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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 19. prosince

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Pondělí 9. prosince

4,- Kč

Evropu ničil orkán, Krásnou Lípu
naštěstí jen nepříjemné povětří
I tak ale město řešilo řadu nepříjemných potíží. S
výpadkem elektřiny a následným poklesem tlaku
v nafukovací hale, který způsobil poškození osvětlovacích těles se potýkali zaměstnanci sportovním
areálu a pracovníci technických služeb. Velmi silný

vítr působil komplikace i na místních komunikacích
a na vedení veřejného osvětlení. Neprůjezdná byla
i spojka mezi Dlouhým Dolem a Sněžnou, kde přes
silnici spadl strom.
(r)

Krásná Lípa odpočítává čas do Vánoc
Prvním adventním koncertem v kostele sv. Máří
Magdaleny, který společně připravily Krásnolipský
komorní sbor a Sboreček a rozsvícením vánočního
stromu, u kterého voněl svařák a zněly vánoční melodie i v Krásné Lípě v neděli 1. prosince v podvečer
začal Advent.
Čas adventní pokračoval druhým adventním koncertem v kapli ve Vlčí Hoře, který byl v režii amerického kytaristy Tonyho Ackermana a českých a
anglických koled. Na v pořadí třetí adventní koncert
zvou do krásnolipského kostela folklorní soubory
Lužičan a Křiničánek a poslední adventní sobotu
magický čas vánočního čekání uzavře vystoupení
folklorního souboru Dykyta.
(r)

Za odpady si v příštím
roce připlatí jen
chalupáři
Likvidace odpadů není levná záležitost a zatěžuje
každé město či obec. Na posledním jednání Zastupitelstva města Krásná Lípa v tomto roce byl
schválen návrh, že výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu se pro občany města nezmění a zůstane na současné výši 492,- Kč za rok.
Jiná je však situace u poplatníků - vlastníků rekreačních objektů na území města. Ti si výrazně
připlatí, poplatek je v tomto případě stanoven na
900,- Kč ročně. Ani po tomto navýšení nebude
ale příjem z poplatku krýt náklady města spojené
s likvidací odpadu u tohoto typu objektů. Další
významnou novinkou je ukončení možnosti likvidovat směsný komunální odpad prostřednictvím
speciálního firemního pytle na směsný komunální
odpad. K této změně dochází především z důvodu
poškozování velkého množství odkládaných pytlů
a následnému znečišťování okolí. Všichni majitelé
rekreačních objektů budou mít k tomuto datu na
místo dodánu sběrnou nádobu o objemu 80 litrů.
Výdaje na odpadové hospodářství města v tomto
roce budou čítat 4 mil. Kč, příjmy, tvořené převážně z poplatku za odpad pak budou cca 2,3 mil. Kč.
Vzhledem k nedobré ekonomické situaci v regionu, a s ohledem k dalším rostoucím životním nákladům, se radnice rozhodla nezatěžovat krásnolipské domácnosti zvýšenými náklady za likvidaci
odpadu. Uvedený rozdíl v bilanci je hrazen z rozpočtu města. Svoji roli v rozhodování sehrál i fakt,
že krásnolipští dobře třídí odpad a množství zbývajícího směsného komunálního odpadu již třetím
rokem klesá.
(Jan Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu

Krásná Lípa
je na facebooku

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 16.12. 2013
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.12. 2013 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 30.12. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.1.
2014 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná
Lípa, Pletařská 22/3 a 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.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o
známky červené a bílé = každý týden

Události a další informace z radnice a vůbec města
se nově dozvíte i z facebookových stránek,
které najdete na https://www.facebook.com/krasna.lipa.3?hc_location=stream

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od
10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let

T-klub pro děti a mládež
Pracovní poradenství
Po 15:00-20:00
aktivizacerodin@krasnalipa.cz Út-Pá 13:00-20:00
tel.: 412 354 842
So 12:00-20:00
Po-St : 11:00-14:00
tklub@krasnalipa.cz
ÚT-ČT : 9:00-12:00
tel.: 774 235 010
Pá: jenom objednaní
Amari klub pro děti
Občansko právní poradna St 14:00-16:00 příprava do
JUDr. Pražák
školy a doučování
Každé první a třetí pondělí
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná
v měsíci
činnost pro děti
od 17:00-18:00
Čt 14:00-16:00 volnočasové
Objednávejte se
aktivity
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl –
sas1@krasnalipa.cz
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Pro lidi ohrožené drogou
i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy
v Krásné Lípě
terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v době
od 8:00 do 14:00 hodin.

Telefon 728 861 371
(stačí prozvonit)
Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 14. – 15. 12. 2013 MUDr. Jůdová Jana
Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město,
tel.: 412 523 410
- 21. – 22.12. 2013 MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž.
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit
fotografii a co nejpřesněji odpovědět na danou
otázku. Všem soutěžícím děkujeme. Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde jsme v letošním
roce fotili naposledy, komu patří budova naproti

kříži a jakou barvu má turistická značka, která vede
kolem kříže.
Odpověď z č. 465, kterou pro Vás připravil Václav
Hieke. Místo na fotografii z minulého čísla byste
hledali v Severním. Jde o hraniční bod 2/41 - nejsevernější bod České Republiky. Nepřehlédnutelně
jej tvoří mohutný sienitový kámen, do kterého jsou
vsazeny mramorové desky na České straně s českým
textem a navíc se státním znakem, na Německé straně s německým textem.
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Pozor! V autobuse se krade.
Na policisty se obrátil s prosbou o pomoc muž,
kterému byla při cestě autobusem z Krásné Lípy do
Varnsdorfu z bundy odcizena peněženka s doklady
a finanční hotovostí. Nejedná se v poslední době
o první takový případ, a proto by měli být cestující
opatrní na své osobní věci. Ačkoli způsobená škoda v tomto případě činí „pouhých“ 750 korun, pachateli za krádež na osobě hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
Řemeslo se zlatým dnem. Bude zlaté i následné
ubytování?
Policie šetří případ pokusu podvodu při vyúčtování
opravy vozidla Peugeot 406. Samozvaný domácí
automechanik pravděpodobně uvedl v omyl majitele vozidla, kterému za částečně neodvedenou
a částečně nekvalitně provedenou práci předložil
fakturu na 20 tisíc korun. V případě, že znalec, kterému bylo vozidlo předloženo k prohlídce, potvrdí, že faktura byla úmyslně navýšena, může tento
automechanik skončit před soudem, kde mu hrozí
dvouletý trest odnětí svobody.
Pilný jako Ferda mravenec
Pouhé tři dny stačily neznámému pachateli na to,
aby ukradl deset kubíků vytěženého smrkového
dřeva ve dvoumetrových kládách, které měl poškozený připraveny za bývalým lomem v Krásné
Lípě, čímž mu způsobil škodu 10 tisíc korun. V
podobných případech se policii osvědčilo využití
fotopastí, které na podobných místech vlastníkům
lesa slouží nejen k monitorování lesní zvěře.
Co dokáže alkohol
Fyzickým napadením ženy partnerem skončilo
alkoholické domácí dopolední posezení v Dlouhém Dole. Podezřelý v silné opilosti s naměřenými
dvěma promile alkoholu v dechu ženě způsobil
zlomeninu nosu, tržnou ránu na hlavě a mnohočetné zhmožděniny. Vzhledem k době léčení, která
přesáhla sedmidenní lhůtu, hrozí podezřelému až
tříletý trest odnětí svobody za přečin ublížení na
zdraví.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 19 trestných činů a 71 přestupků,
z toho 52 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl - inspektor

Sklepy bývalého pivovaru se opět připomněly. Propad
v komunikaci před Nemocniční 6 opravili pracovníci
technických služeb.
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Mapa kriminality říká, že se tu hlavně krade
Nezisková organizace Otevřená společnost spustila
webovou stránku mapakriminality.cz, z níž můžete
zjistit míru bezpečnosti místa, kde žijete, kde pracujete nebo třeba, kam se chcete stěhovat. Mapa
vychází z oficiálních policejních statistik.
Krásná Lípa si v této statistice nestojí zrovna nejlépe. Dalo by se říci, že přímo nejhůře, neboť její
index kriminality se pohybuje na úrovni čísla 306,
což ji zařazuje mezi nejnebezpečnější místa v zemi.
Je to jistě zajímavá aplikace, ale statistika jsou jen
čísla. Některé souvislosti se v ní prostě neprojeví.
Např. když se v jeden čas vrátí z vězení „dvě známé
firmy“ a usilují před zimou o návrat „do tepláků“,

stoupne nárazově kriminalita v místě a statistika výrazně povyskočí. O skutečné bezpečnosti v místě to
však příliš nevypoví. Což je zrovna nedávný příklad
z Krásné Lípy. Nebo naopak řada drobné kriminality třeba není ani hlášena, jde především o vandalismus či drobné krádeže a podobně.
A tak ze statistiky zjistíte, že na pozoru by se měli
mít majitelé aut a kol, ty se tu vykrádají a kradou. V
bezpečí nejsou ani prázdné chalupy. Jezdí se tu pod
vlivem alkoholu a dokonce patříme k celorepublikové špičce ve výrobě, držení a distribuci drog.
(r)

Zastupitelé se sešli již podvacáté
Krásnolipští zastupitelé se sešli k poslednímu letošnímu řádnému jednání, kde je tentokrát čekalo k
projednání 60 bodů, a mnohé byly zajímavé
Po úvodních oficialitách byla projednána zpráva o
plnění úkolů, zprávy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. V následující ekonomické části
se projednala zpráva o hospodaření města v 1. pololetí tohoto roku, bylo schváleno rozpočtové provizorium pro rok příští a schválili se rozpočty městských příspěvkových organizací vč. výše příspěvků
města na jejich provoz v roce 2014.
V další části jednání pak nebyl např. schválen prodej bytového domu v ulici El. Krásnohorské 19,
zájemci z České Kamenice. Naopak byl schválen
prodej velkého pozemku na Kamenné Horce manželům Koutným za neobvykle vysokou nabídkovou
cenu 250,- Kč/m2.
Zastupitelé také projednali průběh největší současné investiční akce města – výstavby II. etapy
kanalizace. Stavba se potýká s řadou objektivních
komplikací, např. kolizemi se stávajícími inženýrskými sítěmi či historickými, nikde neevidovanými
rozvody, atd. Stavba je tak v poměrně velkém časovém skluzu oproti plánu.
pokračování...více
Dále ZM schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Energetické úspory budovy 1. MŠ ve Smetanově ulici. Také bylo schváleno podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nemocniční ulici. Jde o akce v prvním případě 4 mil. Kč, ve

druhém pak cca 14 mil. Kč.
Zastupitelé se také zabývali záměrem výstavby větrné elektrárny společností Kešam, s. r. o. a jednoznačně podpořili radu města v dosavadním postupu a odmítnutí tohoto projektu.
Projednali též průběh rekonstrukce Domu služeb
(rekonstrukci a zateplení střechy, změna způsobu
vytápění) a schválili další postup a rozsah oprav.
Schválen byl také záměr udržet i v příštím roce asistenta prevence kriminality, ovšem jen v případě
výrazné dotační podpory. Byl také podpořen návrh
na zajištění sezonní pořádkové služby ve spolupráci
s vhodnou bezpečnostní agenturou.
Projednány byly i dvě staronové vyhlášky o odpadech a poplatku za odpad. Pro občany trvale bydlící zůstává poplatek nezvýšen (nadále 492,-Kč),
naopak vlastníci rekreačních objektů budou nově
platit 900,- Kč ročně. Tomuto tématu se budeme
věnovat podrobněji v dalším článku.
V úplném závěru jednání pak byly schváleny mimořádné příspěvky spolkům a zájmovým organizacím
pracujícím dlouhodobě a systematicky s dětmi a
mládeží v celkové výši 250 tis. Kč. Jde o prostředky, které město získává přerozdělením od státu za
provozované výherní a hrací automaty umístěné ve
městě.
Pokud nenastane něco mimořádného, sejdou se
zastupitelé k jednání zase až v únoru 2014.

Sběrný kontejner na textil a obuv
- zpět v areálu základní školy
Speciální kontejner na textil a obuv se vrátil ke školní družině. Najdete ho u nově upraveného vstupu
do školní jídelny.
Do kontejneru je možné ukládat veškerý textilní
materiál, pro který již nemáte využití. Tedy např. lůžkoviny, záclony, oděvy, ale i hračky, kabelky nebo
boty.
Vše před vhozením vždy vložte do igelitového obalu!
Akce je realizována ve spolupráci se společností
PRO Eko Varnsdorf.
Získaný materiál bude přebrán, následně dále využit, především pro charitativní účely. Zbytek bude
odeslán k dalšímu zpracování.
Pomozme společně potřebným!
(r)

(J. Kolář)
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Mikuláš naděloval i v Berušce
Za oknem fučel vítr a divoce poletovaly sněhové
vločky. Já jsem se skřítkem Pepou sledovala ten
tanec za oknem a společně jsme přemýšleli, jestli
Mikuláš v té vánici nezabloudí a najde si cestu i k
nám k dětem z MC Beruška. Maminka mě před odchodem z domova pečlivě balila do šály a při tom
říkala, že se venku všichni čerti žení. Aha, takže čerti
asi přijdou, ale co ten Mikuláš…? Nebojte se, nakonec to všechno dobře dopadlo.
Sešli jsme se tentokrát v prostorách Domu Českého
Švýcarska. Nejdříve jsme společně ozdobili stromeček. Moc se nám líbilo vytahovat ozdoby z veliké
krabice a zdobit jimi smrkové větvičky. Abychom

si ukrátili dlouhou chvíli při čekání na Mikuláše, tak
jsme si zatancovali se skřítkem Pepou a pak také zanotovali vánoční koledy. Mikuláše jsme sice museli
hlasitě volat, ale nakonec přišel! A nebyl sám. Doprovázel ho kouzelný anděl a čert s rarášky v očích.
Asi jsme byly moc hodné, protože každý dostal
nadílku. Ale i Mikuláš dostal od nás na oplátku pár
dárečků – písničku, básničku, obrázek… A statečná
Terinka dokonce věnovala Mikuláši svůj oblíbený
dudlík. Měl z toho velkou radost. Mikuláši, moc Ti
děkujeme a příští rok se na Tebe zase budeme těšit.
(Anička)

V Kostce vyráběli
adventní věnce
Stejně jako v loňském roce se i letos uskutečnilo v
Komunitním centru Kostka setkání zájemců, resp.
zájemkyň o výrobu adventních věnců. Pod odborným vedením si mohly účastnice vyzkoušet šikovnost svých rukou, pustit uzdu své fantazii a vyrobit
si vlastní adventní věnce. Potěšila účast nejen krásnolipských žen, ale i žen z okolních měst a obcí,
které jak samy uvedly, strávily v Kostce příjemný
pohodový večer. Již druhý rok věnují této aktivitě svůj volný čas Lucie Uršitzová a Jana Beláňová z
prodejny květin na náměstí v Krásné Lípě. Ochotně
předávají své umění a zkušenosti, a materiálně se
spolupodílí na zajištění akce. Touto cestou bychom
jim chtěli za dosavadní spolupráci poděkovat.
(MH)

Mladí ochránci přírody
vyráběli krmítka pro
ptáky
Krásnolipští senioři se nenudí
Přednáška na téma „Využití bylinek v naší domácnosti - dotek vůně a blahodárného účinku esenciálních olejů“, kterou připravil odborný aromaterapeut
Zbyněk Šedivý, seznámila krásnolipské seniory s
éterickými oleji a jejich působením na lidské vjemy.
Mimo to si mohli účastníci přednášky vyzkoušet i

výrobu vonných mýdel a olejů. Listopadové sychravé počasí seniorům zpestřilo i přátelské posezení s
paní Pšeničkovou a paní Hurychovou z Rumburku,
které jim pomohli s výrobou vlastní vánoční dekorace, nebo si s ni i jen tak popovídali a poseděli v
příjemném prostředí v prostorách DPS. (Kostka)

Téměř dvě desítky dřevěných krmítek pro ptáky
vyrobily v rámci své schůzky děti z oddílu Junior
Ranger při Správě národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Při montáži připravených stavebnic jim pomáhali také rodiče. Účastníci schůzky
se také dozvěděli, jak krmítka nejlépe umísťovat a
jaká krmiva ptákům nejvíce pomohou přečkat mrazivá zimní období. Krmítka se nyní stanou součástí
zahrad či balkónů jednotlivých členů oddílu Junior
Ranger a usnadní přezimování mnoha ptačím druhům kulturní krajiny. Akce proběhla v rámci projektu Přírodní zahrada Českého Švýcarska, podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
(Tomáš Salov)
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Turistický advent
a vánoční stromky

Vánoční setkání
u Dolského mlýna

Až budete shánět čerstvý vánoční stromek, opět
vám ho na tradičním turistickém adventu, který se
uskuteční v sobotu 14. prosince mezi 8:00 až 16:00
hodin v areálu penzionu České Švýcarsko, prodají
krásnolipští turisté. Mimo vánočních stromků si
na turistickém adventu budete moci také vybrat
vánoční dárky, které vám nabídnou řemeslníci a
tradiční prodejci.

Tradiční setkání milovníků přírody a příznivců
historie v jedinečných kulisách kulturní památky
Dolský mlýn se uskuteční v sobotu 14. prosince.
Chybět nebude zpívání koled a obdarování lesních
zvířátek donesenými dobrotami. Sraz je v 9:30 u
Dolského mlýna. Nezapomeňte si s sebou přinést
hudební nástroje (píšťalky, bubínky, chřestítka
apod.) a krmení pro zvířata (tvrdý chléb, jablka,
žaludy apod.). Bložší informace v.sojka@npcs.cz,
telefon: 737 276 858.

Zimní pohádka
v Krásné Lípě
V pondělí 30. prosince jste od 14:00 hodin zváni
do Kulturního domu v Krásné Lípě na Mezinárodní festival dětské tvorby Zimní pohádka. Na festivalu se představí děti z Čech, Ruska, Holandska,
Itálie, Estonska, Dánska, Kypru, Azerbajdžánu.
Během programu děti navštíví Děda Mráz, Santa
Klaus, Sněhurka a jiné pohádkové bytosti. Děti si
užijí spousty her, soutěží a dárků pro všechny děti.
Vstupné zdarma.

Řemeslné středy
v Křinickém pivovaru
Adventní trhy
v Krásné Lípě
Tradiční adventní trhy na Křinickém náměstí a v
areálu Továrny se letos otevřou v sobotu 14. prosince 2013.
8.00 - prodej vánočních stromků (Továrna)
8.00 - zahájení trhů (Továrna)
10.00 - adventní trhy a loutková pohádka (náměstí)
11.15 - kapela Na chůdách (náměstí)
13.45 - loutková pohádka Čert a Káča (náměstí)
15.00 - kapela Na chůdách (náměstí)
16.00 - loutkové představení o narození Ježíška
(náměstí)
Po celý den bude zajištěn stánkový prodej, hudba
a zábava.

Tradiční předvánoční
,,blešáček“
Zajímavý dárek nejen pro sebe, ale i pro své blízké
můžete objevit na předvánočních bleších trzích,
které se konají v sobotu 21. prosince od 8:00 do
12:00 hodin před Kostkou v Krásné Lípě. V případě
nepříznivého počasí v přízemí budovy Komunitního centra. Přijďte si tedy výhodně, doslova za pár
korun, nakoupit. A pokud máte na půdě či jinde
funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se
trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo
stojí 20 Kč. Bližší informace můžete získat na e-mailu: poradna2@krasnalipa.cz.

Na šluknovském zámku
můžete vyřešit zločin
Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muzeem pořádají další interaktivní výstavu, tentokráte s
názvem „Stopa – vyřeš zločin“. Unikátní interaktivní
výstava věnována vědeckým metodám kriminalistiky bude přístupná až do 15. prosince.

Večerní prohlídky
Lorety za svitu svíček
a vůně svařáku
V netradiční dobu se o adventu otevře barokní
skvost severních Čech Loreta v Rumburku. Za svitu svíček a s vůní svařeného vína se v úterý 17. 12.
2013 vždy od 18.00 hodin budou konat večerní
prohlídky a pokračovat budou i v lednu – v úterý
7. 1. a 21. 1. 2014. Během hodinové komentované
prohlídky v tajuplné večerní atmosféře je připraven zpěv duchovních písní. Zájemci se dozví podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie,
křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K
vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské,
restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně
zvané roráty. Lednové prohlídky obohatí prohlídka
klášterního betléma.

„Matka Vojtěcha služebnice Boží“
v bazilice ve Filipově
Putovní výstava „Matka Vojtěcha - služebnice Boží.
Statečný svědek víry“ bud k vidění v bazilice Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově až 6. 1. 2014.
Otevírací doba je omezená pouze na neděli, kdy se
koná bohoslužba. Výstava připravená Kongregací
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského o 15
velkoformátových panelech putuje Českou republikou, nyní dorazí i na sever Čech. Vernisáž v neděli
1. 12. 2013 doplní komentované slovo sester boromejek. Více o Matce Vojtěše na www.boromejky.cz.

Řemeslné středy se konají vždy od 16:00 do 18:00 v
sále horního patra. Dílničky jsou vhodné i pro malé
děti, kterým tu s výrobou pomohou, i pro všechny,
kdo rádi tvoří a tráví čas ce svými dětmi.
11.12. výroba batikovaného dárku - přijďte si vyrobit
svůj batikovaný dárek. Můžete si různou technikou
obarvit šálky pro děti i dospělé, pytlíky na bylinky
nebo sukýnky pro holčičky. Také si můžete jednoduchým tisknem ozdobit i své drobnější věci nebo
zhotovit sváteční prostírání na vánoční stůl. Vhodné oblečení. Vstupné je 20,- a ceny mýdel od 25,-.
18.12. výroba aromatických mýdel - přijďte si vyrobit své voňavé mýdlo různých tvarů, vůní a barev.
Malá mýdla můžou být i voňavé ozdoby na stromeček, velká zase vánoční voňavá dekorace. Můžete
si přinést sušené kytičky ze zahrádky a vše si pak
dárkově zabalit.
Vstupné je 20,- a ceny výrobků od 35,-.

Domeček Na Kopečku
Rumburk - prosines 2013
Sobota 14. prosince - Advent Na Kopečku
15:00 - koncert pěveckého sboru Základní školy Pastelka a výstava prací Církevní mateřské školky Klíček,
stánky s rukodělnými výrobky z chráněných dílen.
19:00 - koncert litoměřické kapely Pepek a Námořník.
Duo, které má dnes už i čtyři členy. Specifický styl a
podbízivé melodie. Na Kopečku jsou už stálicí. Staňte
se i vy jejich fanoušky!
Středa 18. prosince – 15:00 hodin
Na Kopečku sněží…
Že na Kopečku sněží? Ne tak docela! V kamnech bude
praskat oheň, na plátno se bude promítat zasněžená pohádka, budou se prověřovat znalosti v chuti
cukroví či číst v našem pohodlném křesílku. To vše v
příjemné atmosféře, s dobrým čajem a v přítomnosti
pohodových lidí. Hospodyňky, zúčastněte se soutěže
o nejlepší vánoční cukroví! Své dobroty můžete nosit
do čajovny od 15 hodin. V 19 hodin začne zkušená porota s hodnocením.
Úterý 24. prosince – 15:00 hodin
Vánoční divadlo
Vtipné, smysluplné, přívětivé, přátelské zpestření
Štedrého dne. Divadelní hru pro vás tradičně připravují členové a přátelé evangelického farního sboru
pod laskavým dohledem režisérského oka farářky
Constance Šimonovské.
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Výlet - setkání s našimi německými kamarády
Tentokrát jsme se s žáky z Mittelschule Neukirch setkali u nás. Opět jsme vyrazili
do firmy Nobilis Tilia, kde jsme i přes nepříznivé ale již podzimní počasí, pomáhali
zazimovat jejich bylinkovou zahradu. Šli jsme pro chvojí, ukázali nám mulčování
a uvnitř jsme v příjemném prostředí u voňavého čaje vyráběli mýdla a nádherná
krmítka pro ptáčky z vydlabaných pomerančů nebo půlek kokosových ořechů.
Česká parta pokračovala ve své činnosti ve škole. Tam bylo báječně. Nejprve nás
paní učitelka rozdělila na holky a kluky do tříd na spaní a pak to šlo jako po másle.
Navštívila nás paní Judová a vyráběli jsme ruční papír, přijel mezi nás pan hvězdář
se zajímavým vyprávěním o vesmíru a hvězdách a s velkým dalekohledem. No a
aby toho nebylo málo, Míša měl narozeniny. Takže jsme to pořádně oslavili. Jak?
No přeci dětským šampáněm. V sobotu ráno jsme pokračovali v našich herbářích.
Kdo se nám staral o jídlo? Něco nám přichystali ve školní jídelně, ale ostatní jsme
si chystali sami, třeba i bylinkové máslo. Toto bylo poslední setkání v tomto kalendářním roce a těšíme se už teď na další. Mohlo se uskutečnit díky finanční podpoře
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Za celou skupinu sourozenci Caklovi)

Jak si zpestřit sychravé
podzimní dny?
Kultura, to je řešení. S touto spásnou myšlenkou
jsme se šesťáky a sedmáky vyrazili do varnsdorfského divadla. Představení Heuréka nás provázelo
dějinami očima vynálezců, objevitelů a umělců.
Představil se nám Archimédés ze Syrakus, Leonardo da Vinci, Mikuláš Koperník i jiní velikáni historie. Bohužel mnozí z nás se ztratili již ve starověku
a doopravdy jsme nemohli zvolat Heuréka, což v
překladu znamená nalezl jsem. Klíč k pochopení
tohoto příběhu jsme sice nenalezli, ale mohli jsme
si říct, že ani slavné osobnosti neměly snadný život. Na jevišti jsme měli možnost spatřit například
Jamese Cooka, známého mořeplavce, kterého
zabili domorodci, když ho přestali považovat za
Boha. Tak nebuďme zklamaní, že se nenaplnila
naše očekávání, a užívejme se prima podzim. (zš)

Senioři dětem
V měsíci říjnu proběhly v naší mateřské škole Sluníčko dvě besedy se seniory v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace. První na
téma „Jak nám pomáhají bylinky“, druhá na téma
„Rybí dobrodružství“. Paní Brožová se s dětmi podělila o své znalosti a lásku k bylinám. Děti si bylinky
prohlédly, přičichly si k nim a ochutnaly. Dozvěděli jsme se o jejich vlivu na zdraví hlavně na kašel a
rýmu, který nás v podzimním období zlobí. Velikým
překvapením pro nás bylo, že lněné semínko je
dobré nejen na trávení, ale vývar z něho pomáhá
na odhlenění. Nechyběla ani ochutnávka skvělého
pampeliškového medu a sirupu z lipového květu.
Mnozí se pochlubili, že doma používají šípky, petrželku, pažitku a jiné bylinky. Někteří byli velice překvapeni, že cibule může chutnat jinak než u

maminky v kuchyni. Po její sladké šťávě se všichni
jen olizovali. Pan Vencko nepřišel za dětmi také s
prázdnou. Na ukázku přinesl udici, podběrák, obrázky a spoustu zkušeností s chytáním a přípravou
ryb. Děti se dozvěděly, kde ryby žijí, které jsou dravé, sladkovodní, nejchutnější. Při hře „najdi si svoji
rybičku“ děti lovily z rybníku rybky dle předlohy.
Nejvíce se jim rozzářila očka, když jim pan Vencko
dovolil stát se alespoň na chvíli opravdovými rybáři a vyzkoušet si, jak se loví prutem. Případným
zájemcům doporučil návštěvu rybářského kroužku.
Poděkování patří nejen paní Brožové, panu Venckovi, ale také paní Judové, která nám besedy zprostředkovala.
(Děti a učitelky z MŠ Sluníčko)

„Učení je cesta“
skončilo. Co bude dál?
Kostce Krásná Lípa se díky projektu „Učení je cesta“ podařilo poskytnout rekvalifikační kurz dvaceti
uchazečům o zaměstnání ze Šluknovského výběžku. Pro sedmnáct z nich se podařilo získat dotované zaměstnání u místních organizací a obcí. Tito
účastníci projektu v měsíci listopadu končí svou
roční praxi na těchto dotovaných pracovních místech. A co bude dál?
Dvěma účastnicím se podařilo získat pracovní místo, díky získané rekvalifikaci a následně praktickým
zkušenostem v dané oblasti. „ Díky Kostce jsem
získala rekvalifikaci a praktické zkušenosti,“ řekla Sabina, která vyhrála výběrové řízení na pozici
Asistent pedagoga. „Práce mě baví, a proto se dál
vzdělávám.“ Další účastnice je taktéž zaměstnaná. „
Bohužel ne v sociálních službách, ale ráda bych se
tam vrátila a proto pořád hledám.“ Třem účastnicím
je umožněno pokračovat ve své práci, a i tato zpráva je velice povzbudivá a hlavně signálem toho, že
získaly ve své práci dostatečné zkušenosti a důvěru zaměstnavatele, že to co dělají, dělají dobře.
To samozřejmě neznamená, že by zbylí účastníci
odváděli své pracovní povinnosti k nespokojenosti
zaměstnavatele, i když jisté výhrady se vyskytly, ale
v současné době organizace čekají, v jaké výši budou služby financovány v příštím roce. Účastníkům

projektu byla nabídnuta podpora Poradny v Kostce, kde mohou využít pomoc v hledání volných pracovních míst. Projekt Učení je cesta (CZ.1.04/3.3.05/75.00130) je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, realizátorem projektu je Kostka Krásná Lípa, p. o..
(Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa p.o.)
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Co se vydařilo? A co se nepovedlo? Turisté hodnotili
Bylo to ohlášené studené počasí se silným větrem a sněžením, které se dostavilo minulý pátek a zmrazilo tak hlavně příjezd turistů z míst mimo Krásnou Lípu i
pozvaných hostů. I přesto se výroční schůze krásnolipského Klubu českých turistů uskutečnila a dokonce na ní dorazila i skupina členů z německého Neustadtu a
polské Lubaně.
Letos poprvé se schůze nově uskutečnila v příjemném prostředí Křinického pivovaru. Schůzi zahájil Mikuláš Peterka a přivítal hosty i členy klubu. Velmi podrobnou
zprávu o činnosti klubu za letošní rok přednesl předseda klubu Václav Hieke a o hospodaření klubu všechny seznámil hospodář klubu Jan Douda.
V letošním roce se krásnolipští turisté zúčastnili padesáti dvou pěších nebo cyklistických výletů, sami pak uskutečnili čtyři hlavní veřejné akce, týdenní dovolenou na kolech v Hlinsku a autobusový zájezd i výlety auty do vzdálenějších míst naší republiky i zahraničí. Členové klubu jsou aktivní i co se týká brigád, kterými
udržují turistická zařízení v okolí Krásné Lípy. Dosvědčuje to i počet sedmi set
odpracovaných brigádnických hodin, jichž se účastnilo patnáct brigádníků z
Krásné Lípy i okolních obcí.
Vyvrcholením pak bylo i poděkování a ocenění aktivních členů klubu - předseda klubu s hospodářem předali diplomy z ústředí i z Ústecké oblasti. Tradicí
je již předávání dárkových košů členům k životnímu jubileu. Hodnotným dárkem byl také oceněn nejaktivnější člen klubu a od letošního roku také nejaktivnější příznivec a brigádník z řad veřejnosti.
(Mikuláš Peterka)

S Jiřím Rakem až na Altaj
V příjemné posezení se změnila přednáška s povídáním a promítáním fotografií z dalekého Altaje Jiřího Raka. Poslechnout si jeho zážitky přijelo asi
pětačtyřicet lidí z Brtníků, Dolní Poustevny, Doubice, Jiřetína, Jiříkova, Krásné Lípy, Pihelu, Rumburku a Vansdorfu. Vtipný komentář Jiřího Raka nedal
nikomu usnout. Po hodince odpovědí na dotazy všichni přešli o patro níže,
aby celou akci u zlatavého moku ještě zhodnotili. Děkujeme za pěkný večer.
(M. Peterka)

PEKAŘSTVÍ LIMMA
DRŽITEL OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE

Advent v Křinickém Pivovaru
Za pomoci profesionálních výtvarníků si mohli první adventní víkend rodiče
s dětmi v Křinickém pivovaru vyrobit adventní věnce nebo vánoční ozdoby.

ŠKVARKOVÝ CHLÉB
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod.
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma
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Mistrovství ČR v
kickboxu - lightcontact
V sobotu 9. listopadu 2013 se konalo v Praze - Lipencích letošní poslední MČR v kickboxu, tentokrát
v disciplíně lightcontact. Za KBC Krásná Lípa vybojovali tituly Pepa Vodák hned dva a to v kategorii
muži +94 kg a ve veteránech +80 kg a Ládik Grundza ve váze – 57 kg bez větších problémů obhájil
titul z roku 2012. Lukášek Hudler vybojoval ve váze
– 28 kg stříbro a v mužích double team + 80 kg
Pepa Vodák a Milan Dušek ještě jedno stříbro přidali. Celková bilance tedy 3 zlaté a 2 stříbrné.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť!
(MD)

Informace ze
Sportovního areálu ČŠ
Nevíte jak potěšit u vánočního stromečku své blízké? Kupte jim dárkový poukaz na pronájem sportovišť na Sportovním areálu Českého Švýcarska.
Dárkové poukazy vystavíme na hodnotu dle vašeho přání. Více informací na recepci SportAreálu, tel.
608 522 871.

Z Chomutova zamířili
do Plzně
Hned tři plavci Plaveckého oddílu Rumburk si na
Oblastních přeborech Ústeckého a Libereckého
kraje vyplavali účast na Poháru České republiky desetiletého žactva, které se počátkem prosince koná
v Plzni. Do Plzně bojovat o nejvyšší tituly s nimi pojede i Adam Pešek z Krásné Lípy, který si vybojoval
republikovou účast hned v pěti disciplínách.
(r)

Program kina
Krásná Lípa - Prosinec 2013

Bitevní loď

středa 11.12.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného
námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému průšvihu
ale musel. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské
invazi. dobrodružný, sci-fi, titulky, 131 min. Mládeži do 12
let nepřístupno.

Já padouch 2

pátek 27.12.
od 16:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný?
Pokračování animovaného Já, padouch se nese
ve velice podobném duchu jako první díl, jen s tím
rozdílem, že Gru již není padouch, nýbrž milující
otec tří adoptovaných holčiček a výrobce marmelády.
Animovaná rodinná komedie, 98 min. Mládeži přístupno.
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