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Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 3. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 17. února 2011

4,- Kč

Turisté se chystají obnovit památník v Zahradách
Na počátku byl zřejmě pohled šéfa krásnolipských
turistů Václava Hieka a Jana Doudy na dobovou
fotografii, na které je řada kamenných pomníčků,
s Vlčí horou na pozadí.
Poté nastaly několikaleté přípravy, kdy se prvotní
nápad obnovit v Zahradách památník padlých
vojínů z 1. světové války vypořádával s mnohými
potížemi.
A že se při přípravách využil společný potenciál
Klubu českých turistů, města Krásná Lípa a České
Švýcarsko, o. p .s., jen opakovaně potvrdilo, že
se lidé v Krásné Lípě umí sejít nad smysluplným

Původní podoba památníku z roku 1922.

projektem.
Turisté vykoupili potřebný pozemek, město
vytvořilo ve spolupráci s Ing. Karlem Hiekem
technický projekt plánované úpravy. České
Švýcarsko, o. p. s. pomohlo vyhledat vhodný
dotační titul a zpracovalo projektovou žádost, která
byla v minulém měsíci podána a následně byla
i doporučena k dalšímu grantovému projednávání.
Obnova prostranství na křižovatce v Zahradách si
vyžádá celkové náklady cca 500 tisíc korun. Budou
provedeny terénní úpravy, původní kamenné
pomníčky budou kameníkem opraveny a usazeny

na původní místo, budou realizovány také
sadovnické úpravy a celá plocha bude symbolicky
ohrazena. Pokud vše půjde podle předpokladů,
bude možné práce započít již na podzim letošního
roku. Koncem jara roku 2012 by pak byla obnova
památníku dokončena.
Jako připomínka válečných obětí, v tomto případě
německých vojáků padlých v první světové válce,
se tak památník stane důstojným pietním místem.

(J. Kolář)

Provizorní umístění pomníčků na hřbitově ve Sněžné.

Po sto třiceti letech se bude ve městě opět vařit pivo
Po mnoha letech se v Krásné Lípě opět bude vařit pivo. Tradici
vaření piva, která v Krásné Lípě začala už v roce 1878, chce
obnovit společnost Křinický pivovar, která chce nový pivovar
vybudovat v bývalé Restauraci Pod kostelem.
Chátrající restaurace by se v nový pivovar mohla změnit a první
návštěvníky přivítat již v příštím roce.
Krásná Lípa v minulosti již jeden pivovar měla. Stával v místě
dnešního sídliště, byl dostavěn v roce 1878 a v roce 1896 byl
rozsáhlou úpravou sklepů ještě rozšířen. Tehdejší pivovar ročně
vyprodukoval 10 000 hektolitrů piva.
(vik)

Na historické fotografii je budova bývalého pivovaru – v pozadí
budova se dvěma komíny.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 28.2. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3.3.
2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
14.3. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 17.3. 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

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let

Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
Klub VČELIČKA
krasnalipa.cz,
Po, St 9:00-11:00
tel.: 777 291 359
pro rodiče s dětmi do 6
let
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě
Amari klub pro děti
s pečovatelskou službou. St 14:00-16:00
odlehcovacisluzby@
Příprava do školy,
krasnalipa.cz,
doučování
tel.: 777 291 359
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Hlídání dětí
Čt 14:00 - 16:00
v domácnosti nebo
volnočasové aktivity
u nás
odlehcovacisluzby@
T-klub pro děti
krasnalipa.cz,
a mládež
tel.: 777 291 359
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
Amari poradna
tklub@krasnalipa.cz
St 8:00-16:00
tel.: 774 233 010
oblast bydlení,
vzdělávání, zadluženosti, Praní, žehlení prádla
dávek apod.
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
Občansko - právní
tel: 412 354 842
poradna
Každé první a třetí
Hry s Kostkou
pondělí v měsíci
Út 16:00-18:00
od 17:00
soutěže, besedy, výlety
kc@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 842
tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
JOB poradna
Agentura pro sociální
PO 9:00-17:00
začleňování
Nabídka pracovních
Cedr, o. s.
míst, jednání se
Agentura Pondělí, o. s.
zaměstnavatelem
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Počasí v Krásné Lípě leden 2011
Leden byl po silně mrazivém a sněhovém prosinci
velkou úlevou.Ve srovnání s lednem loňským
byl letošní leden mnohem teplejší - viz. tabulka
níže. První polovina první dekády byla ještě
dosti mrazivá, teploty se pohybovaly v rozmezí
od -3 do -7°C v noci a od 0 do -5°C ve dne. Ve druhé
polovině první dekády se teploty pohybovaly
kolem +2°C v noci a kolem +4°C ve dne. Druhá
dekáda byla ve znamení kladných teplot a to
i v noci. Noční teploty se pohybovaly od +6°C
do 0, denní od +2 do +8°C. Ve třetí dekádě se
vrátilo ochlazení a ledové dny. Noční teploty se
pohybovaly od -4 do -10°C (nejchladnější noc byla
z 30 na 31.1), denní od -1 do -4°C. Srážkově byl
měsíc slabě nadnormální, většina srážek napadla
ve formě deště, který výrazně podpořil odtávání
vysoké sněhové pokrývky.
Leden 2011 vs 2010
Průměrná teplota
-1,5°C
Maximální teplota
7,6°C
Minimální teplota
-13,0°C

Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

100%
70%
15 m/s
73,2 mm

100%
67%
17 m/s
55 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 23
Počet dnů ledových (maximální denní teplota
nevystoupila nad -0,1°C) : 16
(Jan Pícha)

-6,2°C
0,4°C
-22,2°C

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
19. - 20. 2. 2011
MUDr. Charvát Pavel
J.Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy, tel.: 412 507 588

26. – 27. 2. 2011

MUDr. Sýkorová Zdena

U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 210

5. – 6. 3. 2011

MUDr. Bolfíková Renata

Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Věřte nevěřte
Splněný sen našich předků - tramvaj do Kyjovského
údolí. Aby nerušila trolej, bylo zvoleno napájení,
které již v minulém století použil pan Křižík pro
provoz tramvaje na Karlově mostě v Praze, jenom

kolejnicema. „Tramvaj u Turistického mostu„
v Kyjovském údolí pro Vás vyfotografoval Pavel
Votápek - Kyjov.

17. února 2011

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá
občany a rekreanty k úhradě poplatku
ze psů, pronájmu z pozemků, ročních
plateb poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Krásná Lípa /dále
jen poplatek za odpad/ se splatností 31. 3.
2011.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně
MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny:
Po,Stř 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út,Čt 8:00 - 11:30 12:00-14:30
Pá
8:00 - 11:30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná
Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s.
109634816/0300
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby
za pronájem pozemků Poštovní spořitelna,
a.s. 193582042/0300.
Pro identifikaci platby je zapotřebí vyplnit
přidělený variabilní symbol, který je uveden
na platebním výměru, popř. ve smlouvě.
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V lednu nezaměstnanost klesala
I přesto, že po delší době se v lednu v Krásné Lípě
mírně snížila nezaměstnanost, blíží se její míra
ve městě téměř k dvaceti procentům.
V lednu 2011 bylo v evidenci Úřadu práce Děčín
340 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, z toho
136 žen. V evidenci tak meziměsíčně ubylo

název města, obce, oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Rumbursko
Šluknov
Šluknovsko
Šluknovský výběžek

Vyšel katalog
ubytovatelů
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
vydala katalog ubytovatelů 2011/12 z Českého
Švýcarska, Šluknovska a části Lužických hor.
Katalog je k dispozici ve třech jazykových mutacích,
je v něm uvedeno více než 200 ubytovacích
kapacit ve 38 obcích v regionu. Brožura je nově
doplněna nabídkou volnočasových aktivit.
Nabídku ubytování lze nalézt i na regionálním
webu Českého Švýcarska www.ceskesvycarsko.cz/
katalog/
(r)

Sčítání lidu 2011 už
v březnu
Sčítání
lidu,
domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání,
zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje
na základě zákona č. 296/2000Sb. o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.
Smluvním partnerem pro provedení terénních
prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Více informací
na www.scitani.cz

(r)

Evidovaní
uchazeči
celkem
1345
1800
780
340
1680
594
1297
4777

Míra
ženy
640
858
325
136
700
235
519
2077

muži
705
942
455
204
980
359
778
2700

1
15,83%
16,55%
13,27%
19,74%
16,72%
20,62%
18,01%
16,98%

Agentura pro sociální začleňování bude
pokračovat v činnosti

Prevence kriminality
P
k i i li
Program prevence kriminality v Krásné Lípě
podpoří volnočasové aktivity mládeže.
O téměř dvě stě tisíc korun bude žádat Krásná
Lípa z Programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra. Město chce uspět s projektem podporujícím
volnočasové aktivity mládeže a s T-Klubem chce
v létě uspořádat příměstský prázdninový tábor
pro děti ze sociálně slabších rodin. Na prázdninové
i některé víkendové aktivity potřebuje krásnolipský
nízkoprahový Teenager Klub 170 tisíc korun, město
ze svého rozpočtu přidá asi třicet tisíc korun.
(r)

12 uchazečů o zaměstnání. Došlo tedy k mírnému
poklesu nezaměstnanosti - ve městě je její míra
aktuálně 19,74 %. Okresní průměr je 16,05 %,
na Šluknovsku pak 18,01%.

Vládní Agentura pro sociální začleňování
bude pokračovat ve svém působení v regionu
Šluknovsko až do konce roku 2012. Rozhodli o tom
členové Monitorovacího výboru Agentury. Podle
ředitele agentury Martina Šimáčka je Šluknovsko
jednou z velmi úspěšných a fungujících lokalit.
„V tuto chvíli je zde rozpracovaná řada rozsáhlých
projektů do evropských fondů, které by jednotlivé
obce bez podpory Agentury nedokázaly dokončit.
To byl jeden z hlavních důvodů pro setrvání
Agentury v této lokalitě,“ shrnul rozhodnutí výboru
jeho ředitel.
Agentura působí na Šluknovsku od svého vzniku
v roce 2008. Do platformy lokálního partnerství
je zde zapojeno 10 obcí a měst a dalších
devět subjektů působících v oblasti sociálního
začleňování. Díky řadě připravovaných projektů

vzniká na Šluknovsku
komplexní síť služeb, které
Š
se nabízejí pro osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách.
Sdružení Cedr díky projektu za 10 milionů
korun mohlo zakoupit objekt pro azylový dům
v Rumburku a brzy začne s jeho opravou. Dům
po dokončení nabídne nouzové ubytování pro 22
osob a zázemí pro terénního sociálního pracovníka.
Další z projektů sdružení Cedr - „Mám práci“ zajistil rekvalifikaci třiceti uchazečů o zaměstnání
ze sociálně vyloučených lokalit. Sdružení Kostka
Krásná Lípa se v rámci Evropského roku boje
s chudobou zapojila do protidluhové kampaně,
zajistila vzdělávání pracovníků státní správy
a podpory sociálních služeb v regionu. „Pro
nejbližší období chystáme projekt na rekonstrukci
Centra sociálních služeb v Krásné Lípě
a ve Varnsdorfu, každý zhruba ve výši 20 milionů
korun. V České Kamenici a v Jiříkově budou moci
být rekonstruována nízkoprahová zařízení, která
zajistí pestrou paletu volnočasových aktivit pro
děti a mládež,“ dodala konzultantka Agentury pro
sociální začleňování v romských lokalitách Hana
Volfová.
Strategický plán lokálního partnerství Šluknovsko,
který byl během roku 2010 schválen Sdružením pro
rozvoj Šluknovska a zastupiteli jednotlivých obcí, je
ke stažení zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/
dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-sluknovsko/
strategicky-plan-lokality-sluknovsko-asz-2010/
download
(r)

Cedr hledá asistenta
CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, hledá pro projekt „Asistence v lokálním partnerství Šluknovsko“ vhodného uchazeče/uchazečku na pozici ASISTENT
Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrou znalost práce v prostředí MS Office, samostatný
a zodpovědný pracovní přístup, znalost sociálně vyloučené romské lokality Šluknovsko,
trestní bezúhonnost
Náplň práce: organizace a příprava jednání, zpracování a rozesílání pozvánek, zajištění
občerstvení, příprava podkladů pro jednání, zpracování a rozeslání zápisu, vedení dokumentace, vedení databáze kontaktů, vedení kalendáře aktivit lokálního partnerství, podpora
lokálního konzultanta při vyjednávání a síťování v lokalitě, samostatné vedení dílčích jednání, monitoring - vedení a aktualizace databáze kvantitativních indikátorů, zjišťování odborných informací z oblasti sociálního vyloučení v lokalitě, příprava relevantních podkladů,
analýz, dokumentů a materiálů v oblasti podpory sociální integrace, monitoring lokálních
médií a zpracování měsíčních zpráv, podíl na PR akcích.
Nabízíme: 0,25 pracovního úvazku, práce na dobu určitou do října 2011, nástup ihned
Zájemci se mohou hlásit emailem na adresu rebicek@os-cedr.cz, nebo písemně
na adresu sdružení CEDR – komunitní centrum o.s., Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná
Lípa do 25. 2. 2011. Přihláška bude obsahovat: strukturovaný životopis, motivační dopis
(uveďte důvody, proč se hlásíte na toto místo).
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Křížové cesty
Šluknovska
Čtrnáct venkovních kalvárií regionu představí
připravovaná výstava „Křížové cesty Šluknovska
/ Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel“. Fenomén
sakrální architektury Šluknovska přiblíží šestnáct
výstavních panelů. K vidění budou od 1. 4. do 31. 5.
2011 v ambitu Lorety v Rumburku. Výstavu doplní
komentovaná prohlídka, přednáška, prohlídka
křížových cest v Rumburku a česko-německá
pobožnost křížové cesty. Výstavu připravuje
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
a Röhmisch- katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt
z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa
a Česko-německého fondu budoucnosti. (km)

Nejslavnější značky
Ústeckého kraje
a Českého Švýcarska
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
Vás zve na atraktivní přednášku Martina Krska
- novináře, popularizátora historie a autora
stejnojmenné knihy, který Vás seznámí s bohatou
a slavnou historií tohoto kdysi průmyslového
regionu.
Přednáška se uskuteční 24. února od 17:30
hod. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě
a dozvíte se na ní, že řada značek z našeho okolí
jako např.: Mikulášovické nože, Motocykly Čechie
Böhmerland, Mýdlo s jelenem, Elite Varnsdorf,
Čokoládovny Diana, Jäger (spodky jegrovky),
Diamon a řada dalších... se proslavila doma
i ve světě. (r)
KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00-12:00
PROGRAM NA ÚNOR A BŘEZEN
23.2. Beseda a promítání o historii
Červeného kříže s Ester Sadivovou.
2.3. Účinky zeleného čaje – beseda
9.3. Vystoupení dětí z MŠ
16.3. Ubrousková technika – aplikace na
skleněné předměty
23.3. Turnaj v žolíkách
30.3. Promítání pí. Ester Sadivové –
historie Rumburka a okolí II.
Změna programu vyhrazena.

Mě íčk ý ples
Měsíčkový
l
Nobilis Tilia
V sobotu 26. února od 20:00 se v Kulturním domě
v Krásné Lípě koná IV. reprezentační „Měsíčkový“
ples občanského sdružení Nobilis Tilia. K rozjásání
Vašich duší i uší bude hrát Galaxie, těšit se můžete
na ukázku latinskoamerických tanců, módní
přehlídku šatů a šperků nebo na vystoupení s jojo, připravena je i tombola, jakou svět ještě neviděl.
Plesem provází Roman Winter. 150,- Kč vstupným
přispíváte na pořádání Svatojánských slavností
bylin ve Vlčí Hoře.

Hanky Panky
a Televarieté
Pražská trawesti skupina HANKY PANKY 16.
dubna opět navštíví Krásnou Lípu. Od 19:00
v Kulturním domě vystoupí s novým programem
Televarieté. Vstupné 200,- Kč. Předprodej zajišťuje
pí. Semelková

Užijte si lyžování s karnevalem
Lyžařská škola TimSki Vás zve v sobotu 26. února od 14:00 do lyžařského areálu v Horním Podluží za každého
počasí na karneval. Připravena je totiž sněžná i suchá verze. Výtěžek z karnevalu lyžařská škola věnuje
nadaci popálených dětí FNKV Bolíto.
Profesionální zásah horské služby z Harrachova, ukázky lyžařského umění reprezentačního moniski týmu
a telemarkového týmu, ukázky agility ze Šluknova, sněžný ring s juniorským reprezentantem v boxu,
záchranáři z České Kamenice, ledový bar v režii hornopodlužských hasičů, hry a soutěže na lyžích i bez
lyží pro děti a samozřejmě nezbytná soutěž o nejhezčí dětskou i dospělou masku. Kromě zajímavých,
vážných i nevážných aktivit by Vás na karneval mohl přilákat i závod ve sjezdu na čemkoli o zajímavou
cenu – snowboard. Karnevalovou taškařici v 19:00 ukončí sjezd s pochodněmi a stejně jako v loňském roce,
karneval vyvrcholí závěrečným ohňostrojem.
Symbolické vstupné 30,- Kč bude věnováno na činnost občanského sdružení Bolíto, které se věnuje závažně
popáleným dětem.
(r)
Program: Uvádí DJ Geri
• 14.00 Slavnostní zahájení, sjezd sjezdovky s dětmi
• Začátek soutěží - připraveno je 8 soutěžních stanovišť pro děti - registrační poplatek ve výši 30 Kč (nebo
dobrovolný příspěvek) bude věnován na podporu nadace popálených dětí Bolíto
• 14.45 - ukázka agility
• 15.30 - ukázka jízdy monoski teamu
• 16.15 - začátek soutěže sjezd na čemkoliv o ceny
• 17.00 - ukázka jízdy telemarkového teamu
• 17.15 - vyhlášení masek dětských i dospělých a vítěze jízdy na čemkoliv
• 18.00 - velká záchranná akce hasičů ve spolupráci s Horskou službou Harrachov a záchranářů z České
Kamenice.
• 18.30 - vypouštění lampionů štěstí (zakoupení je možné u jedné ze soutěží za 50,- Kč, celá částka jde
na podporu nadace popálených dětí Bolíto)
• 19.00 - sjezd spochodněmi
• 19.15. Veliký ohňostroj
• 20.00 - Zábava v Restauraci na vleku

Valentýnský pivní
masakr
Desítky silných a ochucených piv nejen z Česka, ale
i ze světa a výrobky desítky řezníků z Čech, Německa
a Polska budete moci ochutnat v sobotu 19. února
od 11:00 v areálu varnsdorfského pivovaru Kocour.
Přes den je připraven rej masopustních masek dětí
o ceny.

Únor a březen
v Domečku Na Kopečku
v Rumburku

Mongolsko
Mongolskou stepí nezávisle - pěšky
a stopem - se člověk může v této krásné
zemi toulat věčnost a při tom si prožít
hluboký pocit svobody. Ve středu
23. února v 19:00 o tom budou vyprávět
Bára a Rosťa Součkovi v cyklu Dvouleté
putování po Asii.
Tryjo Neformální Formace
Hudební kolotoč s hudebníkem, hercem
a psychoterapeutem, můžete prožít
ve středu 2. března od 19:00. Autorské
songy na pomezí žánrů (třeba bluesu,
jazzu, rocku, etna a hardkoru).
Jak to vidím já
Ve středu 9. března od 19:00 si můžete
popovídat s Mirkem Řebíčkem, ředitelem
azylového domu v Rumburku, o životě lidí
na okraji společnosti.
Seminář o zdravějším vaření
Na seminář, který vede Marie Noe, je nutné
se předem přihlásit na tel. 777 944 790
nebo emailem marie@vonavalekarna.org.
Seminář se uskuteční v sobotu 5. března
v 17:00.
Tradiční sobotní bubnování v sobotu
5. března od 19:00
Mezinárodní den prodavačů cibule
Až do 23. března můžete navštívit výstavu
obrázků Akademie příslibu nejen z jejích
cest - výstava fotografií - Jiří Čunát,
Gymnázium Varnsdorf.

Upleťte si košík
z pedigu
Pokud se chcete naučit plést košíky z pedigu,
přihlaste se na kurz, který v úterý 1. března mezi
16:00 až 19:00 pořádá Kostka Krásná Lípa. Naučíte
se založit dno, uplést stěny a domů si odnesete
hotový košík. Na kurz je vhodné si vzít štípací kleště
nebo větší nůžky, šídlo nebo jehlici a ručník.
Cena kurzu je 280,- Kč a závazné přihlášky je
nutné podat do 24. února u Marcely Jansové
v krásnolipské Kostce (Dům služeb, 1. patro).

Čínská medicína
v běžném životě
S čerstvými poznatky po stáži v Číně
a po mnoholeté praxi v této činnosti bude v úterý
8. března od 16:00 hod. v Továrně – Domě volného
času v Krásné Lípě - přednášet Blanka Skalická.
Dozvíte se o filosofii východní medicíny, čínském
pentagramu, zdravém životním stylu a řešení
zdravotních problémů. Vstupné je 30,- Kč.

Výlet do Dětenic
V sobotu 28. května se můžete společně s Kostkou
vydat na výlet do Dětenic. Na programu výletu
je prohlídka Staroměstského náměstí a věže
v Mladé Boleslavi, prohlídka barokního zámku
v soukromém vlastnictví manželů Ondráčkových,
prohlídka pivovaru - dobové interiéry sladovny,
bednárny, varny, laboratoře, chmelnice, ležáckých
sklepů, spilky a ledárny, historické sklepy, unikátní
výroba piva z 18. století, originální pivovarnické
muzeum, vstup na historický program
do středověké krčmy - tanečnice na stolech, až tři
živé kapely za večer, pobaví vás kejklíři, šermíři, fakír
(vystoupení s živým hadem) a žebráci. Součástí
programu je i upalování čarodějnic, připravte se
na šokující středověké prostředí a poněkud drsnou
mluvu - středověk není současnost. Cena výletu je
550,- Kč. Zajištěna je doprava tam a zpět. Závazné
přihlášky včetně úhrady ceny podejte do 13. 4.
2011 Marcele Jansové, Kostka Krásná Lípa.
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Tancem k radosti ze
života
Marjánka Krásnolipská Vás zve na otevřenou
večerní páteční lekci a následnou jednodenní dílnu
tance 5 rytmů, kterou vás bude provázet Raduca
Vojáčková, akreditovaná lektorka.
Taneční dílna se uskuteční v Rumburku v Domě
kultury v pátek 4. března od 17:00 do 19:30
a v sobotu 5. března od 10:00 do 17:00.
Otevřená páteční večerní lekce tance v 5 rytmech
- nazvaná Tvořit tanec - tvořit život - je úvodem
pro víkend rozvíjející tvořivost v oblasti pohybové.
Je určena nejen účastníkům této dílny pro
roztancování, ale také všem dalším zkušeným
i začínajícím tanečníkům. Sobotní dílna - Vědomé
tělo je zaměřená na rozvoj pohybových dovedností
v rámci jednotlivých rytmů.
Tanec v 5 rytmech je založený na improvizovaném
pohybu a zároveň představuje ucelené
a strukturované učení. Protože toto učení chápe
člověka psychosomaticky, je tanec v 5 rytmech
cestou hledání své celistvosti, při níž právě pohyb
těla působí na všechny úrovně – kromě fyzické
také na emocionální, mentální či spirituální - a má
schopnost je měnit, a tak i léčit.
Kontakt : Mariana Krásnolipská, tel.: 775 067 515,
e-mail: xosvaldo@centrum.cz

FOTOSOUTĚŽ

- Znáte opravdu Krásnou
Lípu? POKRAČUJEME
I V ROCE 2011!
Ve Vikýři jsme Vám po dva roky pravidelně přinášeli
fotografie nějakého zajímavého zákoutí Krásné
Lípy a Vaším úkolem bylo uhodnout, o co se
jednalo a kde se objekt nacházel.
V obdobné soutěži pokračujeme i v letošním
roce. Tentokrát Vám ale budeme přinášet
historické fotografie města, jeho objektů, ulic
a zákoutí a Vaším úkolem bude srovnat fotografii
se současným místem a určit, co naši předci
fotografovali.
V letošním roce se navíc mění i způsob odměňování.
Pro úspěšné řešitele je připravena hodnotná knižní
publikace, kterou ale obdrží až po pěti správných
odpovědích. Ty opět bude evidovat Milan Sudek
na adrese milansudek@seznam.cz, kam mu
také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, že
pošlete pátou správnou odpověď, budete vyzváni
k převzetí ceny. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 393: na obrázku
se v pozadí nalézá za dnes už neexistujícím
hrázděným domem budova MěÚ a České pošty.
Jde o neorenesanční stavbu, která byla postavena
na místě bývalé punčochářské manufaktury v roce
1901 a sloužila jako spořitelna.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 394: na obrázku
je dnešní Pražská ulice, před II. světovou válkou
to byla Kreibitzer-Strasse (Chřibská) později
Moskevská. (V. Hieke)
Otázka: Který objekt je vidět v pravém rohu
historické fotografie?

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
ÚNOR - BŘEZEN 2011

FOTŘI JSOU LOTŘI

pondělí 21. 2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj
v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvězdu a hlavně to tolik nesype. 98 min. Mládeži přístupno.

JÁ PADOUCH

středa 23. 2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Do světa Mimoňů nás zavede nový animovaný snímek, kde si na post veřejného nepřítele číslo jedna brousí zuby padouch
Vektor, který se rozhodne ukrást Měsíc. 95 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

TRON LEGACY
pondělí 28. 2.od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Sama Flynna, 27letého rebela pronásleduje záhadné zmizení jeho otce, muže, který byl kdysi známý jako největší světový
tvůrce videoher. 126 min. Mládeži přístupno.

HON NA ČARODĚJNICE
středa 2. 3. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Středověká fantasy s Nicolasem Cagem, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné jméno růže
v akčnějším stylu. 95 min. Mládeži přístupno.

TŘI DNY KE SVOBODĚ
středa 9. 3. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Manžel v podání Russella Crowea se snaží dostat z vězení svoji ženu.Ta byla odsouzena za brutální vraždu, a ačkoliv
tvrdila, že tento zločin nespáchala, byla odsouzena.122 min. Přístupno od 12ti let.
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Zlatou múzu získal Lužičan
Za významný kulturní počin na Šluknovsku se již pátým rokem uděluje ocenění Zlatá múza severu. Za loňský rok jej tentokrát získal folklorní soubor Lužičan
z Krásné Lípy za pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Tolštejnského panství, jímž popularizuje tradiční lidovou kulturu v celém regionu Šluknovského
výběžku, ale i za jeho hranicí. Foto: Michal Šafus

Největší návštěvnost mají české filmy
U krásnolipských diváků bodují české a dětské filmy.
Alespoň to vyplývá z loňské statistiky návštěvnosti
kina v Krásné Lípě. Téměř dvě stě diváků si například
nenechalo ujít český film v režii Jiřího Vejdělka Ženy
v pokušení a hned za ním nejvíce diváků přišlo
na další český, tentokrát dětský film, scénáristy
a režiséra Jana Svěráka, Kuky se vrací.
Nejvíc diváků krásnolipské kino navštívilo v říjnu
– rovných dvě stě šedesát devět, nejméně pak
v prosinci – sto dvanáct. Za celý rok se promítlo
šedesát osm představení, na které přišlo téměř dva
a půl tisíce diváků.
V krásnolipském kině se promítá dvakrát v týdnu každou středu, pondělí nebo úterý. Během prázdnin

třikrát v týdnu a přestože byl v loňském roce počet
představení oproti roku 2009 nižší, návštěvnost
filmových představení se zvýšila v průměru o devět
diváků na jedno představení.
Krásnolipské kino patří ovšem nejen filmovým
představením. Náš Kulturní dům v loňském roce
v nejrůznějších pořadech navštívili osobnosti
a umělci jako například sexuolog Radim Uzel, Yveta
Simonová, hudební formace TOXIQUE, Divadlo
SemTamFór nebo oblíbená travesti skupina Hanky
Panky.
Za rok 2010 se v Kulturním domě uskutečnilo 382
akcí všeho druhu, na které přišlo přes třináct tisíc
lidí. (vik)

Krásnolipské seniory chrání alarmy
Přes šedesát osobních bezpečnostních alarmů
rozdala Policie ČR mezi ty krásnolipské seniory, kteří
se zúčastnili přednášky, týkající se jejich bezpečí.
Osobní alarm, který krásnolipští důchodci dostali,
vypadá jako přívěsek na klíče a starší lidé jej mohou
využít nejen k osobní obraně před útočníkem
a ochraně svých věcí, ale i k přivolání pomoci
třeba při zdravotních potížích. Osobní alarm má
hlasitou sirénu, která se aktivuje vytržením poutka
z přívěsku a tím upozorní okolí. „Pro seniory může
být tato krabička s hlasitou sirénou určitou jistotou.
V jejich věku už totiž mnohdy nejsou schopni
se přiměřeně bránit a vydávaný signál může
upozornit jejich okolí,“ zdůraznila Renáta Kučerová
z Odlehčovací služby. Dodala, že alarmy dostali
nejen účastníci přednášky, ale i ostatní obyvatelé
Domu s pečovatelskou službou.
Přednášku pro seniory v Klubu AmOS v DPS
uspořádala Kostka Krásná Lípa – Odlehčovací
služba ve spolupráci s preventivně-informační
skupinou děčínské policie. Ta krásnolipské
důchodce seznámila nejen s rizikovými situacemi,

ale i s tím, jak jim předcházet, a pokud už se do nich
dostanou, tak jak se v nich zachovat. (vik)

TOP TEN KINA KRÁSNÁ LÍPA 2010
ŽENY V POKUŠENÍ (169 diváků)
1.
-- český -KUKY
SE
VRACÍ (144 diváci)
2.
-- dětský, český -A KONEC (125 diváků)
3. SHREK, ZVONEC
-- dětský, zahraniční -JAK VYCVIČIT DRAKA (97 diváků)
4.
-- dětský, zahraniční -TOY
STORY 3 ( 83 diváci )
5.
-- dětský, zahraniční -KÁJÍNEK (53 diváci)
6.
-- český -AVATAR
(75 diváků)
7.
-- zahraniční -DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ (65
8.
diváků)
-- dětský, zahraniční -BASTARDI (60 diváků)
9.
-- český -ROMÁN
PRO
MUŽE (52 diváků)
10.
-- český --

V Kostce se tvořilo
k Valentýnu
Pod vedením Jindry Svobodové jsme si
vlastnoručně vytvořili dárek, který posloužil
k obdarování blízké osoby u příležitosti svátku
svatého Valentýna. (mj)
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Poradenské pracoviště v krásnolipské škole
Na školní poradenské pracoviště ZŠ Krásná Lípa se můžete obrátit v případě, že:
• zvažujete odklad školní docházky
• potřebujete logopedickou konzultaci (náprava vadné výslovnosti je nutná ještě před vstupem do 1.třídy)
• potřebujete pomoc při zvládání grafomotorických obtíží Vašeho dítěte (drží tužku nesprávným způsobem,
má neuvolněné zápěstí, na tužku příliš tlačí) . Kromě odborného poradenství je v nabídce i možnost vyzkoušení
individuálních pomůcek – nástavců na tužky, trojhranný program, pomůcky pro leváky.
Dále nabízíme vyšetření Testem rizika poruch čtení a psaní, který odhalí případné potíže v oblasti sluchového
a zrakového vnímání, grafomotoriky, pravo-levé a prostorové orientace. Na vyšetření navazuje poradenství, jak
s dítětem pracovat a snížit tak riziko vzniku poruchy čtení či psaní. Test realizujeme ve spolupráci s mateřskou školou nebo individuálně.
PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka

Známou pohádkovou postavičku – Cipíska – z plastových
víček, polystyrenu a přírodního materiálu společně
vytvořily děti z Mateřské školy Sluníčko.
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Za Krásnou Lípu boxovali dva borci
V sobotu 12. 2. 2011 se v Ústí nad Labem konalo 5. kolo severočeské ligy v boxu
a KBC Krásná Lípa zde měl tentokrát už dva zástupce. Jako první nastoupil
Ladislav Grundza proti o 4 kila těžšímu soupeři Hvozdovi z Chomutova. Zápas
byl velmi vyrovnaný, plný boxerských výměn a i když byl Hvozda o půl hlavy
vyšší, měl Láďa mírně navrch. Respektujeme výrok rozhodčích, který zněl
nerozhodně, ale názor náš i většiny publika byl, že měl Láďa vyhrát. Nevadí,
za 14 dní jedeme na MČR do Rakovníka, a tam už budou soupeři váhově
stejní jako Láďa, tedy do 40 kg, tak snad urveme medaili. Druhý náš zástupce
David Čech měl svou premiéru a jelikož v jeho kategorii kadeti nikdo nebyl,
šel David proti soupeři z kategorie junioři. Jeho soupeř Linke z Liberce podle
všech očekávání a předpokladů po zásluze zvítězil na body, ale David prokázal
statečné srdce a v budoucnu to bude určitě zase o něco lepší. Sportu zdar
a kickboxu zvlášť.
MD

NEJSLAVNĚJŠÍ ZNAČKY ÚSTECKÉHO
KRAJE A ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
24. února 2011
Zveme Vás na přednášku Martina Krska - novináře, popularizátora historie a autora
stejnojmenné knihy, který Vás seznámí s bohatou a slavnou historií tohoto kdysi průmyslového regionu.
Dozvíte se, že řada značek z našeho okolí se proslavila doma i ve světě jako např.:
Mikulášovické nože, Motocykly Čechie Böhmerland, Mýdlo s jelenem, Elite Varnsdorf, Čokoládovny Diana, Jäger (spodky jegrovky), Diamon a řada dalších...

Místo konání: Dům Českého Švýcarska
Křinické náměstí 10 Krásná Lípa
od 17:30 hodin
Pĥednáška je realizována za finanĆní podpory
SFŽP a MŽP v rámci projektu SECESE.

Bedřichov 2011
1. DEN – V sobotu 23. ledna začalo naše dobrodružství. V 9:OO jsme odjeli z krásnolipského náměstí směr Žitava a pak Bedřichov, cílem byl hotel Ludmila.
Po rozdělení do pokojů jsme se hned vydali vyšlápnout kopec a prohlédnout si, co nás v následujících dnech čeká. Po vyčerpávajícím výkonu (kdo taky dneska
šlape sjezdovku vzhůru, když jsou všude vleky!!!asi učitelé chtěli, abychom večer „padli za vlast“) nás čekala výborná večeře a první společný večer s německými
kamarády. Podle rozlosování vzniklo šest česko-německých druřstev (Albatros, Bounty, Cukřenky, Dobrý D., Eskimo a Frankenstein) po šesti žácích. Nejprve jsme
se museli vzájemně představit, naučit se jména všech členů družstva a potom už každý večer probíhali soutěže mezi těmito družstvy. Vždy jsme se museli „nějak“
domluvit, ruce a nohy posloužily jako perfektní dorozumívací prostředek, tak anglická slovíčka se nám najednou dost hodila. Ve 22:00 byla večerka a my zalehli
do postelí. Klid však na chalupě ještě dlouho nebyl, to víte: první noc je první noc!
2. DEN – Ráno jsme se plní energie sešli na snídani a v 9:00 jsme vyrazili na svah. Po krásném lyžování jsme se naobědvali a chvíli odpočívali. Po poledním klidu
nás čekaly další jízdy na lyžích a snowboardech. V 16:00 skončil provoz vleků, tak jsme odešli na chalupu, před večeří jsme si poslechli přednášku pana Dvořáka
o pravidlech pohybování na sjezdovce, o bezpečnosti na lyžích a po večeři zas následoval společný večer s německými žáky
3. DEN – Na dnešek jsme se těšili asi nejvíc – čekal nás výlet do Liberce do Babylonu. Nejdříve jsme tři hodny smývali pot a špínu uplynulých dní na horách, v každou
celou jsme se sešli u vchodových hodin a soutěžili v našich družstvech. Potom příjemně unaveni jsme se vrhli v restauraci se švédskými stoly na připravené
lahůdky, byla to fakt mňamka! Nakonec ještě návštěva IQ parku a bludiště a mohli jsme jet plni zážitků z „odpočinkového dne“ zpátky do hotelu. Večer jsme místo
her vyrazili na noční procházku Bedřichovem, některé chalupy byly ještě o svícené různými řetězy a lampičkami, všechno bylo pokryto čerstvým sněhem, prostě
moc pěkné pohledy.
4. a 5. DEN – Další dny na sjezdovce, zase nácvik carvingových oblouků, zkuební slalom a pohyb mezi hůlkami, zase výborné obědy i večeře, opět večerní
soutěžení v družstvech a večer v deset hodin už byla chalupa takřka celá tichá, únava nám nedovolila dlouho skotačit a povídat.
6. DEN – Ten byl něčím zvláštní. Čekali nás závody. Nejprve jsme všichni projeli slalomovou tratí, někteří ovšem minuli branku a byli diskvalifikovaní. Potom jsme
na pláni soutěžili v našich družstvech – dokázali jsme sobě i ostatním, že se na lyžích umíme pohybovat nejen z kopce. Celé naše týdenní lyžování jsme zakončili
společnou jízdou v „hadu“ přes celou sjezdovku a závěrečným pokřikem HURÁ, HURÁ, HURÁ! Po večeři přišlo vyhodnocení všech soutěží – bodování úklidu pokojů
a slalomu. Šli jsme si zabalit, uklidit pokoje a naposledy se vyspat s vědomím, že už zítra jedeme domů – někteří se těšili, jiní by ještě klidně pár dní zůstali.
(H. Hořeňovská, V. Podhorská, M.Pešír, F. Alfery, J. Šťastný a J. Virgler)
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