:
1. Krásná Lípa
2. Kamenický Šenov
3. Liberec
(Jan Durec)

Volejbalové veteránky mají čtyřicet let
Když se něco opakuje několik let, říkáme tomu obecně
– tradice. Ale když se něco děje nepřetržitě desítky
let, zaslouží si to v dnešní době, kdy téměř nic nemá tu
nadčasovou hodnotu, skoro nadpřirozenou úctu.
Notabene, když takovou akci navštěvují stálí „veteráni“
bez ztráty kytičky celých čtyřicet let…Proto také patří
obdiv všem zakládajícím a zároveň aktivním hráčům této
zdařilé akce.
V polovině listopadu se tedy opět po roce sešly všechny
volejbalistky ve věku 35 až 100 let na veteránském
turnaji. Přišly si beztrestně zařádit bez toho, aby někdo
pochyboval o zdravém rozumu zralých, ale všeho
schopných žen.
Masky opět stály za to – především domácí ženy nebyly
díky dovolené strávené na Havaji vůbec k poznání. Ovšem
ani ostatní nezůstaly pozadu – k vidění byly do smutku
oděné náhrobky, po Křinici připlavaly z Rumburku
parníčky i s námořníčky, druhé krásnolipské družstvo
pojalo čtyřicetileté výročí jako slavnostní a dorazilo
ve večerních róbách, liberečandy předvedly originální
břišní tanec jen to cinkalo a ve svém povozu přispěchal
i Ferda mravenec - práce všeho druhu, obklopen houfem
dobrotivých mravenčích ošetřovatelek. Hrálo se až
do pozdního odpoledne, přesto všichni zdárně přežili celý
den a těšili se na závěrečné hodnocení.
Nejmladší hráčkou turnaje byla vyhlášena krásnolipská
Kačka Kolářová, nejzasloužilejší hráčkou, (jak nám
zakladatelka turnaje Eva Straková prozradila), všech
čtyřiceti ročníků, je ještě jedna zasloužilá veteránka.
Vypátrali jsme ji a odměnili velkým aplausem.
Pak se již všichni těšili na hodnocení rozhodčích
a na odměny – neboť čím by se ženy mohly nejlépe
odměnit než něčím slaďoučkým a voňavoučkým, tím, co
máme vskutku nejraději – krásnými dorty a dortíčky, které
nám pomůžou nabrat kalorie, ztracené v průběhu celého
sportem nabitého dne.
Jak celý čtyřicátý ročník dopadl? Vcelku vyrovnaně a i když vítěz může být jen jeden, cítily se vítězně nakonec
všechny ženy.

1. místo Liberec
2. místo Krásná Lípa ( složení: Dana Smolová, Kačka
Kolářová, Věrka Poláková, Blanka Šmídová, Pavla
Ticháčková, Drahoslava Lehoczká)
3. místo Šluknov
4. místo Krásná Lípa ( složení: Zdena Churáčková, Jitka
Růžičková, Věrka Povolná, Eva Homolková, Dana Smolová)
5. místo Varnsdorf
6. místo Rumburk
7. místo Dolní Poustevna
(Za oddíl volejbalu D. Lehoczká)

Christmas Cup –
další úspěch našich
kickboxerů

i lé víkendu
ík d 4.
4 12.
12 se v Chomutově
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t ě konal
k l tradiční
t dič í
O minulém
mezinárodní turnaj Christmas Cup a své zastoupení zde
měl i KBC Krásná Lípa. Ve váze do 71 kg v disciplíně K-1
rules vybojoval Michal Málek bronz, když po slušném
výkonu v semifinále podlehl těsně na body Janu Šámalovi
z Bulldogs gymu Mladá Boleslav. O lepší umístění ho
připravila ne úplně ideální fyzická kondice.
Ve váze do 91 kg v disciplíně fullcontact vybojoval Josef
Vodák rovněž bronz a o postup do finále se připravil,
tím, že z naprosto nepochopitelných důvodů přestal
dodržovat taktické pokyny trenéra a přesto, že ještě
40 sekund před koncem zápasu vedl vysoko na body,
dopustil, aby Petr Břečka z Millenia gymu Klatovy zápas
otočil a porazil Pepu těsně na body. Břečka se později
stal vítězem i ve finále a získal zlato. Ve váze do 79 kg
v kategorii lightcontact měl svou premiéru Martin
Hoffman, ale ten přes veškerou snahu na medaili ještě
nedosáhl. Jeho soupeřem prvním byl Tomáš Möstl z KS
Arena Kladno a to je mistr světa a mistr Evropy. Martin,
přesto že inkasoval spoustu úderů i kopů a byl celý od krve,
snažil se vracet a odvedl dobrý výkon. Nakonec nastoupil
Láďa Grundza ve váze do 37 kg v disciplíně lightcontact
a přestože v této disciplíně startoval poprvé, ukázal, že
je opravdu všestranným bojovníkem a postupně vyřadil
po jasném bodovém vítězství dva soupeře z Kosa Gymu
Kadaň Eisenhamera a Krále a prohrál těsně na body až
v semifinále s pozdějším vítězem z Karlových Varů. I když
jsme vybojovali 3 bronzové medaile, nutno přiznat že
jsme čekali víc. Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)
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