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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 6. února

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 23. ledna

4,- Kč

Zastupitelé jednali mimořádně
Již po jednadvacáté, tentokrát ovšem mimořádně, se minulou středu sešli krásnolipští zastupitelé. Nutno uvést, že naštěstí z úplně jiného důvodu a v jiné atmosféře, než se schází zastupitelé v politicky rušném sousedním Rumburku.
Hlavním důvodem svolání mimořádného jednání byla potřeba zajištění financování projektů p. o. Krásná Lípa. Ke konci minulého roku pozastavilo náhle
Ministerstvo práce a sociálních věcí zálohové financování projektů z fondů
EU. Z důvodu administrativní náročnosti! Kostka v současnosti realizuje 2 velké projekty z těchto zdrojů a musí plnit závazky vyplývající jednak ze smluv k
partnerům a dodavatelům, ale i vzhledem k pravidlům čerpání dotačních prostředků. Kde však na to má vzít peníze, to už z ministerstva nenapsali. Kostka
tedy požádala město, jako svého zřizovatele, aby na financování poskytlo vratný příspěvek. Po poměrně obsáhlé diskusi se tak stalo, a to ve výši 1,4 mil. Kč s
termínem pro vrácení k 30. 6. 2014. Je to jen další ukázka kolapsu státní správy

a pro nás výzva k důkladnému zvažování, do jakých projektů s takovým rizikem
napříště vstupovat. U evropských dotací totiž dokonale platí známý reklamní
slogan – Nic není nemožné… A to ve všech možných souvislostech.
Zastupitelé poté ještě např. schválili darovací smlouvu na hasičské čerpadlo v
hodnotě 240 tis. Kč, které našim hasičům daroval Ústecký kraj. Bylo také rozhodnuto o vrácení kauce ve výši 1,4 mil. Kč společnosti ECON, která dokončila
výstavbu bowlingu v tzv. přístavku Továrny.
Zastupitelé také schválili přijetí dotace cca 1,6 mil. Kč na pořízení nového územního plánu.
Začátkem února se sejdou zastupitelé na pracovním semináři k rozpočtu města
na rok 2014.
(Jan Kolář)

Krásnolipští hasiči bilancovali
V polovině ledna se v Křinickém pivovaru sešli na své výroční členské schůzi
krásnolipští hasiči. Z přednesených zpráv vyplynulo, že Sbor dobrovolných
hasičů má v současné době dvacet sedm členů, z tohoto šest žen. Výjezdová
jednotka čítá dvanáct členů. V loňském roce krásnolipští hasiči absolvovali třicet výjezdů a zúčastnili se i likvidace povodňových škod ve Hřensku. Při Sboru

působí i oddíl žáků a mládeže, kam dochází sedm dětí.
V letošním roce oslaví krásnolipští hasiči 150. výročí svého založení. K této významné události se ve spolupráci s městem Krásná Lípa připravuje na letošní
10. květen velká výroční slavnost.
(jk)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 27.1.
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.1. 2014 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 10.2. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 13.2. 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.
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

Počasí v Krásné Lípě prosinec 2013
Prosinec roku 2013 byl v Krásné Lípě druhým nejteplejším prosincem od počátku měření. Svým
průběhem, maximálními a minimálními teplotami
byl hodně podobný prosinci roku 2011. Nejchladnějším obdobím prosince byla druhá dekáda, která
byla i tak teplotně nadprůměrná, naopak nejteplejší byla dekáda třetí, která připomínala teploty
spíše z počátku března. I když byl měsíc teplotně
nadprůměrný, nabídl 5 ledových dnů, což jsou dny,
kdy teplota přes den nevystoupí nad 0°C. Mrzne
tak celý den. Celkem pravidlem byly mrazy v noci.
V prosinci klesla teplota pod bod mrazu celkem ve
dvaceti případech. Mrazy nebyly nikterak silné a
pohled do srovnávací tabulky níže prozrazuje, že
pravý mráz v prosinci vypadá trošku jinak.
Srážkově byl měsíc normální, celkem napršelo/nasněžilo 72,2 mm srážek. Srážky padaly většinou v
dešťovém skupenství. Sníh se vyskytoval nejčastěji
v první dekádě.
V roce 2013 jsme se nedočkali žádné extrémní
sněhové nadílky ani extrémních mrazů, minimální
teplota -17,8°C z března je nejvyšším minimem od
počátku měření. Loni nás spíš opět potrápil déšť,
zejména na přelomu května/června, kdy sice úhrny
měsíc

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

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
souhrn za
rok 2013

srážek přímo v severních Čechách rekordní nebyly,
ale díky rozložení srážkové činnosti do celých Čech
byly škody při následných povodních velké. Další
výjimkou bylo nezvykle teplé léto, které přineslo
do Krásné Lípy nejvyšší počet tropických dní a tropických nocí v červenci a srpnu. Podzim se nesl v
duchu stabilního počasí s průměrným srážkových
úhrnem.
Prosinec 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná t. 1,0°C
-1,5°C 1,2°C
-6,5°C -2,1°C
Max. teplota 8,3°C
5,5°C
8,3°C
3,9°C 6,2°C
Min. teplota -5,1°C
-14,9°C -5,8°C -18,5°C -20,7°C
Max. vlhkost 100%
100%
100%
100% 100%
Min.vlhkost 61%
71%
44%
68%
62%
Max. poryv v. 18,1 m/s 12,7 m/s 23,4 m/s 17 m/s 13,2m/s
Úhrn srážek 72,2 mm 70,1 mm 85,9 mm 112 mm 81 mm
Počet dnů arktických (maximální teplota nevystoupila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 5
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 20

průměrná
měsíční
teplota*
-3,2°C
-3,0°C
-3,1°C
6,6°C
11,0°C
14,4°C
17,9°C
16,5°C
10,5°C
8,8°C
3,2°C
1,0°C

maximální
teplota

minimální
teplota

maximální
vlhkost

minimální
vlhkost
56%
55%
29%
45%
26%
--*
--*
37%
54%
46%
68%
61%

maximální
poryv větru
*
18,1 m/s
13,2 m/s
14,2 m/s
12,3 m/s
14,1 m/s
13,8 m/s
17,2 m/s
12,7 m/s
13,2 m/s
15,1 m/s
13,7 m/s
18,1 m/s

7,2°C
4,9°C
8,4°C
22,4°C
22,0°C
30,3°C
31,9°C
30,6°C
22,8°C
18,4°C
11,6°C
8,3°C

-13,9°C
-10,9°C
-17,8°C
-7,1°C
0,5°C
3,8°C
9,1°C
6,7°C
-1,2°C
-1,5°C
-6,8°C
-5,1°C

100%
100%
100%
100%
100%
--*
--*
100%
100%
100%
100%
100%

105,2 mm
56,9 mm
29,6 mm
45,5 mm
135,4 mm
169,8 mm
54,9 mm
44,0 mm
82,9 mm
93,5 mm
61,4 mm
72,2 mm

6,7°C

31,9°C

-17,8°C

100%

26%

18,1 m/s

951,3

srážky

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 25. – 26.1. 2014 MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
- 1. – 2.2. 2014 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 8. – 9.2. 2014 MUDr. Zdena Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Krásná Lípa
je na facebooku
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

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.

Telefon 728 861 371
(stačí prozvonit)

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i
firmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

23. ledna 2014
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Krásná Lípa
má bowling
Od pátku 17. ledna je oficiálně otevřen provoz
bowlingu v Krásné Lípě, který najdete v areálu Lípa
resortu u Křinického náměstí.
Otevírací doba:
Pondělí - Zavřeno
Úterý – Neděle - 14:00 – 22:00
Mimo tuto pracovní dobu Vám rádi otevřeme po
telefonické domluvě.
Ceny od 200,-/hodina/dráha
Telefon: 412 713 116, 412 713 200

Stránky parku zpestřují
virtuální prohlídky

Partnerství na Tolštejnském Cyklotracku
Starostové Dobrovolného svazku obcí „Tolštejn“
(DSOT)mají ve svém koncepčním programu
podporu rozvoje cestovního ruchu. Jedním z
bodů, kterému se nyní starostové věnují, je rozvoji cyklistiky. V květnu 2013 Nadace Partnerství
s podporou Nadace České spořitelny, generálního partnera programu Greenways, vyhlásila
grantový program Greenways 2013 zaměřený
na rozvoj a péči o stezky Greenways. Dobrovolný
svazek obcí „Tolštejn“ zpracoval ve spolupráci s
projektovým manažerem Luďkem Suchomelem
žádost na podporu rozvoje cyklistiky v Tolštejnském panství a uspěl. Jedná se o takzvané měkké
peníze.
„Žádali jsme původně o osmdesát tisíc korun,
s tím, že celý projekt byl za sto tisíc korun. Dostali jsme méně – padesát tisíc korun, ale i tak
je to úspěch. Získané peníze nám pomohou
nastartovat proces rozvoje cykloturismu. Chtěli
bychom dát dohromady partnery, jako jsou například Lesy ČR s.p., Schrödingerův institut, MAS
Šluknovsko, ZŠ Dolní Podluží a další, se kterými
bychom chtěli spolupracovat. Po lesních cestách, které právě patří Lesům ČR, chceme vést
cyklostezky i cyklotrasy k zajímavým turistickým
cílům. Atraktivit máme v mikroregionu celou
řadu a chceme je nejen cykloturistům přiblížit.
Návrh cyklotras a cyklostezek se právě tvoří ve
spolupráci Schrödingerova institutu a ZŠ Dolní
Podluží. Na něm pracují mladí cyklisté Jan Novota a Pavel Zoser ml. Chceme nechat vypracovat
návrh loga Tolštejnského Cyklotracku, které by
pak mělo být na všech materiálech. K propagaci
Cyklotracku by měla vytvořena skládačka s map-

kou. Naším záměrem je vytvořit i internetovou
prezentaci“ – říká předseda mikroregionu Tolštejn a starosta obce Rybniště Roman Forfera.
K realizaci projektu se již sešli zainteresovaní
partneři na jednání v listopadu ve Varnsdorfu a
vyslechli si i zkušenosti z budování a provozování Singltreku v Novém Městě pod Smrkem. Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser v diskuzi
upozornil na jeden ze stěžejních problémů, který
je potřeba řešit. Tím je překlenutí silnice v oblasti
„Šébru“ turistickým mostem, který má již vydané
stavební povolení především díky dotaci na projekt od o.p.s. České Švýcarsko. Pomocí mostu by
došlo k propojení území Národního parku České
Švýcarsko, včetně nadregionálního turistického
centra kolem Jedlové, s obdobným centrem kolem Luže a s pokračováním dále do Žitavských
hor. Jako nejvhodnější varianta se jeví, že by
stavbu mostu zaštítil Ústecký kraj. K tomu budou
probíhat další jednání za přítomnosti radních Ústeckého kraje a Libereckého kraje pro dopravu a
cestovní ruch, zástupců DSOT, o. p. s. České Švýcarsko, MAS Šluknovsko, Sdružení Českolipsko,
Euroregionu Nisa a Města Nový Bor s cílem uzavřít dohodu o užší spolupráci a podpoře tohoto
projektu týkající se výstavby zmíněného dřevěného turistického mostu a přístupové cesty od
Tolštejna a nádraží Jedlová z jedné strany, z druhé strany od Nové Hutě a Světlé pod Luží.
Uvedené aktivity jistě přispějí k rozvoji cestovního ruchu cyklistiky a rodinné rekreace v mikroregionu „Tolštejn“.
Podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny.

Internetové stránky Správy NP České Švýcarsko
návštěvníkům nově přinášejí možnost virtuálních
prohlídek vybraných míst národního parku a jeho
nejbližšího okolí. Návštěvníci interaktivní snímky
najdou na www.npcs.czv sekci Galerie. K dispozici
zde jsou snímky Pravčické brány, skalního hrádku
Šaunštejn, areálu Dolského mlýna, Mariiny vyhlídky, ale také řady drobných památek či města Česká
Kamenice.
Nově vystavené snímky umožňují díky intuitivnímu
ovládání otáčení o 360 stupňů, včetně přibližování
či oddálování detailů. Dva snímky Pravčické brány
umožňují také přepínání mezi zimním a letním obdobím. Autorem snímků je pan Martin Hrdlička z
Chrudimi. Při výběru snímaných lokalit správa parku spolupracovala s Občanským sdružením pod
Studencem. Správa národního parku přeje uživatelům příjemné prohlížení.
(Tomáš Salov)

Vzpomínka
Jsou tomu 3 roky, co nás navždy 9. ledna 2011 opustila
naše milovaná maminka a babička
paní Marie Kiššová. Přestože čas plyne, zůstáváš maminko navždy v našich srdcích.
Kdo jste jí měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Dana s Honzíkem, syn Mirek a Jarda s rodinami.

J k b
Jak
bude
d vycházet
há t
Vikýř v prvním pololetí
roku 2014
ČTVRTEK:
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 15.5., 29.5.,
12.6., 26.6.
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České Švýcarsko o. p. s. ve spolupráci se Společnos pro Lužické hory a Naturschutzzentrum
Oberlausitzer Bergland Neukirch

Vás zvou na

Zimní ekoden
pro rodiny s dětmi
15. února 2014, 13:00 - 16:00
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Program:
x

Ekoprogram pro dě – Příroda v zimě

x

Výroba šiškových krmítek pro ptáčky

x

Řemeslné dílničky z přírodních materiálů
pro dě i dospělé

x

Úkoly a hádanky pro malé přírodovědce

x

Muzikoterapie v tradici lidových nástrojů

Vstup na zimní ekoden je pro rodiče s dětmi zdarma!
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Hofmanová,
kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz, (0042) 777 819 188
Ekoden je spolufinancován z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3
na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007-2013
Ekologická výchova pro všechny generace, č.p.100142623

Partneři projektu:

České Švýcarsko o.p.s. zakladatelé:

Společnost pro Lužické hory

23. ledna 2014
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Magické Bulharsko

Ego a láska

Možná si myslíte, že tuto zemi dobře znáte, ale na
přednášce fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše uvidíte mnoho skrytého a taky tajemného. Hory, doly, města, památky, slavná věštkyně
Baba Vangha, Bílé bratrstvo, chození po uhlících,
sbírání růží, staří Trákové, Rila i Stará planina. Přednáška se bude konat v pondělí 17. února od 17:00
hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě. Vstupné
30,- Kč.

V našem životě bychom se měli snažit dosáhnout
cíle, který nikdy neumírá, nepřináší neštěstí, který
žije věčně a stále roste, a to je Láska. Láska je pramen všeho bytí. Jak jí však dosáhnout, jak ji najít?
Co nám překáží v tom, abychom ji mohli skutečně
poznat? Tím, co nás stále drží daleko od přirozené
čisté Lásky je naše Ego. Kde se v nás bere Ego, k
čemu jej potřebujeme a jak se ho zbavit? Jak porozumět svým emocím a zvládat vztek? Vztek a
poznání, poznání a láska jsou úzce spjaté. Jak pochopit sami sebe a druhé, jak dojít k poznání a tím
i zpět k Lásce, o tom všem je další přednáška paní
Gany. Přednáška se koná v sále Křinického pivovaru
v pátek 31. ledna od 19:00 hodin. Vstupné 100 Kč.

Zahrady, které děti baví
Chcete vědět, jak oživit zahrádku doma, u školky,
či školy, aby byla pro děti atraktivní a bavila je? V
přednášce zahradní architektky Magdaleny Smetanové se dozvíte, jak jednoduše a snadno vytvořit
nové přírodní prvky v zahradě, aby byla pro děti
místem pro jejich dobrodružství. Ukážete si, že
nemusíte vždy udělat ze zahrádky hřiště s drahými
průlezkami, aby se v ní děti cítily dobře. Přednáška se koná v úterý 4. února v Městské knihovně ve
Varnsdorfu od 18:00.

Jazykové kurzy v Kostce
Kostka Krásná Lípa p. o. pořádá od února 2014:
Opakovací kurz ANGLICKÉHO a NĚMECKÉHO JAZYKA určený pro věčné začátečníky.
Kdy: každou středu od 16:00 – 17:00 hodin. (18:1519:15)
Lektorka angličtiny: L. Kovalevová (lenkakovalev@
seznam.cz), 724 927 688
Lektorka němčiny: M. Sidorr (sidorrka@gmail.
com), 737 65 75 76
Stále také probíhají i kurzy dalších úrovní pokročilosti. I v nich začíná v únoru nový „turnus“. Výuka
probíhá v menších skupinkách, tempo dle potřeby,
klidná a přátelská atmosféra.
Nemůžete se rozhodnout? Jednoduše se přijďte
podívat na výukovou hodinu ve středu v 17:00 hodin ještě teď v lednu. Přihlásit se do kurzu můžete
osobně v Komunitním centru nebo kontaktujte lektorku. Více na www.komunitnicentrum.com.

Zámecká zbrojnice
ve Šluknově
Ve Šluknovském zámku můžete navštívit novou
putovní expozici, a to ,,Zámeckou zbrojnici“, kterou zapůjčil Řád Černých rytířů z České Kamenice.
Návštěvníci mohou na vlastní oči spatřit expozici
historických kanónů, sbírku cínových vojáčků a historickou výzbroj a výstroj.
Expozice je časově omezena, proto ji nepropásněte. Bude otevřena denně, včetně víkendů,
od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Vstupné: děti 30 Kč a dospělí 40 Kč.

Tvořivé soboty
ve Vlčí Hoře
Občanské sdružení Nobilis Tilia Vlčí Hora Vás srdečně zve na tvořivé soboty. Na v pořadí druhou se
můžete těšit v sobotu 1. února mezi 10:00 – 15:00
hodinou, kdy se budou odlévat svíčky hromničky,
které vás pak budou celý rok chránit při bouřkách
a svítit vám. Přijďte posedět, popovídat si, pohrát si
a přitom tvořit.

Domeček Na Kopečku
Rumburk - leden - únor
2014
Středa 29. ledna – 19:00 hodin
Měsíc v nás
Promítání filmu slovenské dokumentaristky Diany
Fabiánové. Měsíc v nás je svěžím pohledem na tabu,
které ovlivňuje svět žen i mužů mnohem výrazněji,
než se na první pohled může zdát. S humorem a ironií
odkrývá pravidla „menstruační etikety“, která dodnes
panují i v naší moderní společnosti. Film Měsíc v nás
získal cenu za nejlepší dokument na Filmovém Festivalu v Malaze, speciální cenu poroty na festivalech
Gotham Screen FF a Festroia IFF a také se dostal do
oficiální selekce světových festivalů jako Locarno FF,
Chicago FF i jiných.
Středa 5. února – 19:00
Vernisáž výstavy
Ilustrace autorské lyrické poezie a jiné grafické pošetilosti Petra Švarce - učitele gymnázia, výtvarníka, hudebníka a sportovce.
Středa 12. února – 19:00
Martin Markoš - autorské čtení
Výběr ze starších textů: hravé a symbolické prozaické
texty a poezie využívající přírodních motivů, slovních
hříček a pocitů úzkosti.

Program kina
Krásná Lípa
Leden - Únor 2014

Po stopách
Marsupilamiho
středa 29.1.
od 16.00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Reportér Dan Geraldo (Alain Chabat) přijíždí do Palombie,
aby zde získal námět pro svoji exkuzivní reportáž. Spolu s
poněkud bláznivým průvodcem Pažitem (Jamel Debbouze)
se vydají na dobrodružnou cestu, na které je čeká jedno
překvapení za druhým. Tím největším bude mýtické žluté
zvířátko s dlouhým ocasem - Marsupilami . Poloanimovaná
rodinná komedie. 105 minut, mládeži přístupno.

BIZANTIUM
středa 12.2.
od 18.00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, najdou útočiště
v chátrajícím pobřežním letovisku v opuštěném penzionu
jménem Byzantium. Brzy v malém, poklidném městečku
začínají umírat lidé. Fantasy horor na motivy upírských
příběhů. 118 minut, mládeži to 12 let nepřístupno

Na půdě

MateĢské centrum B E R U Š K A Krásná Lípa
poĢádá v podkroví budovy školní družiny pro dĒtiĀky

středa 19.2.
od 17.00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené
hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na
své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví
narozeniny…, animovaná komedie, 74 minut, mládeži
přístupno.

Bylinky
a aromaterapie do škol
Zveme malé dĒti v maskách s doprovodem

v pátek 7. 2. 2014 od 9.30 hod.

ÿekají vás dvĒ hodiny zábavy a pĢekvapení!

Ve středu 19. února pořádá ops České Švýcarsko
seminář představující základní léčivé rostliny a
kuchyňské bylinky a možnosti jejich pěstování ve
školních zahradách. Seminář se také bude zabývat
fytoterapií a aromaterapií. Představí základní principy a poskytne inspiraci, kterou můžete použít při
oživení školních hodin aktivit. Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Seminář,
který je určen pedagogům, studentům i lektorům
povedou Zbyněk Šedivý a Irena Kubicová. Více informací na www.ceskesvycarsko.cz/kurzy.

strana 6

23. ledna 2014

Učení je cesta skončilo
Rovných dvacet zájemců vstoupilo
do projektu na podporu zaměstnanosti ve Šluknovském výběžku „Učení je cesta“, který realizovala Kostka
Krásná Lípa. Všichni zájemci prošli
pracovní a bilanční diagnostikou, motivačním kurzem, odbornou praxí a
rekvalifikačním kurzem – Pracovník v
sociálních službách se zaměřením na
terénní práci.
Sedmnáct účastníků projektu získalo
dotované pracovní místo u místních

organizací, obcí poskytujících sociální služby. Ti také prošli roční praxí v
práci v terénních službách s různou
cílovou skupinou. V současné chvíli
jsou vhodnými kandidáty na pozice
Terénní pracovník, Pracovník v sociálních službách a Asistent kriminality.
Přejeme všem účastníkům projektu
úspěch v profesním životě.

Internet a senioři
Kostka Krásná Lípa připravila cyklus
přednášek bezpečné práce a pohybu
v prostředí Internetu a moderních
komunikačních prostředků. Program

je zaměřen především na seniory, ale
vítán je každý, kdo má zájem o danou
problematiku. Účast na seminářích je
zdarma.

(Ilona Weinerová,
Kostka Krásná Lípa, p.o.)

Panáček PATRIK potěšil
Jedna panenka pořízená za šest set
korun umožní očkování jednoho dítěte proti šesti smrtelným chorobám.
Žáci K3/karosář ze SOUstroj. ŠKODA-AUTO v Mladé Boleslavi odeslali
vybrané peníze organizaci UNICEF
do programu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě,, a za to dostali panáčka
jménem PATRIK, kterého pak věnovali

Finanční a protidluhové semináře
V průběhu listopadu zrealizovala
Kostka osm seminářů „Člověče, braň
se!“ pro studenty posledních ročníků středních škol. Stalo se tak v rámci projektu podporovaného ČSOB
Nadačním programem vzdělávání,
jehož cílem bylo zvýšit povědomí studentů v oblasti finančních produktů,
půjček, úvěrů a hypoték. Během projektu se žáci učili důkladně zvažovat
své budoucí kroky v oblasti zadlužování, byli upozorněni na hlavní rizika
a triky poskytovatelů půjček, dostalo
se jim varování před nebezpečím pouličních prodejců a před důsledky ne-

placení třeba jen bagatelních dluhů.
Semináře provází putovní výstava s
protidluhovou tématikou. Pro účastníky byla také vyhlášena výtvarná
soutěž o hodnotné ceny. Seminářů
se zúčastnilo dvě stě dvacet devět
středoškoláků z VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu, ze SŠ mediální grafiky v Rumburku
a z Obchodní akademie Rumburk. V
průběhu ledna a února bude Kostka
podobné semináře pořádat i pro seniory.
(Za Kostku Krásná Lípa
Bohunka Slaná)

našemu Komunitnímu centru Kostka.
Panáčka Patrika i dopis jsme předali
našim nejmenším dětem, které k nám
chodí do předškolního klubu Včelka.
Dopis s dárkem od studentů nás mile
překvapil, děkujeme.
(Za Kostku Krásná Lípa
Radka Dušková)
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Zimní stanování v jarních podmínkách
Za podmínek, které zdaleka nepřipomínaly název
akce, se konal letošní, již dvaatřicátý ročník Nejsevernějšího zimního stanování pod Vlčí horou. Mnozí účastníci mohli být zklamáni jarním počasím,
náladu jim ovšem mohl vylepšit alespoň celonoční
silný vítr a ranní slabý mrazíček. Letos se táborníci
sešli v příjemném prostředí na chatě českolipských
turistů ve Vlčí Hoře, kde si i postavili stany. Do prezenční listiny zimního stanování se nakonec zapsa-

lo dvacet jedna spáčů, kteří si ustlali v jedenácti stanech. Nejstarším účastníkem byl osmašedesátiletý
Ladislav Mühlstein z Děčína, nejvzdálenější účastnice Maria Pirhlová přijela až se slovenské Staré
Lubovně. Každý účastník obdržel nový účastnický
diplom a kalendář klubových akcí na rok 2014. Více
fotografií najdete na www.kctkrasnalipa.cz.
(Mikuláš Peterka, KČT Krásná Lípa)

Děti darují dětem aneb
krabice od bot
Do krabic děti z Prahy a dalších měst celý advent
ukládali už nepoužívané hračky, pastelky a nebo
nějakou drobnost pro svého (neznámého) vrstevníka. Vše zabalili do vánočního papíru a předali
Diakonii. Tři sta těchto vánočních krabic si pak rozdělily i děti z Krásné Lípy a okolí.
Týden před Vánocemi Kostka uspořádala vánoční
posezení pro rodiče a děti, kteří využívají Sociálně
aktivizační službu pro rodinu a děti v komunitním
centru Krásná Lípa p. o. Vánoční besídku s předáváním krabic od bot uspořádali i v klubu Včelka předškolní výchova a terénní služba. Celkem bylo
v komunitním centru předáno sto jedenáctkrabic
od bot s dárky, které připravily děti z různých škol
a organizací.
Chtěli bychom společně s obdarovanými všem dárcům srdečně poděkovat za krásné dárky, které děti
upotřebí.
(Marcela Jansová, Dagmar Hadravová,
Renáta Kučerová, Nela Hlavová)

Škola zapisovala nové
školáky
Čas letí jako vítr, a tak se opět přiblížila doba zápisu
do školy. Nejprve jsme si s předškoláky ze školek
byli „oťukat“ velkou školu – podívat se na své kamarády do prvních tříd a oni nám vzápětí návštěvu
oplatili ve školce.
A pak to přišlo: 20. leden - den, kdy se dveře školy
přátelsky otevřely a přivítaly více než padesát prvňáčků do svých krásně vyzdobených a vybavených
tříd. Tam už zapisování probíhalo bez zádrhelů a
děti hravě zvládaly úkoly, které pro ně nachystali hodní a usměvaví učitelé. S ulehčením, že vše
zvládly na pomyslnou jedničku pak děti převzaly
upomínku od zástupkyň SPOZu a hrdě si odnášely
dárky vyrobené jejich budoucími kamarády – školáky.
Teď už jim zbývá jen nachystat si aktovku a všechny
nezbytné doplňky a po prázdninách hurá do naší
krásné školy. Hodně štěstí školáci!
(D.Lehoczká)

O zimním stanování z roku 2009 si mohli spáči roku 2014 nechat alespoň zdát.
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Sbírej a vyhraj…spoustu hodnotných cen
Pět spotřebičů přineseš, razítka za ně dostaneš, pět razítek odešleš a se štěstím vyhraješ…. V rámci podpory zpětného odběru elektrospotřebičů se Krásná Lípa
opět připojila k soutěži organizované společností Asekol. Vyřazené kompletní elektrospotřebiče odevzdávejte ve sběrném dvoře technických služeb u pí. Kamberské, kde obdržíte i otisk soutěžního razítka. Leták na soutěžní razítka lze stáhnout na www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj. Ukončení soutěže je 28. února. 2014.

SBÍREJ

VYHRAJ!

spoustu hodnotných cen
ÂVysloužilá drobná elektrozaĜízení zanesete na sbČrný dvĤr. Aby elektrozaĜízení mohla být
zapoþítána do soutČže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sbČrný dvĤr v nedemontovaném stavu!
Â Adresu sbČrných dvorĤ a jejich provozní dobu zjistíte na obecním nebo mČstském úĜadČ,
na www.sberne-dvory.cz.
Â Obsluha sbČrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotĜebiþĤ razítky na tento leták. Poþet
elektrospotĜebiþĤ je shodný s poþtem udČlených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotĜebiþĤ,
je možné si vytisknout další letáky (neomezené množství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Â Razítka získáte za veškerou spotĜební elektroniku vþetnČ pĜíslušenství (napĜ. videopĜehrávaþe,
DVD pĜehrávaþe, radiopĜijímaþe, vČže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory,
dálkové ovladaþe, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty vþetnČ pĜíslušenství
(napĜ. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zaĜízení výpoþetní
techniky (napĜ. notebooky, poþítaþe, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní pĜístroje (klasické,
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulaþky, herní konzole,
videohry vþetnČ ovladaþĤ (joysticky, gamepady apod.), elektrické hraþky (napĜ. autodráhy, vláþky, atd.)
Â Na leták s pČti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a odešlete na PMH s.r.o.,
P. O. BOX þ. 75, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje
nebo budou neþitelnČ vyplnČné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny.
Â Ukonþení soutČže je 28. 2. 2014.
Â Slosování o ceny probČhne do 31. 3. 2014, za pĜítomnosti notáĜe a zástupcĤ ustanovené komise.
Â O výhĜe budete vyrozumČni telefonicky na uvedené telefonní þíslo i emailem.
Â Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a pĜedání cen, které probČhne na krajském úĜadČ vašeho
kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobnČ. Seznam výhercĤ bude uveden i na stránkách
www.asekol.cz.
Â Podrobná pravidla soutČže jsou k dispozici na www.asekol.cz.

Jméno a pĜíjmení: ............................................................................................................. Telefon: ..................................................
Místo odevzdání spotĜebiþĤ: ............................................................................................. E-mail: ...................................................
Adresa: ..............................................................................................................................................................................................
PatĜí elektrický a elektronický odpad do komunálního odpadu? (zaškrtni):

Ano

/ Ne
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