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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 27. listopadu
Čtvrtek 13. listopadu

4,- Kč

Zastupitelé se sešli poprvé
V novém složení se dnes v podvečer poprvé sešlo
Zastupitelstvo města Krásná Lípa. Na programu
byly především zákonné procedury spojené s ustavením ZM a volby starosty, místostarostů a rady
města. Na post zastupitele, v období po volbách,
rezignovali Jakub Juda (Volba pro Lípu) a Zbyněk
Žitník (KSČM), na jejichž místa nastoupili náhradníci, Miroslav Řebíček a Milan Pešír. Jinak zastupitelstvo zůstává ve složení dle výsledků voleb. Dále
bylo rozhodnuto, že vedení města bude pracovat
ve složení: uvolněný starosta a 2 neuvolnění místostarostové, rada města bude pracovat v sedmičlenném složení.
Po složení slibu zastupitelů následovala volba starosty. Starostou města Krásná Lípa byl zvolen, takřka jednohlasně Jan Kolář (Sdružení 2014).
Prvním neuvolněným místostarostou byla následně zvolena Jana Drobečková (Sdružení 2014), druhým neuvolněným místostarostou byl poté zvolen
Ing. Zbyněk Linhart (Sdružení 2014).
Dlouhodobá kontinuita ve vedení a směřování
města tak bude na další čtyři roky zachována.
Příště se zastupitelé sejdou 10. 12. 2014, již nad
běžnou agendou.
(jk)

Soutěž Město
plné květin
2014
má vítěze
Z celkem dvaadvaceti účastníků
letošního ročníku soutěže Město
plné květin vybírala porota nejhezčí květinovou výzdobu krásnolipských domů. Vítězný výběr potvrdila na svém 67. jednání Rada města.
Pět účastníků bylo odměněno částkou jeden tisíc korun.
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem zkrášlují a zpříjemňují
naše město! Fotografie oceněných
domů najdete na www.krasnalipa.
cz.
(r)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 17.11. 2014
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20.11. 2014 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 1.12. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.12.
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
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná- pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14
dní).

Listí nepalte - kompostujte
k l domů,
d ů ze zahrádek,
h ád k
Likvidujete spadané listíí okolo
z ulic a chodníků? Zkušení zahrádkáři již dávno vnímají staré listí jako důležitou a hodnotnou součást
kompostů a následně koloběhu živin v přírodě. Postupně se mění i pohled široké veřejnosti na tento
druh bioodpadu. V minulosti se listí hojně pálilo.
Dnes se s tímto řešením, které často otravovalo nejen vzduch, ale i sousedské vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně.

JJako
k pomoc občanům,
bč ů kt
ří nemají možnost spakteří
dané listí kompostovat svépomocí, nabízí město
Krásná Lípa již tradičně jeho bezplatný odvoz.
Ke shromažďování spadaného listí slouží velkoobjemové pytle, které vám zdarma zapůjčíme v
Technických službách. Po naplnění pytlů stačí jen
telefonicky (pí. Kamberská, 412 354 848) objednat
jejich odvoz.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 15:00-17:30
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
tel: 777 291 359

Občansko-právní
poradenství
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci od 17:00 do 18:00
Objednávejte se na :
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
Poradna pro oběti trestné tel: 774 235 010
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
Amari klub
tel: 412 354 839
ST 14:00-16:00 příprava
Po 15:00-17:00
do školy, doučování
Út 09:00-11:00
Po-Pá 13.00-17:00
St 13:00-15:00
volnočasové aktivity

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel: 777 291 340
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Vzdělávací kurzy dle
sas1@krasnalipa.cz
aktuální nabídky
tel: 777 974 583
tel: 412 354 844
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

UPOZORNĚNÍ
změna ukončení svozu
BIO ODPADU
Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám a na základě požadavků
od občanů, bude naposledy v tomto roce svoz bio
odpadu proveden ještě 19.11.2014.
Nádoby na bio odpad odváženy nebudou, zůstanou v domácnostech. Doporučujeme je vyčistit a
uložit do dalšího svozového období, které bude
zahájeno v jarních měsících příštího roku.
O přesném datu zahájení svozu budete informováni.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do třídění bio odpadu.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 15. – 17. 11. 2014 MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 22. – 23. 11. 2014 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 29. – 30. 11. 2014 MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín – II Nové Město V,
tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit
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Policejní sloupek - přehled za uplynulý měsíc
Tisícovku vyměnil za pár drobných
Celkem pět zemnících tyčí odcizil 30letý recidivista
z Krásné Lípy. V zahrádkářské kolonii na Kostelním
vrchu nejprve přestříhal pletivo a pak zamířil přímo
k vyhlédnutému kompostu, kde tyče sloužily jako
opěry pro bednění. Ačkoliv způsobil téměř tisícikorunovou škodu, tyče skončily odevzdané za pár
drobných ve sběrně druhotných surovin.
Kradené limonády pašoval v popelnici
Se stejným mužem řešili o dva týdny později krásnolipští policisté neobvyklou velkou limonádovou
krádež. Vše začalo jeho kontrolou na náměstí, když
si v popelnici přepravoval množství limonád v PET
láhvích. Ačkoliv nejprve tvrdil, že vše nalezl vyhozené v kontejneru, brzy se podařilo zjistit, že v nedalekém skladu obchodu potravin využil mezery v
mřížích, kudy veškeré nealkoholické nápoje odcizil.
Celkem se tak hodlal zmocnit 70 ks limonád včetně
popelnice v celkové hodnotě 2,5 tis. Kč.
To se vyplatí - tři roky za stovku
Do třetice jmenovaný trávil čas na policejní služebně na konci měsíce, když vysvětloval krádež
dřeva - sedmi pokácených stromů v Kyjovské ulici
patřících Městu Krásná Lípa. Přestože způsobená
škoda v tomto případě činí pouhých 186 Kč, může i
za předchozí skutky očekávat až tříletý trest odnětí
svobody, neboť byl teprve v roce 2012 propuštěn z

výkonu trestu odnětí svobody.
Policie pátrá po zloději
Policie hledá staršího pachatele, kterému se podařilo okrást prodavačku potravin na Křinickém náměstí. V prodejně předstíral zájem o výměnu euro
bankovek za české peníze, přičemž v nestřeženém
okamžiku využil nepozornost prodavačky, z pultu
sebral připravené české bankovky a prodavačce
vrazil do ruky pouze polovinu měněné hotovosti.
Při útěku se ještě pokoušel bránící se prodavačku
vytláčet vozidlem, ale ta ani tak nezabránila krádeži
hotovosti a více než 4 tisícové škodě.
Ze sběrny utekl k fotbalovému hřišti
Neznámý pachatel si v noční době pokoušel přivydělat krádeží železa v krásnolipské sběrně. Nejprve
se pokoušel dostat do skladu s barevnými kovy,
když se mu to nepodařilo, alespoň si část těžšího
sběru připravil k oplocení. Vyrušen byl náhodným
kolemjdoucím, který přivolal policisty. Ani přivolanému psovodovi se pachatele nepodařilo dopadnout a jeho stopa pak končí u fotbalového hřiště v
Mánesově ulici.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 24 trestných činů a 86 přestupků, z
toho 55 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Inzerát:
2

Prodám nebo pronajmu družstevní byt 1+1, ve II. patře, 38 m , ul. Nemocniční,
Krásná Lípa. Cena dohodou. Tel.: 602 590 585, email: milanstanko@seznam.cz.

Kácení stromů stromy přerostlé i rizikové
Prořezávání stromů
Podélné rozřezání kmenů na trámy či fošny na místě kácení
Různé práce z až 11,5 m profi žebříku (opravy střech)
Stavební řemeslo – truhlářská výroba, montáže, zednické práce
Galerie výběru výrobků za 22 let práce: www.jara.webmium.com
Kontakt: Jaroslav Hruška, Potoční 134, Dolní Křečany, tel.: 737 464 961

Sociální šatník
Komunitní centrum otevírá sociální šatník, který je
určen pro lidi, kteří se ocitli v nelehké životní situaci
a široké veřejnosti, kteří mají možnost zboží zakoupit za symbolickou cenu. Šatník nabízí materiální
pomoc formou ošacení, ložního prádla, doplňků,
obuvi a podobně. Jedná se použité zboží. Správce
sociálního šatníků přijímá použité ošacení k dalšímu využití a to k pomoci lidem, kteří se nacházejí v
nelehké životní situaci.

Poděkování
Město Krásná Lípa děkuje manželům Jankovským ze Zahrad za darování několika kusů
vzrostlých okrasných dřevin. Rostliny byly vysazeny v městském parku a na dalších plochách
městské zeleně, pro radost a potěšení nás
všech.

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.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV 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 13:00 do 15:00 hodin
sudý týden od 8:00 do 11:00 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.
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Folklorní soubor LUŽIČAN
vás srdečně zve v
pátek
27. prosince ´13 od 19.00 hod
WTPCPUVMJTUPQBEVPEIPE
do galerie „TOVÁRNY“ na
WSFTUBVSBDJ)PUFMV#FTFEB

Besedu
u cimbálu
K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika LUŽIČANU
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Krásnolipský silvestr 2014
Sil
Silvestr
2014 v Kulturním
K l
í domě
d ě Krásná
K á á Lípa
Lí startuje
j ve 20:00
20 00 hod.
h d O zábavu
áb
se
budou starat DJ Jirka Koubek a Miroslav Vais. Vstupné je 150 Kč za osobu, při
zakoupení celého stolu 120 Kč za osobu. Předprodej vstupenek zajišťuje Šárka
Pešková, tel.: 777 184 083. V ceně je zábavný program, drobné občerstvení a
půlnoční bublinky.
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Modrý tygr

Nedĕle 16.11.
1400 hodin

Pondĕlí 17.11.
1900 hodin

Stĥeda 19.11.
1900 hodin
Nedĕle 23.11.
1400 hodin

x

x
x
x

Co se stane, když se ve mĕstĕ objeví modrý tygr?
Stĥedobodem všeho dĕní je zapomenutá, ale stále kouzelná
botanická zahrada ukrytá uprostĥed mĕsta.
DOBRODRUŽNÝ, RODINNÝ. 90 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 40,- KĆ.

U pĥíležitosti 25. výroĆí sametové revoluce
Magický hlas rebelky
x

ąeskoslovenská okupace v r. 1968 ukonĆila slibnou

x
x
x

byla pravdĕpodobnĕ její píseğ Modlitba pro Martu, která
se stala protestsongem okupované zemĕ.
CELOVEąERNÍ DOKUMENT.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 60,- KĆ.

pĕveckou kariéru zpĕvaĆky Marty Kubišové. Dĭvodem

Noe
x

x
x
x

Svĕt už zachránila ĥada hrdinĭ, ale on byl první. NOE. Ten
pĥíbĕh vypráví o konci svĕta a o druhé nejslavnĕjší lodi, hned
po Titanicu.
DOBRODRUŽNÝ. 138 minut.
Nevhodné pro mládež do 12 let.
Vstupné: 60,- KĆ.

ąertovská disco
x

x

Pravá taneĆní Ćertovská disko pro dĕti v Ćertovských
kostýmech. Volba MISS Ćert a Ćertice, soutĕže, hry,
Ćertovské obĆerstvení. Hraje DJ Jirka.
Vstupné: 10,- KĆ Ćertíci a Ćertice/20,- KĆ ostatní.

Zmĕna programu vyhrazena
Tel.:777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz
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㼐㾦㼠㼕㻌㼛㼐㻌㼐㼢㼛㼡㻌㼘㼑㼠㻌㼕㻌㼖㼑㼖㼕㼏㼔㻌㼞㼛㼐㼕㾘㼑㻌
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Domeček Na Kopečku Rumburk
program na listopad
Středa 19.11. - 18:00 hodin
Participativní rozpočet
Děčínský aktivista Martin Zíka představí demokratickou inovaci, která umožňuje vtažení občanů do
veřejného dění, ta se v poslední době rozšiřuje po celém světě. Zavedení participativního rozpočtu si
v letošních komunálních volbách zařadilo do programu nemálo kandidátů i v naší zemi.
Sobota 22.11. – 18:00 hodin
Koncert kapely Pepek a Námořník
Stálice na kopečkovské scéně ve stylu indie folk. Litoměřické duo, které hraje na kytary, basu, harmoniku a oba zpívají a nejen to! Představí u nás nové CD a jako jedni z prvních si ho budeme moci pořídit!
Středa 26.11. - 19:00 Jak se u nás žije Vietnamcům?
Z úspěšného cyklu „Jak se u nás žije cizincům?“ Rozhovor se zástupci jedné z největších menšin v ČR,
která je u nás zastoupena už druhou generací. Přijďte si poslechnou příběhy rodičů, kteří sem přišli
jako mladí a založili rodiny. Jaké byly jejich začátky na tržnicích? Jejich děti jsou dnes dávno na vysokých školách a plynně mluví česky i vietnamsky. Můžeme se těšit na zástupce obou generací.

Poseidon
podzemní labyrint
V úterý 18. Listopadu od 17:00 jste zváni do přednáškového sálu Křinického pivovaru v Krásné Lípě
na přednášku spojenou s promítáním dokumentu
Poseidon - podzemní labyrint. V krásnolipském
pivovaru se setkáte se speleologem Romanem
Mlejnkem, který Vás provede tajuplným podzemím
pískovcových skal. Podzemní labyrint Poseidon se
nachází v Adršpašsko-teplických skalách. Propasti
a úzké pukliny labyrintu jsou přístupné jen s pomocí speleoalpinistické techniky. To, co je v realitě
přístupné pouze speleologům, přináší veřejnosti
dokument o průzkumu Poseidonu. Zveme Vás k
poznávání fascinujícího světa tmy a ticha. Vstup
ZDARMA.

Jiří Rak
uvádí svého hosta
Křinický pivovar srdečně zve na nový přednáškový
cyklus s cestovateslkou tématikou: „Jiří Rak uvádí
svého hosta“. Přednášku si můžete přijít poslechnout do přednáškového sálu v 1. patře Křinického
pivovaru, vždy od 17:00 hodin, v následujících termínech:
19. 11. Jiří Rak: Polskem od Tater po Mazury
26. 11. Radim Misiaček: Patagonie

Svatomartinská
sklářská sobota
Sklárna Ajeto v Lindavě Vás v sobotu 15. listopadu
mezi 10:00 – 20:00 srdečně zve na Svatomartinskou sklářskou sobotu během níž si můžete vyzkoušet foukání skla, korálkování, draní peří, rytí
skla, předení na kolovrátku a další řemesla. Po celý
den bude k dispozici svatomartinské občerstvení a
moravská vína. Vstup volný.

Klub
pro podnikavé ženy
Každé úterý od 16:00 hodin a ve čtvrtek od 17:00
hodin je pro Vás a Vaše děti připraven program v
komunitním centru. V listopadu a prosinci se budeme více věnovat tvoření a přípravě na advent a
vánoční svátky. Jste zvány!
18. 11. 2014 od 16 hod. Výroba mýdel
20. 11. 2014 od 17 hod. Batika
25. 11. 2014 od 16 hod. Výroba svíček
27. 11. 2014 od 17 hod. Adventní výzdoba
2. 12. 2014 od 16 hod. Pečení vánočního cukroví
Program je podpořen z Norských fondů.
(Za komunitní centrum Jennifer Hudáková)

Den otevřených dveří
na Gymnáziu Rumburk
V sobotu 29. listopadu od 9:00 do 12:30 si mohou
všichni zájemci prohlédnout prostory školy, zúčastnit se ukázky výuky čtyřletého studia v předmětech: český jazyk (9.15 – 9.45), anglický jazyk (9.45.
– 10.15), matematika (10.15 - 10.45), německý jazyk
(10.45 – 11.15) nebo testu přijímací zkoušky k osmiletému studiu z českého jazyka
a matematiky (9.15 – 10.15 a 10.30 – 11.30).

13. listopad 2014
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Karkulák zaplnil kulturák

Halloween v Kostce

Že vlk nemlsá pouze babičky a Karkulky, ale také červené Karkuláky se v nedělním odpoledni dozvěděli
dětští diváci, kteří zaplnili krásnolipský kulturní dům. S trochu netradiční loutkovou pohádkou pro nejmenší přijel do Krásné Lípy divadelní soubor Rolnička ze Šluknova, který v samotném závěru představení nechal
dětské diváky seznámit se se členy svého souboru.

Poslední říjnový den si klub Včelka udělal v duchu strašidel a čarodějnic – halloweenský. Děti
se převlékly do děsivých kostýmů, namalovaly si
strašidelné obličeje a zahrály si soutěž o toho, kdo
dokáže vystrašit nejvíce lidí. Na závěr si promítly
strašidelnou pohádku Casper.
(Michaela Polívková)

Novinka u ZŠ vyvýšené záhony

LESNÍ STRAŠIDÝLKO
Na podzim vyhlásila MŠ Brouček pro své děti domácí tvoření - „LESNÍ STRAŠIDÝLKO“. Velikosti a fantazii se meze nekladly, ale tvořit se mělo především z přírodních materiálů.
Do konce října nosily děti do mateřské školy své překrásné výtvory a s nadšením
sdělovaly učitelkám, jak a s čím doma rodičům pomáhaly. Každý, kdo strašidýlko
přinesl, dostal malou odměnu. Všechna mají děti vystavená v šatně MŠ.
(Kolektiv MŠ Brouček)

Nejprve byl nápad, pak následovaly celoroční přípravy a 20. 10. vše vyvrcholilo. V areálu naší školy „vyrostly“ dva vyvýšené záhony ve spolupráci s Naturschutzzentrem Neukirch. Než jsme se pustili do jejich plnění, zahráli jsme
si s našimi německými kamarády různé hry v tělocvičně. Bylo to super. Ale
těch koleček štěrku, zeminy a klacků, které jsme museli navést, aby se jeden
ze záhonů naplnil, bylo nespočet. Už máme dokonce i zasázenou pažitku,
meduňku, šalvěj a levanduli. Vše jsme označili vícejazyčnými jmenovkami.
Na jaře nás čeká naplnit ještě druhý záhon a chceme zasít petrželku, libeček
a další bylinky. A tak už příští rok budete moci mít ve školní jídelně ochucený
oběd bylinkami z naší školní zahrady. Poté jsme se po společném obědě rozloučili s našimi německými kamarády a domluvili si další setkání v Neukirch
v listopadu. Poděkování patří i Technickým službám našeho města za dodání
materiálu a pomoc. Toto setkání se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře
Česko-německého fondu budoucnosti. Více fotek najdete na https://www.
facebook.com/krasna.lipa.3/posts/1525106217729822
(za celou skupinu Dana Caklová a Monika Schwarzová)

Halloween ve sportovním areálu
Strašidla na Halloween obsloužila i návštěvníky ve Sportareálu v Krásné Lípě.

strana 8

13. listopad 2014

Senioři dětem - ekovýchovné programy pro děti
Málokteré dítě z mateřské školky v Krásné Lípě dnes nezná paní Soňu Brožovou
nebo pana Vladislava Vencka. Oba jsou to aktivní senioři, kteří se zapojili do
projektu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko: „Ekologická výchova
pro všechny generace“, realizovaného z dotačního programu Cíl 3 Evropské
unie a oba tak připravují a realizují programy o přírodě pro děti z mateřských a
základních škol.
Od roku 2013, kdy projekt začal, zrealizovali dohromady již 36 programů a oslovili více než 600 dětí, a to nejen v Krásné Lípě, ale i Mikulášovicích, Rumburku,
Velkém Šenově, a to dobrovolně nad rámec požadavků projektu.
Ve svých programech přibližují dětem poznatky a zkušenosti ze svých dlouholetých zálib. Paní Brožovou, tak děti znají jako babičku „bylinkářku“ a pana
Vencka zase jako dědu „myslivce“ či „rybáře“.
Paní Brožová s dětmi chodí do okolí školek a společně si ukazují a sbírají bylinky,
které rostou v tom kterém ročním období na jaře např.: podběl, později pampelišku a bezové květy, jitrocel, na podzim sbírají šípky nebo si ukazují kostival.
Některé pochoutky z bylin, které paní Brožová vyrobí, třeba pampeliškový med,
jitrocelový sirup mohou i ochutnat. Díky návštěvám paní Brožové ve školkách
tak děti vědí, že mají mamince natrhat na bolení hlavy sedmikrásku a na natlučené koleno si přiložit jitrocel, ale nejen to.

Vladislav Vencko pro změnu dětem vypráví o světě zvířat, jak ostatně vyplývá
z jeho koníčků: myslivosti a rybaření. Do školek a škol tak dětem nosí rybářské
náčiní, vezírek, podběrák i udici a vypráví jim příběhy ze života našich známých
druhů ryb. V programu o zvířatech v lese se děti seznámí s našimi lesními zvířaty, mohou si potěžkat jelení či dančí paroží, prohlédnou kančí zuby, nebo si
osahat i srst některých zvířat. V programu nechybí ani jezevec, který je skoro
jako živý, nebo dřevěné pexeso a zvukové hádanky.
Paní Brožová i pan Venco, mají hodně společného. Zaujetí pro své koníčky, velké
znalosti a zkušenosti ze svých zálib a hlavně touhu a chuť předávat vše dál. Oba
tito aktivní lidé jsou důkazem toho, že i v pokročilém věku si člověk může najít
nějaké poslání, novou náplň, která obohatí nejen druhé, ale i je samotné. Za
jejich spolupráci jim tímto velmi děkujeme.
Budeme velmi rádi, když programy pro děti neskončí se závěrem projektu, ale
budou pokračovat i dál, tak abychom dětem společně pomáhali vytvářet kladný vztah k přírodě, ale i úctu k moudrosti, kterou s sebou přináší stáří. Přivítali
bychom, kdyby příkladu pana Vencka a paní Brožové následovali i další senioři:
včelaři, zahradníci, chovatelé… a podělili se s dětmi o své záliby.
(Jarmila Judová)

Sedm divů se třemi
stovkami návštěvníků
Již po šesté proběhl v Krásné Lípě festival z cestovatelskou tématikou „Sedm
divů“
V sobotu 8. 11. 2014 praskal Dům Českého Švýcarska ve švech. Od 12:00 do
pozdních večerních hodin se zde na přednáškách již 6. ročníku festivalu s cestovatelskou tématikou: Sedm divů vystřídaly téměř 3 stovky nadšenců do cestování.
Program byl pestrý a každý si mohl vybrat téma jemu srdci nejbližší. Během
soboty jste tak mohli s Michalem Vičarem z Ostravy procestovat svět embéčkem, s mladou vědkyní Miladou Řehákovou nahlédnout do pozadí záchranného programu nártounů na Filipínách, nebo se s Magdou Radostovou projít
Aljaškou a naučit se pravidla pro setkání s medvědy. Z vyprávění Václava Sojky
se účastníci dozvěděli o těžkém životě na Kamčatce a problémech rabování
přírodních zdrojů. Nepřišli zkrátka ani milovníci starých dobrých časů, kdy se
cestovalo bez GPS, mobilů a počítačů. Do této doby posluchače zavedlo vyprávění Petra Horkého o legendě mezi cestovateli - Miroslavu Zikmundovi. Zájemci o méně exotické země s nadšením naslouchali přednášce o Grand Tour
ve Švýcarsku.
Závěr programu byl věnován ukázce vzdělávacího programu Adama Lelka,
který seznamuje žáky základních škol s jednotlivými zeměmi naší planety. Během festivalu byly v prodeji výrobky
regionálních výrobců: např. čokolády
z čokoládovny Mana, pivo Falknštejn,
nebo výrobky chráněné dílny z Horní
Poustevny. Občerstvení ve vegetariánském duchu příjemně dokreslovalo
atmosféru cestovatelského festivalu.
Zájemci mohli nahlédnout i do stánku
časopisu Koktejl a prohodit pár slov s
jeho redaktory, nebo koupí výrobků u
stánku Tarsius podpořit záchranu malých nártounů na Filipínách. Svůj stánek zde měla i krásnolipská základní
škola, která představovala prezentace
žáků na téma cestování po různých
zemích světa. Někteří žáci se aktivně
zúčastnili i přednášek. Během festivalu se pořádaly i soutěže, z kterých si
vítězové odnesli předplatné časopisu
Koktejl nebo kalendáře „Českosaské
Švýcarsko: Znovuobjevená divočina“
na rok 2015.
Věříme, že festival jeho účastníky naplnil spoustou zážitků a aspoň na chvíli
je přenesl do zemí, kam se třeba sami
nevypraví. Snad také některá témata

přispěla i k osvětě, že ne všude se lidé mají tak „dobře“ jako my zde ve střední
Evropě a že strádání a chudoba v rozvojových zemích nepřímo ovlivňuje i nás
ničením přírody a mizením živočišných i rostlinných druhů.
Festival by se nemohl konat bez přispění našich partnerů a sponzorů a dále
projektu Turistika bez hranic z programu Ziel 3, kterým tímto děkujeme.
(Jarmila Judová)
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