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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 24. listopadu
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 10. listopadu

4,- Kč

Lípa Anežky České zdobí
i Krásnou Lípu
Vysazením lípy srdčité se i Krásná Lípa připojila
k celorepublikovému projektu České rady dětí a
mládeže „Stromy Anežky České“, jehož cílem je
propagace odkazu Anežky České prostřednictvím
výsadby sta lip srdčitých. Jeden exemplář této lípy
byl vysazen ve spodní části krásnolipského sídliště
a ruku k dílu přiložili společně zástupci veřejnosti,
Klubu českých turistů, ČSOP Tilia Krásná Lípa, ATOM
Zelenáči a města Krásná Lípa. Slavnostní řeč k odkazu Anežky České přednesl správce krásnolipské
farnosti Antonín Sedlák.
U zasazeného stromu je také tabule s informacemi

o projektu, o Anežce České, partnerech projektu i
o sdružení, které strom vysadilo. Souřadnice nově
vysazeného stromu budou zaznamenány do interaktivní mapy Kamchodit.cz, která nabízí více
než 2500 umístění kluboven, DDM, veřejných hřišť
a dalších míst pro trávení volného času. Na mapě
nyní vzniknou nové symboly, které se mohou stát
poutními místy připomínající odkaz Anežky České,
která hrála významnou roli v historii našeho státu
a prostřednictvím tohoto projektu budou její činy
připomenuty.
(Volfová Hana)

Hlasujte pro Křinické náměstí
Zúčastněte se třetího kola hlasování, dejte hlas Křinickému náměstí v Krásné Lípě a vyhrajte vyhlídkový let! Právě probíhá 3. kolo soutěže o nejlepší
a nejzajímavější dokončený projekt v Ústeckém a
Karlovarském kraji a vy můžete znovu hlasovat.
Hlavní cenou je vyhlídkový let, během něhož se

budete mít možnost Aeroplánem podívat na místa, o nichž jste hlasovali. Soutěž probíhá formou
internetového hlasování do 30. listopadu na www.
aeroplanem.cz. Krásná Lípa a její projekt Křinického
náměstí je zatím s 382 hlasy na sedmém místě.
(r)
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Počasí v Krásné Lípě říjen 2011

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 21.11. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 24.11. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
5.12. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8.12.
2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ,
dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
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
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do
31.3. každý týden.

Komunitní
centrum

Letošní říjen byl v Krásné Lípě kombinací teplého
letního, ale i typického podzimního počasí.První
dny října byly ve znamení jasné oblohy a relativně
vysokých teplot.To však bylo velmi rychle potlačeno
ve druhé dekádě, kdy se definitivně ozval podzim.
První dekáda jak již bylo zmíněno výše byla
ve znamení příjemného slunného počasí s
odpoledními teplotami nad 20°C.Hned první
říjnový den padl tzv. letní den.To znamená, že
teplota vzduchu vystoupala nad 25,0°C.Další
dny byly chladnější ale stále velmi nadprůměrné.
Odpolední teploty se pohybovaly kolem 23°C.
Druhá dekáda začala výrazným zhoršením počasí
a přidaly se také dešťové srážky.Studená fronta
srazila odpolední teploty až na hodnoty kolem 9°C
a odpolední hodnoty kolem 9°C vydržely do konce
měsíce.Ve třetí dekádě nastoupil inverzní charakter
počasí, přidaly se mlhy nebo nízká oblačnost,
která se občas rozpustila a teploty tak v nočních
hodinách klesaly slabě pod bod mrazu.Nástup
nočních mrazů není v říjnu nikterak zvláštní.
Srážkově byl říjen normální, naprostá většina srážek
spadla ve druhé dekádě a denní srážkové úhrny
nebyly ani v jednom případě vysoké.Za zmínění
stojí ještě vzpomínka na druhou říjnovou dekádu
roku 2009, kdy na severu a severovýchodě Česka
leželo krátkodobě místy až 40 cm sněhu.

Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00
Odborné sociální poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,Út,Pá 9:00 -11:00,
13:00 -15:00
St 9:00 -11:00 13:00
-16:00
Občansko právní poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi
do 6 let
vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

5,8°C
15,0°C
-3,8C
100 %
37 %
17 m/s
16 mm

5,3°C
18,1°C
-3,9°C
100%
59%
18 m/s
122 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota
vystoupila nad 25,0°C) : 1
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 5
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Elektronické občanské průkazy

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Září 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
7,8°C
Maximální teplota
26,1°C
Minimální teplota
-2,2°C
Maximální vlhkost
100%
Minimální vlhkost
20%
Maximální poryv větru 16 m/s
Úhrn srážek
54,3 mm

Od 1. 1. 2012 se budou vydávat občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ( e-OP). O nový občanský
průkaz si můžete na Městském úřadě v Krásné Lípě
požádat pouze do 30. listopadu 2011. Po tomto
termínu již nebude možné na MěÚ Krásná Lípa o
občanský průkaz požádat. Od 1. 1. 2012 se budou
žádosti o občanský průkaz podávat pouze na MěÚ
Rumburk. V některých případech (LDN, domovy
důchodců, věznice atd.) se budou používat mobilní
pracoviště.

30.11.
18.11.
19.12.
27.12. – 30.12.

ukončení podávání žádostí
o občanské průkazy
odstávka systému CDBP
nelze přijímat ani vydávat
e- pasy, pouze BLESK
ukončení přijímání žádostí
o e – pas
odstávka systému CDBP
nelze přijímat ani vydávat
e- pasy, pouze BLESK

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 12. – 13. 11. 2011 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
- 17. 11. 2011 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
- 19. - 20. 11. 2011 MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 26. - 27. 11. 2011 MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 215
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ
V KOSTCE

PORADNA

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si
můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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: Jsem v rozvodovém řízení. Manžel před časem
dostal darem pozemek. Tehdy se tvrdilo, že jde o společné
jmění manželů. Nyní ale z rozvodového jednání u soudu
vyplývá, že na tento jeho jemu darovaný pozemek nemám
žádný právní nárok, neboť je to jeho osobní dar. Jak je to
vlastně s darováním věcí a společným jměním manželů?
Odpověď: Ve smyslu § 143 obč. zákoníku platí v našem
právním řádu již od roku 1964 princip, že darem nelze
nabýt majetek do společného jmění manželů. Dar může
dostat jeden nebo druhý z manželů. Pokud darem obdrží

oba manželé něco společně (je to darováno prokazatelně
oběma), nabývají to do svého podílového spoluvlastnictví.
Je mi líto, „tvrdilo-li se“ něco, co nebyla pravda. A dnes s
tím nic nenaděláme. Prostě darem jste nemohli nabýt
pozemek do společného jmění manželů (SJM).
Pokud jste svými vlastními penězi či svým vlastním
přičiněním zhodnotila pozemek darovaný manželovi,
měla byste nárok na uhrazení toho, o co se hodnota
jeho majetku Vaším přičiněním zvýšila. Slovy práva: on
se bezdůvodně obohatil na Váš úkor, toto obohacení je
povinen Vám vydat. Avšak pozor, Váš nárok se promlčuje
za dva roky od okamžiku, kdy jeho majetek byl takto
zhodnocen – čili takový nárok je pravděpodobně již
promlčen. A on by dnes promlčení asi namítl.
Podle § 149 odst. 2 občanského zákoníku je pak každý z
manželů povinen nahradit, co ze společného majetku bylo
vynaloženo na jeho osobní majetek. Pokud tedy za trvání
manželství byl darovaný pozemek zhodnocen penězi,
které patřily do společného jmění manželů, je manžel
povinen před vypořádáním SJM tyto peníze do SJM jaksi
„vrátit“ (a pak se teprve SJM vypořádává, rozděluje –
nejde tedy o skutečné vrácení, ale o „vrácení“ pro účely
výpočtu výše vypořádání). Musíte si však uvědomit, že
povinnost dokázat, že byl darovaný pozemek zhodnocen
z vašeho SJM, máte Vy – nestačí to pouze tvrdit, musíte to
i objektivními důkazy dokázat.
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Obnova po povodních 2010 mohla konečně začít
Po loňských letních povodních jsme hned
odstranili prvotní škody. A potom jsme na opravy
či rekonstrukce čtyř vážněji poškozených staveb
podali žádosti o dotace. Z pojistného plnění jsme
zrekonstruovali mostek v Kyjově včetně opěrných
stěn potoka (poslední mostek ve městě u vstupu
do Kyjovského údolí). Žádost o dotaci jsme podali
na další dva mostky, stejně tak na vymletí silnice a
vyplavení tenisového kurtu s umělým povrchem ve
Sportovním areálu. Protože jsme byli relativně málo
zasažené město, rozhodlo ministerstvo pro místní
rozvoj o našich žádostech až letos v létě, rozhodnutí
došlo až v září. Proto se letos stihne obnovit jen
tenisový kurt a poopravit cesta z Dlouhého dolu
na Vlčí Horu. Práce jsou v podstatě hotové. Na
jaře pak bude provedena rekonstrukce mostků.
Jeden v Dlouhém dole a druhý ve Studánecké ulici.
Pokusíme se připravit renovaci dalšího mostku
ve Studánecké, toho na spojce k viaduktu ve
Varnsdorfské ulici.
Těsně před loňskými povodněmi jsme přitom
dokončili rekonstrukci mostku v Mánesově
ulici směrem k fotbalovému hřišti. Když vše

dobře dopadne, bude tak mít naše město
zrekonstruováno pět mostků z celkových cca 20
na městských komunikací, tzn. v podstatě jednu
čtvrtinu z celkového počtu během tří let.
Náklady na projekty jsou cca 2 mil.Kč a z toho cca
80% tvoří státní dotace.
(Zbyněk Linhart)

Technické služby mají
nový traktor
I v letošním roce pokračuje obnova vozového
parku Technických služeb města. Zastupitelstvo
města vyčlenilo pro letošní rok na nákup nové
techniky částku 1,6 mil Kč. V minulém týdnu tak
ve výbavě přibyl nový výkonný traktor ZETOR
125 Forterra. Ten nahradí dosavadní nejstarší z
roku 1997. Především v průběhu zimní údržby
lze od nového stroje očekávat vyšší spolehlivost.
Zvýšená poruchovost starších strojů, minulou zimu
několikrát nepříjemně zkomplikovala situaci při
údržbě komunikací. (r)

V říjnu ubylo nezaměstnaných
Evidovaní uchazeþi

Základní územní jednotka
ýíslo
562882
562432
562505
562530
562572
562793
562777
562581
562611
530417
562823
562858
562441
562751
562912
562661
545708
562947

1)

Název mČsta, obce, oblasti
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
ChĜibská
JiĜetín pod Jedlovou
RybništČ
Varnsdorfsko (mikroregion)
Rumburk
JiĜíkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré KĜeþany
Rumbursko (mikroregion)
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov
Šluknovsko (mikroregion)
Šluknovský výbČžek

Celkem
1114
93
47
139
57
50
1500
664
355
304
5
121
1449
455
114
178
151
41
37
33
1009
3958

Ženy
575
46
21
56
39
21
758
332
174
125
3
52
686
234
60
81
73
19
12
17
496
1940

Muži
539
47
26
83
18
29
742
332
181
179
2
69
763
221
54
97
78
22
25
16
513
2018

8693

4381
4381

4312

Okres DČþín celkem
Ženy v okrese

VysvČtlivky: 1) MČsta jsou zvýraznČna tuþnČ
2) Míra nezamČstnanosti
3) Míra nezamČstnanosti žen
4) PomČr mezi sledovaným a pĜedchozím mČsícem
5) Poþet ekonomicky aktivních obyvatel
Veškeré výpoþty vychází z poþtĤ dosažitelných uchazeþĤ.

V měsíci říjnu 2011 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 304 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy,
z toho 125 žen. V evidenci tak meziměsíčně ubylo
12 uchazečů. V míře nezaměstnanosti tedy došlo
k poklesu o 0,7%. Ve městě je její míra aktuálně
17,65%, oproti zářijovým 18,35 %. V okrese Děčín
nezaměstnanost v podstatě stagnuje na13,11%, na
Šluknovsku pak na 14,01%.
(r)

MN

2)

13,11 %
14,88 %
11,69 %
19,07 %
20,65 %
14,37 %
13,79 %
11,29 %
19,17 %
17,65 %
10,20 %
22,24 %
14,42 %
15,79 %
11,52 %
13,78 %
14,94 %
13,06 %
24,67 %
5,85 %
14,01 %
14,07 %

MN-Ž

3)

51,62 %
49,46 %
44,68 %
40,29 %
68,42 %
42,00 %
50,53 %
50,00 %
49,01 %
41,12 %
60,00 %
42,98 %
47,34 %
51,43 %
52,63 %
45,51 %
48,34 %
46,34 %
32,43 %
51,52 %
49,16 %
49,01 %

13,11 % 50,40 %
16,22 %

Srovnání Poþet
4)
5)
mČsícĤ
EAO
96,03 %
8498
96,88 %
625
97,92 %
402
100,00 %
729
96,61 %
276
89,29 %
348
96,28 % 10878
97,79 %
5880
92,45 %
1852
96,20 %
1722
125,00 %
49
101,68 %
544
96,47 % 10047
93,62 %
2881
90,48 %
990
99,44 %
1292
93,79 %
1011
74,55 %
314
119,35 %
150
106,45 %
564
94,39 %
7202
95,86 % 28127

98,40 %
99,75 %

66301
27006

10 let OPS České
Švýcarsko
České Švýcarsko. o. p. s. v prostorách děčínského
zámku oslavila 10. let své existence.
K tomuto významnému výročí vzniklo
retrospektivní video o činnosti společnosti, který
můžete shlédnout na www.ceskesvycarsko.cz. (r)

PODĚKOVÁNÍ
děkujeme, že jste na nás nezapomněli a opět
pro nás připravili příjemné odpoledne s hudbou a výborným občerstvením. Děkujeme také
všem, co nás obsluhovali a na závěr přidali krásnou kytičku. Důchodci.

Veřejně prospěšné
práce pomalu končí
K počátku listopadu město Krásná Lípa
zaměstnává v celkem 38 osob v různých
formách podporovaného zaměstnání. Pět osob
je podpořeno v rámci projektu Mám práci ve
spolupráci s občanským sdružením CEDR, tři
osoby jsou zaměstnány v rámci individuálních
rekvalifikačních projektů a zbývajících 30 osob je
zapojeno do standardního projektu tzv. Veřejně
prospěšných prací.
Jedná se ve všech případech o osoby dlouhodobě
nezaměstnané, často sociálně vyloučené.
Na první pohled tedy vše běží přibližně v rozsahu,
na který jsme byli léta zvyklí. Při detailnějším
rozboru je však patrné, že se jedná o podpory
převážně krátkodobé, u většiny pouze tříměsíční.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě
avizuje zásadní omezení veřejně prospěšných
prací pro jejich finanční náročnost. Nezaměstnaní
občané by měli být od ledna příštího roku zapojeni
především do tzv. Veřejné služby. Tento režim však
nepřináší přímou finanční motivaci, fakticky je
pouze podmínkou k možnosti zůstat v evidenci
nezaměstnaných a případně pobírat základní
sociální dávky. I Veřejnou službu dnes město Krásná
Lípa svým občanům v nouzi nabízí. Aktuálně je do
ní zapojeno 24 osob. Zájem o ni je minimální. V této
souvislosti je důležité uvést, že v Krásné Lípě je v
současnosti evidováno 316 nezaměstnaných.
V ekonomicky a sociálně komplikovaném regionu,
kterým je Šluknovsko bezpochyby dlouhá léta, není
v tuto chvíli příliš pracovních příležitostí. Pro osoby,
které jsou v evidenci Úřadů práce dlouhodobě,
nejsou prakticky žádné. To je evidentní skutečnost,
kterou žádné opatření po novém roce neřeší. Z části
zřejmě dojde k úsporám a všemi vítanému omezení
zneužívání přebujelého systému sociálních dávek.
Zároveň by však měla následovat jasná opatření s
cílem reálně pomoci postiženým regionům, ale i
konkrétním skupinám sociálně vyloučených osob.
Veřejně prospěšné práce jsme tak jednoznačně
chápali – peníze za konkrétní odvedenou práci
pro společnost, komunitu. Teď již nebudeme moci
nabídnout ani to!
(J. Kolář)
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Veselí dráčci obsadili
krásnolipské nebe
Již tradičně si školáci své podzimní prázdniny
zpestřují pouštěním draků. Draků, které poseli
modré nebe bylo více než dost, byli malí, velcí,
pestrobarevní, létaví i nelétaví. Oceňovala se jejich
krása, schopnost létat a nakonec i vytrvalost těch,
kteří se je vydali pouštět – většina dračích pilotů
totiž přišla na to, že pouštět draka není vůbec
jednoduchou záležitostí.
(vik)
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Mistrovství ČR ve fullcontactu.
V sobotu 5. 11. 2011 se v Jablonci nad Nisou konalo
MČR v kickboxingu-disciplína fullcontact. Za KBC
Krásná Lípa nastoupil Míša Málek v kategorii -67
kg a postoupil ve velmi silné konkurenci přes
Dubovického z Lovosic a Jegorkina z Liberce do
finále. Tam na něho čekal Mistr Světa i Evropy
Štádler z Plzně a i když Míša bojoval velmi statečně
a vybojoval vyrovnaný zápas, titul mistra republiky
získal po zásluze plzeňský borec.
V kategorii +91 kg se rovněž do finále probojoval
náš druhý zástupce Míša Duchač, když v semifinále
porazil na body Šerce z Plzně. Bohužel si v tomto

zápase poranil nohu a i když zápas vyhrál, tak
nemohl nastoupit do finále proti Fibichovi z
Jablonce. Po skončení turnaje jsme jeli rovnou
do liberecké nemocnice, kde Míša dostal slušivou
ortézu.
Častá zranění, ale ke kickboxingu patří a i přes
nepříjemná zranění se oba zástupci KBC Krásná
Lípa mohou těšit ze stříbrných pohárů a z titulů
vícemistrů republiky ve fullcontactu pro rok 2011.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť!
(MD)

Hudbou k pokoji a
klidu
Romská skupina Galaxie Junior z krásné Lípy
koncertovala v kostele sv. Bartoloměje v Rumburku
na akci Pokoj a hudba spojují všechny. Bohoslužbu
s romskou hudbou pořádala Komunita Sant´Egidio
a zúčastnil se jí i předseda Ekumenické rady církví
Joel Ruml.
(Robert Ferenc)

Trumf v Krásné Lípě triumfoval
Divadelní spolek Karel Čapek z Děčína se svou
komedií Trumf přijel oživit krásnolipskou kulturní
scénu. Divadelní hru napsal Ivan A. Krylov a jednalo
se vskutku o excelentní frašku. Kdo nebyl líný a
vyrazil do našeho kulturního domu, nelitoval.
Strávili jsme celou dobu se slzami smíchu v očích

a nejen režie, ale i divadelní výkony stály za
zhlédnutí. Dobová komedie z prostředí ruského
carství opravdu překvapila a rozzářila naše tváře.
Byl to velmi pěkně strávený večer. Děkujeme.
(Lucie Hanková)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Vánoční aranžování
v Kostce
Komunitní centrum – Kostka Krásná Lípa vás
ve čtvrtek 24. listopadu v 16:00 zve k výrobě
adventních věnců a svícnů. Přijďte si za pár korun
vytvořit adventní věnec nebo svícen, který si
odnesete sebou na Váš vánoční stůl. Poplatek
30,-Kč. V ceně je zahrnuto chvojí, suché květy a
na místě si můžete ještě zakoupit různé doplňky svíčky, stuhy, květy, sušiny, přírodniny pro adventní
vazby a zápichy z různých materiálů. Akce se bude
konat v Kostce Krásná Lípa, Dům služeb, 1. patro.
Na tuto akci není nutné se dopředu přihlašovat.

Romský missák 2011
Romské sdružení Čačipen v Vás v sobotu
19. listopadu od 15:00 hodin zve do krásnolipského
kina na soutěž Romský missák 2011. Soutěžit
budou muži od 18-ti do 50-ti let ve volné disciplíně,
rozhovoru a chybět nebude ani promenáda v
trenkách.

Lidé a příroda
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku
bude od 1. prosince k vidění výstava fotografií
Lukáše Černého „Lidé a příroda“. Slavnostní
vernisáž se uskuteční 6. prosince od 17:00 hodin.

Varhanní koncert
U příležitosti dokončení 3. etapy obnovy varhan
kostela sv. Václava ve Šluknově se ve čtvrtek
17. listopadu od 17:00 uskuteční Varhanní koncert,
při němž varhaník Jiří Chlum představí díla J.S.
Bacha, Dietricha Buxtehudeho, Johanna Gottfrieda
Walthera a Františka Musila. Dobrovolné vstupné
bude použito na dokončení celkové opravy varhan.

Křížové cesty
Šluknovska
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku
se můžete seznámit se čtrnácti příběhy křížových
cest v krajině Šluknovského výběžku v aktuálních
a dobových fotografiích a situačních plánech. K
vidění jsou i originály dřevěných reliéfů zastavení
z křížových cest
ve Šluknově a Království. Výstava potrvá do
31. ledna 2012, otevřena je denně, včetně víkendů,
od 9:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Tragická místa paměti
v Loretě
Výstava Tragická místa paměti – Průvodce po historii
jednoho regionu v letech 1938-1945 doputovala
do Lorety v Rumburku. Sto osm velkoformátových
česko-německých panelů přibližuje soužití Čechů
a Němců od obsazení Sudet po nucené vysídlení
německého obyvatelstva. Na problematiku se dívá
pohledem studentů čtyř gymnázií Ústeckého kraje.
Návštěvníků je k dispozici i stejnojmenná kniha.
Putovní výstava je v ambitu rumburské Lorety k
vidění do konce listopadu od úterý do soboty mezi
9:00 až 16:00 hodin.
Další informace k výstavě Tragická místa paměti
najdete na www.mistapameti.cz.

Vstup na Pravčickou
bránu do půlky
listopadu zdarma
Dle informací od provozovatele areálu Pravčické
brány je nyní Pravčická brána přístupná bez
placení do asi poloviny listopadu. Pouze restaurace
Sokolí hnízdo je již zavřená. Potom již bude
Pravčická brána přes celou zimu až do konce
března uzavřena. Provozovatel areálu Pravčické
brány firma České Švýcarsko - turistické informace,
s.r.o. totiž zahájil rekonstrukci budov a přístupové
cesty na Pravčickou bránu. Práce budou trvat
až do 31. března 2012. Od 1. dubna bude opět
přístup na Pravčickou bránu obnoven. Areál bude
otevřen rovněž během Vánočních svátků v zatím
neupřesněnou dobu.
České Švýcarsko však zůstává otevřené celou zimu.
Můžete navštívit např. Belvedér, kterého výsledky
soutěže Kudyznudy pasovaly na nejzajímavější
turistický cíl v Severozápadních Čechách. Ideálním
turistickým cílem při špatném počasí po celou zimu
zůstává i Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. (r)

Listopad

v Domečku Na Kopečku
v Rumburku
Na Kopečku s Ladislavem Šamšou
Středa 16. listopadu od 19:00. Posezení a
povídání s pedagogem, dlouholetým ředitelem
Speciální základní školy v Rumburku, režisérem
a nadšeným fotografem.
Deník v Áziji
Středa 23. listopadu od 19:00. Volné
pokračování „Dvouletého putování po Asii“,
tentokrát s listováním v deníku, které bude
obohaceno fotografiemi. Vzpomínkami vás
bude provázet Bára Součková.
Tradiční podzimní čtení
Středa 30. listopadu od 19:00. Za okny už
se bude potloukat tma, možná bude trochu
nevlídno a podzimní vítr rozfouká listí po
kopcích. Ale u kamen, u čaje a kávy, pod
lampou bude příjemně. Tradiční koláž vlastních
i převzatých textů interpretovaných na pomezí
činohry, pantomimy, baletu a okrajových
hudebních žánrů. Čte Roman Winter a další.
Po skončení literární kroužek s Antonínem
Slejškou.

FOTOSOUTĚŽ – Poznáte co naši předci
fotografovali?
Po celý letošní rok vám přinášíme historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a
vaším úkolem je srovnat fotografii se současným
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až po
pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku,
že pošlete pátou správnou odpověď, budou
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě,
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže.
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného

čísla Vikýře. Pro odměnu si tentokrát mohou přijít:
Zdena Churáčková, Klárka Procházková, Igor Knapp,
Anna Arnoldová, Štěpán Uhlík, Jaroslava Jackelová,
Pavel Votápek, Helena Mittnacht (SRN) a Zdeněk
Vrabec junior.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 412: Budova
byla postavena Dittrichovou rodinou jako dětský
domov v letech 1912 – 1915. V první světové válce
sloužila pro nemocniční účely, od roku 1923 pak
jako sirotčinec, v druhé světové válce jako lazaret a
ubikace pro různá vojska a od 9. září 1946 dlouhá
léta sloužila jako dětská ozdravovna. V součastné
době zde sídlí Správa Národního parku České
Švýcarsko.
Odkud kam vede cesta na obrázku.
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Program kina Krásná Lípa LISTOPAD 2011
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
středa 16. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Probral se z bezvědomí a vůbec si nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je podivný náramek na zápěstí.
Daniel Craig a Harrison Ford v akčním western, sci-fi thrilleru. 118 min. Mládeži přístupno.

OŠETŘOVATEL

středa 23. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Mluvící zvířata v Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve
společnosti ženy. 104 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

DREAM HOUSE

pondělí 28. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Napínavý thrilleru o rodině, která se nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém došlo k několika brutálním vraždám. Záhy
zjišťují, že si je vrah vyhlédl jako své další oběti.90 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

POMOC V NOUZI
Před dvěma lety diagnostikovali lékaři mému otci
počínající stařeckou demenci.
Slíbila jsem mu, že se o něj postarám.
Bohužel jeho stav se během posledního roku velmi
zhoršil a já cítila, že mi síly ubývají. Sama jsem již v
důchodu a péče o mého tatínka mě začala natolik
zmáhat, že jsem uvažovala o jeho umístění v
Domově pro seniory.
Shodou okolností mě navštívila moje dlouholetá
kamarádka. Když jsem jí vyprávěla o situaci, která
mi začala ,,přerůstat přes hlavu,“ přivedla mě na
myšlenku využít Odlehčovací službu Kostky Krásná
Lípa, která poskytuje možnost zastoupení v péči o
člena rodiny.
Již další den jsem se rozhodla je kontaktovat.

Nabídkou jejich služeb jsem byla nadšená!
S vedoucím pracovníkem této služby jsem se
domluvila na pravidelných dvouhodinových
návštěvách.
Pokaždé, když přijde jedna z asistentek dle
domluveného termínu k nám domů, vím, že mohu
toto své ,,břímě“ alespoň na 2 hodiny denně
odložit a odpočinout si, v klidu si nakoupit nebo
navštívit své známé apod.
Vím, že se mohu na asistentky odlehčovací služby
plně spolehnout a díky nim pečovat o svého tatínka
dál doma, kde se cítí nejlépe.
Touto cestou bych jim chtěla poděkovat za vzornou
a příkladnou pomoc o nemocného člověka.
(J.K.)

V Krásné Lípě se
slavnostně předávala
osvědčení
Za přítomnosti zástupců sdružení, města a
vzdělavatele se v obřadní síni MěÚ Krásná Lípa
předávala osvědčení o absolvování rekvalifikačního
kurzu „Údržba veřejné zeleně“. Z rukou předsedy
občanského sdružení CEDR Miroslava Řebíčka
tento doklad o zvýšení kvalifikace převzalo
celkem 8 účastníku vzdělávacího programu, kteří
se zapojili také do dalších aktivit projektu „Mám
práci“. Většina z absolventů II.běhu kurzu následně
vstoupilo i do podporovaného šestiměsíčního
zaměstnání u Města Krásná Lípa, u krásnolipské
základní školy a u občanského sdružení Cedr.
„Nyní nás čeká bilancování, ale již teď se ukazuje,
že projekt byl úspěšný. Mile nás překvapilo, s
jakým zájmem a nasazením účastníci zvládali, jak
teoretickou, tak i praktickou část rekvalifikace,“
řekl předseda občanského sdružení Cedr Miroslav
Řebíček. Krásnolipský místostarosta Jan Kolář
k tomu dodal, že město je vždy připraveno
spolupracovat na projektech, které podporují
vzdělání a zaměstnanost místních lidí. „Proto
jsme přivítali spolupráci s krásnolipským CEDRem
při rekvalifikacích a možnosti vytvoření nových
podporovaných pracovních míst v údržbě veřejné
zeleně.“
Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Marta Saganová)

Nadace EURONISA pomohla klientům
azylového domu
Klienti v rumburském azylovém domě, jehož
provozovatelem je občanské sdružení CEDR –
komunitní centrum Krásná Lípa, mohou díky
finanční podpoře nadačního fondu Euronisa trávit
volný čas cvičením a posilováním na novém nářadí
a strojích.
Finanční příspěvek na zřízení cvičebního koutku
umožnil rozšíření volnočasových aktivit v rámci
programů prevence. Současně klienti mohou
díky této aktivitě posilovat a prohlubovat správné

návyky vedoucí k jejich samostatnosti a posilující
jejich sebedůvěru.
Cvičební koutek bude po rekonstrukci objektu
azylového domu, který je jediným zařízením
zajišťujícím sociální službu Azylové domy ve
Šluknovském výběžku,
součástí společenské
místnosti. Nadace Euronisa podpořila nákup
cvičebního a posilovacího nářadí částkou
10 000 Kč.
(Miroslav Řebíček, Cedr)

Kostka přijme
zaměstnance
Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance na
pozici pracovník pro kulturně výchovnou
činnost. Místo je zřízeno v režimu veřejně
prospěšných prací.
Podmínky: - uchazeč o zaměstnání je v evidenci
Úřadu práce Rumburk
- umístění schválí Úřadu práce
- trestní bezúhonnost
- zvládání administrativy,
práce na PC a internetu
- organizační schopnosti
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou dle rozhodnutí Úřadu práce. Hrubá
mzda 8.000 Kč. Zájemci, kteří splňují kritéria, se
mohou přihlásit na emailu kostka@krasnalipa.
cz.
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MŠ Brouček děkuje
1. září 2011 byla otevřena mateřská škola „Brouček“.
Stala se tak již třetí mateřskou školou, která je
součástí právního subjektu Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa. Mateřská škola je
jednotřídní s kapacitou 20 dětí ve věku tří-čtyřletých,
se sídlem v budově Školní družiny. Pracují zde dvě
učitelky a jedna školnice. Rodiče dětí věnují MŠ

velkou pozornost a péči. Svoji aktivitu projevují v
plné účasti na akcích školy (sportovní olympiáda,
výtvarná tvoření) a výpomocí. Rády bychom
poděkovaly touto cestou všem, kteří pomohli MŠ a
poskytli materiální nebo finanční dary.
(Učitelky MŠ Brouček)

Dva společně strávené dny v Německu
Školní rok začal nedávno a my už máme první
česko-německé setkání žáků naší školy a
Mittelschule Neukirch za námi. Uskutečnilo se
30.9. – 1.10.2011 v Neukirch. Tématem bylo „Příroda
se připravuje na zimu“. Počasí ale vůbec zimu
nepřipomínalo ba naopak. Byly to dva neobvykle
teplé slunečné dny. Ale ona ta zima přijde. Po
příjezdu do Neukirch jsme rychle odložili zavazadla,
zabalili svačinu do batůžků a rychle jsme šli na vlak
do Drážďan. Paní učitelka nám něco málo řekla o
Drážďanech. Rušnými drážďanskými ulicemi jsme
se dostali do ZOO. Po společné prohlídce jsme se
rozdělili do jazykově smíšených skupin, dostali
jsme pracovní listy a byl rozchod. Štěpán jako už
zkušený dostal na starost malého Honzíka a teď už
nezbývalo nic jiného než se domluvit a neztratit se.
Neztratil se nikdo, všichni včas dorazili na smluvené
místo. Kontrolu pracovních listů necháváme
na večer na ubytovně, protože pospícháme na
krmení slonů. Sloni se řadí do řady jako vojáci,
zvedají choboty a pak každý dostává bochník
chleba. Proč to všechno? Protože jsou velmi žárlivá

zvířata. To vše a ještě hodně dalších zajímavostí
nám vypráví ošetřovatelka slonů. Někteří z nás si
ještě prohlédli žirafy, pohladili a nakrmili ovečky,
prohlédli si úplně z blízka tučňáky. Je toho tam k
vidění skutečně hodně. My se ale ještě projíždíme
vláčkem v přilehlém parku. Pak už nás čeká
zpáteční jízda vlakem do Neuirch. Některým paní
učitelka ještě pomáhá s nakupováním, ale starší
už to zvládají sami. V sobotu je budíček v 7 hodin,
snídaně a v Mittelschule pod vedení pracovnice
Naturschutzzentra
vystřihujeme,
lepíme,
svazujeme drátkem, motáme provázek až vzniká
podzimní ozdoba, kterou si každý odváží domů.
A na častou otázku „Co bude dál? a opět Co bude
dál?“ byla tentokrát odpověď „Překvapení“. Tím byla
návštěva sokolníků. V areálu školy nám ukázali sovy,
výra a jiné dravce. Co dělá slon v zimě? Co dělají
dravci v zimě? Na tyto otázky a spoustu dalších
informací jsme získali během tohoto dvoudenního
setkání. Jak člověk může neznalostí přírodě ublížit,
ale zejména pomoci zvířatům překonat zimní
období. Chtěli bychom pozvat na další setkání

naše kamarády k nám. Takové setkání by se mělo
uskutečnit v listopadu. Toto setkání se mohlo
uskutečnit díky Programu na podporu příhraniční
spolupráce Ziel 3.
(Za celou skupinu Hana Šrejmová
a Monika Schwarzová)

České Švýcarsko má
novou Panenskou jedli
Lesníci národního parku České Švýcarsko vysadili
novou Panenskou jedli. Mladý strom našel místo
ve speciálním oplůtku nedaleko místa, kde stávala
ještě počátkem minulého století jedle zvaná
Jungfern Tanne, v překladu Panenská jedle. Ta celé
lokalitě propůjčila jméno.
Místo zvané Panenská jedle se nachází na
křižovatce modře a zeleně značené turistické cesty
nad Zadními Jetřichovicemi a název lokality zde
připomíná nově zhotovená kopie historického
obrazu upevněná na statném buku. Dosud však
návštěvníci národního parku Panenskou jedli
hledali marně. Původní jedle byla totiž poražena
v roce 1917, protože postupně usychala. V roce
poražení jí bylo 385 let. Její jméno se vázalo k
legendě o zbloudilé milé mladého lesníka, která
v dávných dobách měla najít bezpečné přístřeší u
zdejšího uhlíře.
Ve středověkých lesích hojná jedle se po vzniku
národního parku České Švýcarsko postupně do
zdejších porostů vrací a spolu s buky a dalšími
listnatými dřevinami výhledově nahradí nepůvodní
a na lidské péči závislé smrkové monokultury.
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)
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Podzim v Českém Švýcarsku patří mezi nejoblíbenější
Prodlužovat zimní sezónu v Českém Švýcarsku je cíl,
který si společnost České Švýcarsko klade již několik
let a v posledních dvou letech zaznamenáváme
první úspěchy a to především v nárůstu návštěvnosti
v měsících září a říjen. V průběhu předchozích let
jsme se soustředili hned v několika směrech na
zvýšení informovanosti o výhodách podzimních
pobytů a posílení návštěvnosti v tomto období
například prodlužováním otevírací doby na našich

sezónních informačních střediscích, propagací
turistických atraktivit v regionu vhodných pro
podzimní nabídky, vydáváním různých publikací a
brožur upozorňující např. na jedinečné výhledy v
podzimním období a v neposlední řadě pořádání
zajímavých akcí pro veřejnost – Dny Českého
Švýcarska, Cestovatelský festival, podzimní exkurze
s průvodce a další.
Samozřejmě, že významným faktorem
pro

prodlužování podzimní sezóny je i počasí.
Nicméně se snažíme připravovat varianty pro
pobyt návštěvníků i pro případ špatného počasí
– tedy podporujeme aktivity mimo outdoorové –
návštěva zámků, expozic, sportovních a zábavných
center, muzeí a podobně.
V průběhu podzimního období postupně uvádíme
na knižní trh i další nové tituly o Českém Švýcarsku:
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Kalendář Českosaské
Švýcarsko 2012

Stolní hra - Za
tajemstvím Českého
Švýcarska

Turistický portrét
Českosaského Švýcarska

Jedná
d á se o tradiční
t dič í nástěnný
á tě ý kkalendář
l dář Č
Českosaské
k
ké
Švýcarsko 2012, tentokrát s tématem výjimečných
grafických tisků (vedut) z 1. poloviny 19. století
- období romantismu, které se pro svůj velmi
emocionální vztah k přírodě stalo kolébkou
turistiky v Českosaském Švýcarsku.
Letos jako bonus přikládáme malý doprovodný
stolní kalendář (17x20 cm), který zahrnuje výběr
dalších třinácti vedut v elegantním černobílém
provedení s doprovodnými texty o historii
nejznámějších zobrazených míst jako je Pravčická
brána, Hřensko, Jetřichovické skály, Děčínský
zámek, Bastei, nebo Königstein. (Formát: š 60 cm
x v 42 cm)

Hra je určena jak malým tak velkým se zájmem
o poznávání krásné krajiny národního parku.
Hráči se během hry dozvědí spoustu informací o
přírodě, fauně a flóře, ale i o tajuplných místech
a jiných zajímavostech. Své síly si zde mohou
změřit 2- 4 hráči, kteří se vydávají na 4 různé cesty
krajinou od Krásné Lípy až po Hřensko a cestou
musí překonávat řadu úkolů, překážek i kvízů.
Vyhrává ten, který první dorazí do cíle. Hra může
inspirovat jak k návštěvě tohoto jedinečného
regionu, na druhou stranu se může naopak stát i
aktivním suvenýrem, který si návštěvníci z Českého
Švýcarska přivezou z dovolené sebou domů a při
hře si pak vybavují své zážitky, které na daných
místech osobně prožili.

KKniha
ih nabízí
bí í na 144 stranách
t á h v sedmi
d i kkapitolách
it lá h
pohled na rozmanité tváře Českosaského Švýcarska.
Najdete zde výběr turisticky nejatraktivnějších
a nejtypičtějších lokalit a zajímavostí z přírody
národních parků i z měst a obcí v jejich nejbližším
okolí. S důvěrnou znalostí prostředí zde Zdeněk
Patzelt na bezmála 300 fotografiích zobrazuje
nejznámější vyhlídky a rozhledny, historické
městské památky i venkovskou lidovou
architekturu s křížky a skalními kapličkami, skály
a skalní města s jejich geologickými útvary, řeky
i říčky v soutěskách a desítky zástupců flóry a
fauny. Autor textů Rostislav Křivánek pak fotografie
doprovází svým osobitým popisem okořeněným o
zajímavé historické souvislosti.

Areál Bratrského oltáře u České Kamenice opět
stojí za návštěvu
Cílem podzimních
Cíl
d i í h procházek
há k se opět
ět může
ůž
stát výletní a poutní místo Bratrský oltář u
České Kamenice. Poničený areál prošel velkou
proměnou. Do romantického lesního zákoutí, 1
km severovýchodně od České Kamenice se vrátila
křížová cesta, obnovily sochy a opravila schodiště.
Obnovu Oltáře bratří zajistila obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko a Město Česká
Kamenice v rámci projektu Naslouchejte hlasu
venkova.
Skalní výklenky na plošině na severovýchodním
svahu Jehly byly osazeny kopiemi obrazů původní
křížové cesty z konce 19. století. Nově namalované
obrazy od Michala Janovského z České Lípy byly
vloženy do nově vyrobených replik původních
dřevěných schrán. Po úpravě kamenných schodišť
byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana
Nepomuckého a Genia smrti (anděla). Z umělého

dochovaných
kkamene jje podle
dl d
h
ý h originálů
i i álů vytvořila
t řil
Ivana Havlíčková a Lukáš Černý z litomyšlské
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
Kromě Bratrského oltáře u České Kamenice
již byly v rámci projektu Naslouchejte hlasu
venkova opraveny také křížky a skalní výklenky v
Dolním Žlebu, Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově,
Jetřichovicích, Mikulášovicích, Starých Křečanech
a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře. V
letošním roce bude oprava vybraných drobných
sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska
dokončena, celkem bude opraveno 27 objektů –
mimo jiné i unikátní Köglerův kříž na Kamenné
Horce v Krásné Lípě. Celková výše investice z
prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun
a je určena na záchranu a renovaci významnějších
křížků a skalních výklenkových kaplí.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,o.p.s.)
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