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Pátek 6. ledna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Mediace v naší škole
ZŠ Krásná Lípa patří mezi deset vybraných škol v České republice, které
získaly podporu pro zavedení školní
mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů.
Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den
se v ní potkávají především učitelé
a děti, ale do společného prostoru
přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém
prostoru tak do sebe narážejí odlišné
názory, přístupy, hodnoty či aspirace,
a to samozřejmě přináší i konflikty. Ty
mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají
vliv na školní atmosféru, ovlivňují
podmínky učení, zdraví i mezilidské
vztahy. Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu,
že se lidé nakonec domluví. K tomu,
aby se domluvili, může posloužit právě mediace.
Mediace je jednou z osvědčených
metod řešení konfliktů. Uplatnění
nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či
osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v komunikaci, která má jasná
pravidla. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na
hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá
účastníkům sporu hledat společnou
smírnou cestu formou vzájemně
přijatelné dohody. Dlouhodobá statistika říká, že až 80 % mediací končí
dohodou.
V České Republice nebyla mediace
do školního prostředí dosud zavedena. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že je účinnou a efektivní metodou,
jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy
mezi účastníky života ve škole.
Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které
získaly podporu pro zavedení mediace jako nástroje prevence a řešení
konfliktů. Na všech deseti školách je
do projektu zapojeno vedení, učitelé
i žáci. Dva učitelé z každé školy absolvují plnohodnotný stohodinový
výcvik v mediaci a průměrně devět

dětí z druhého stupně se účastní
bezmála padesátihodinového tréninku takzvaných peer, neboli vrstevnických, mediátorů s následnou
supervidovanou praxí. Vedení i pedagogické sbory jsou podpořeny
pravidelnou supervizí.
Celý pedagogický sbor naší školy již
absolvoval workshop na téma komunikace a řešení konfliktů a seznámil
se s tím, co mediace ve škole obnáší
a přináší. Spolu se svou zástupkyní
Evou Salovovou, se na podnětných
workshopech setkáváme s vedením
dalších zapojených škol a můžeme
tak společně téma sdílet. Mediačního
výcviku se pak za naši školu společně
se mnou účastní speciální pedagožka
Jana Veselá a 10 dětí z druhého stupně. Více než tři čtvrtě mediačního
výcviku už máme úspěšně za sebou.
Učíme se rovnoměrně vyslechnout
každou z nesvářených stran, pomoci
jim formulovat vzájemné požadavky
tak, aby byly jedné i druhé straně
srozumitelné, a podpořit obě strany v nalezení společně přijatelné
dohody. Snad nejtěžší je ustoupit
z role soudce. Ve škole jsme zvyklí
neustále něco řešit a rozhodovat.
Jako mediátoři nehledáme řešení,
ale pomáháme lidem v konfliktu, aby
řešení dokázali nalézt sami, a mohli
se nadále setkávat v prostředí školy,
kam společně docházejí. Po ukončení vzdělávání nás od ledna čekají
tři měsíce, během kterých k nám do
školy budou jezdit odborní mediátoři
a pomáhat nám zejména v tom, jak
mediaci ve škole zavést a udržet.
Celý projekt podporuje grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Agentury pro sociální
začleňování Úřadu vlády ČR. Naše
zkušenosti budou zapracovány do
metodiky, která bude návodem pro
další školy. Děkujeme našemu zřizovateli za dlouhodobou podporu
v oblasti zvyšování kvality naší práce i rodičům, kteří věnovali projektu svou důvěru. Jsme rádi, že jsme
u počátku této myšlenky a že naši
žáci mají možnost odnést si do života
nové a velmi praktické dovednosti.
(IP)

Poděkování expedici Big trip
za propagaci města
Na svém 12. zasedání zastupitelstva města poděkovali zastupitelé Kateřině
Dvořákové a Ladislavu Bezděkovi za skvělou propagaci našeho města během
expedice kolem světa Big trip. Při této příležitosti krásnolipští cestovatelé předali vlajku, s kterou během více jak dvou let objeli celý svět, zpět zastupitelům.

Ledopády v Kyjovském údolí a v údolí Brtnického potoka narůstají. Mapku a aktuální informace doplňované zapáleným turistou Mikulášem Peterkou najdete
na webových stránkách krásnolipských turistů www.kctkrasnalipa.cz. Mikuláš
Peterka je pravidelně sleduje od loňského 5. prosince.
Navíc vznikl nový okruh okolo Brtnických ledopádů, který začíná u společnosti
Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Žlutá značka zájemce dovede k místu zvanému U jezevce, odtud se musejí vydat po modré, až dojdou k těm nejatraktivnějším ledopádům. Trasa měří asi čtyři kilometry. Trasy k ledopádům budou od poloviny
ledna vyznačeny v terénu pomocí šipek a orientačních tabulek.
Pro lepší orientaci v okolí ledopádů je dobré si stáhnout přehlednou info mapku
s vyznačenými trasami vedoucími kolem ledopádů. Mapka je k dostání zdarma
v infostředisku v Krásné Lípě nebo ke stažení na http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/Publikace/Ledopady/130218_Ledopady.pdf
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Svoz separovaného
odpadu

PRODEJ

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 16. 1.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19. 1. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 30. 1. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 2. 2. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.

Povolenek k rybolobu na rok 2017
se uskuteční v následujících termínech:
9. ledna 2017 od 16 hod.
6. února 2017 od 16 hod.
18. února 2017 od 9 hod.
13. března 2017 od 16 hod.
Výbor ČRS MO.

vždy v lichém týdnu

Pondělí
7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

VÝUKA ANGLIČTINY
KONVERZACE, IT, BUSINESS

300 Kč/lekce 90 minut
tel. 604 651 170

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté
pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 7. – 8. 1. 2017 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 14. – 15. 1. 2017 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 298
- 21. – 22. 1. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

Dočasný zákaz návštěv
v rumburské nemocnici
Ředitel Lužické nemocnice a polikliniky,
a. s. oznamuje, že vzhledem k nárůstu chřipkových onemocnění je od 3. 1. 2017 až do
odvolání vyhlášen zákaz návštěv na všech
odděleních LNaP, a. s.
Hlavním důvodem zákazu návštěv je ochrana pacientů před virovým chřipkovým onemocněním, které může výrazně zkomplikovat jakékoliv onemocnění pacientů.

ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
příspěvková organizace

přijme učitelku
mateřské školy
Požadavky: plná kvalifikace MŠ dle platné legislativy, hra na hudební nástroj, zájem o alternativní
metody vzdělávání.
Nabízíme: smlouva na dobu neurčitou s nástupem
od 1. 2. 2017, plný úvazek, hezké pracovní prostředí.
Své životopisy zasílejte na preyova@zskrasnalipa.cz

Kostka přijme
zaměstnance
Kostka přijme od 1. 4. 2017 zaměstnance do prádelny Kolíček prostřednictvím projektu Cesta. Podmínky projektu jsou: zájemce o zaměstnání je ve věku
15-29 let, je nezaměstnaný/á. Více informací na
kostka@komunitnicentrum.com.

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše
asistenty prevence kriminality na těchto telefonních číslech: +420 603 893 634, +420
702 929 489.

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 Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 4. 2017.
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu v případě havárie na vodovodní přípojce.
V případě potřeby volejte 212 812 212!

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. Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.
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Policejní sloupek
za říjen

Novinka ve
třídění odpadů

A zase ty chalupy…
Po vypáčení okenice a okna se neznámý pachatel
v Kyjově u přehrady vloupal do rekreační chalupy, ze
které odcizil dva televizory, elektrické pracovní nářadí a drobné kuchyňské spotřebiče v celkové hodnotě
12 tis. Kč.

Použité kuchyňské tuky a oleje můžete odkládat ve
sběrném dvoře v areálu TS Krásná Lípa. V závěru loňského roku byla uzavřena smlouva s odbornou společností, která zajistí další zpracování. Oleje musí být
ukládány do plastových uzavíratelných obalů (nejlépe PET láhev), aby nedošlo k úniku olejů a jejich
následnému znehodnocení. Naprosto nevhodné je
vylévání těchto odpadů do kanalizace (http://www.
ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1994695-kuchynsky-olej-ucpava-potrubi-o-vanocich-vic-nez-kdy-jindy).
Separací těchto olejů a tuků předejdeme komplikacím v kanalizačním potrubí a zároveň budeme šetřit
přírodu a životní prostředí.
Děkujeme! Město Krásná Lípa

Co neschováš, o to přijdeš
Policisté pátrají po pachateli krádeže hliníkových
disků vč. pneumatik a zahradní sekačky. Ke krádeži
došlo v noční době v Pražské ulici za barem Monako, přičemž pachateli stačilo přelézt nízký plot, za
kterým byly věci volně položeny. Majiteli odcizených
věcí tak způsobil 6 tisícovou škodu.
Policisté byli rychlejší
V Rybništi v Nové Vsi se policistům přímo na místě
činu podařilo zadržet 32 letého muže z Krásné Lípy,
který se zde vloupal do rekreační chalupy. Po noci
strávené v policejní cele lapený lupič doznal ještě ke
dvěma vloupáním do rekreačních chat. Ačkoliv jmenovaný nic neodcizil, způsobil poškozením škodu ve
výši 15 tisíc korun. Za porušování domovní svobody,
poškození cizí věci a pokus krádeže mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Ani tentokrát lupiči štěstí nepřálo
O pouhé tři dny později zadrželi policisté 28 letého
recidivistu při vloupání do rekreační chalupy v Dlouhém Dole. Zabránili tak krádeži cenných věcí, které si
jmenovaný na místě stihl připravit. Za toto vloupání
jmenovaný může očekávat proměnění stávajícího
podmíněného trestu odnětí svobody, který mu může
být prodloužen až na tři roky.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 16 trestných činů
a 42 přestupků.
prap. Jan Hampl

Zemřel pan
Vítězslav Fritsche
Se zármutkem jsme přijali zprávu, že ve věku nedožitých 83 let, zemřel pan Vítězslav Fritsche, dobrý
a mimořádný člověk, významný krásnolipský občan,
uznávaný dendrologický odborník, zakladatel arboreta ve Sněžné.
Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Město Krásná Lípa

Hasičské
ohlédnutí za
minulým rokem
Jednotka Dobrovolných hasičů Krásná Lípa zasahovala celkem u 22 mimořádných událostí.
Z toho:
Požár - 15x
Dopravní nehoda - 3x
Technická pomoc - 2x
Únik nebezpečné látky - 2x
Zasahovali jsme i mimo náš hasební obvod a to celkem 4x.
Zúčastnili jsme se i prověřovacích cvičení:
…jednou ze strany našeho již bývalého velitele a starosty města
…podruhé šlo o zásah u dopravní nehody s únikem
radioaktivního záření.
V loňském roce se nám sice nevedlo zrovna nejlépe,
neboť jsme neustále měli naši Tatru v servisu, ale vše
už je v pořádku. Na druhou stranu nám bylo zakoupeno i nové vybavení: dýchací přístroj Draeger, svítilny na přilbu, svítilny na oděv a vysavač obtížného
hmyzu. Dostali jsme převodem od HZS hl. m. Prahy
vozidlo Avia, které postupně rekonstruujeme do podoby cisternové automobilové stříkačky.
Ovšem za největší úspěch loňského roku ovšem považujeme obnovení kroužku mladých hasičů. Máme
mladší i starší kategorii a celkem má náš sbor 23 mladých členů.
Náš sbor se aktivně účastnil i akcí pořádaných městem: stavění májky a pálení čarodějnic, Dne Českého
Švýcarska, závodu Tour de Feminin, zalévání zeleně,
řízení dopravy a kropení vozovky v úmorném vedru.
Závěrem bych chtěl za dobrou spolupráci a vedení
naší jednotky poděkovat našemu bývalému veliteli
Romanu Koišovi.
Poděkování patří též vedení města Krásná Lípa, vedoucí technických služeb města Martině Hlavové
a starostovi Janu Kolářovi. Věříme, že naše spolupráce bude v dalších letech alespoň tak dobrá, jako
tomu bylo doposud.
Do nového roku 2017 přejeme mnoho úspěchů,
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů
VD Lukáš Šimůnek

Cena stočného pro rok 2017
j pro rokk 2017 v Krásné
K á é Lípě
Lí ě stanovena
t
ýši 48,32
48 32 Kč/m3.
Kč/ 3 Jedná
J d á se o hodnotu,
h d t která koreCena stočného je
ve výši
sponduje s cenou vyhlášenou SVS a. s. Podrobnosti k ceně vodného najdete na http://www.scvk.cz/aktuality/
cena-vody-2017/
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Narozeniny
Významné životní jubileum oslavila nejstarší občanka Krásné Lípy, paní Jiřina Marková. Hýřila dobrou náladou a energií. Blahopřejeme ke krásným
96. narozeninám.
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Adventní čas naší základní školy
V posledním adventním týdnu navštívili žáci naší
školy poprvé krásnolipský kostel sv. Maří Magdalény, aby se zaposlouchali do malebných zvuků kostelních varhan o což se postaral hudební skladatel,
pedagog a varhaník Jiří Chlum. Ještě než začal hrát,
povyprávěl o tom, co to vlastně advent je, co zna-

mená symbol tohoto času - věnec a proč se vlastně
Vánoce slaví. Jiříkovského varhaníka podpořil i sbor
Základní školy v Jiříkově - Komoráček se sbormistryní Miroslavou Kubešovou, který se představil
s pásmem koled.
(rh)

Tuto zimu se na
Pravčickou bránu
nedostanete
POZOR! Pravčická brána je do dubna 2017 nepřístupná. V letošní zimě budou muset turisté oželet
cestu k Sokolímu hnízdu u Pravčické brány. Těsně
před bránou se zřítil jeden z můstků a s ním i část
turistické cesty. Současně se opravuje a je zavřená
i cesta od Tří pramenů = v úseku od odbočky
z červeně značené turistické trasy k Sokolímu
hnízdu.

Jak na Nový rok,
tak po celý rok…

Výběrové řízení
OPS České Švýcarsko v rámci projektu Turistika
s výhledem vyhlašuje výběrová řízení pro následující nadlimitní veřejné zakázky na služby:
· Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska
2017 a 2018
· Propagační tiskoviny Českosaského Švýcarska
Zadávací podmínky a potřebné přílohy k oběma
výběrovým řízením naleznete na Profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceske-svycarsko-o-p-s_1052/
Termín pro podání nabídky u obou řízení je
12. 1. 2017 do 10:00.

Město pronajme
nebytový prostor na
Křinickém náměstí
Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout
nejdříve od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti
109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.

…alespoň s tímto vykračují do nového roku hned
po silvestrovké noci krásnolipští turisté, když pravidelně první lednový den vyráží na rozhlednu na
Vlčí hoře.

Krásnolipskou tradicí se pomalu začíná stávat povánoční setkání na Kamenné Horce, které svolává
Marjánka Krásnolipská.

Lednová vycházka za
betlémy Rumburku
V sobotu 14. ledna se uskuteční vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku. Sraz je
v 9:00 hodin v Loretě Rumburk. Program: kostel sv.
Vavřince, kostel sv. Bartoloměje, jesličky Jaroslava
Blažka, sbírka betlémů Jaroslava Pšeničky a pohyblivý betlém Jiřího Cobla st. Kontakt pro rezervaci
místa: +420 604 555 922 (Loreta Rumburk), e-mail:
loreta.rumburk@seznam.cz. Vstup volný. Vycházky
se účastní kolem třiceti zájemců. Mezi betlémy se
přemisťují pěšky nebo po vzájemné domluvě auty.

Taneční workshop medicína pohybu
…s Kateřinou Stejskalovou v Krásné Lípě.
Místo: Kulturní dům - kino Krásná Lípa
Termín, čas: Sobota - 10. 12. 17:00 – 20:00 hod.
Neděle - 11. 12. 10:00 – 17:00 hod.
Dílna je otevřená i pro ty, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s tancem.
Info: Mariana Krásnolipská, tel.: 775 067 515,
e-mail: xosvaldo@centrum.cz

Poutní místo Filipov si
připomene 151 let
V pátek 13. ledna ve 4.00 h. se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým
biskupem Mons. Janem Baxantem. V tento den
uplyne sto padesát jedna let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade.
Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní
filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných /
Heil der Kranken“. Poutní kostel ve Filipově bude
přístupný od 12. 1. nepřetržitě celou noc. Nejprve
se 12. 1. uskuteční od 17.00 h. mše svatá v milostné kapli Uzdravení nemocných. Poté se v kostele
střídají služby zajištěné farností. Poutníci mohou
přicházet do kostela až do mše sv. ve 4:00 hodin.
Po pontifikální mši následuje v 9:00 hodin mše svatá v německém jazyce. V 10:30 hodin se koná mše
svatá v českém jazyce a v 17:00 hodin pak česko-německá mše svatá. Od 14. do 20. ledna se v poutním kostele ve Filipově koná oktáv zjevení se mší
sv. od 17:00 hodin.
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Program kina na leden
Hledá se Dory – pátek 20. ledna od 18:00
Na stříbrná plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi
ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá
na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští
živočichové.
Animovaný, 103 minut.

Vstupné 40 Kč.
Strašidla – pátek 27. ledna od 18:00
Nová rodinná komedie jednoho z divácky nejúspěšnějších
českých režisérů, Zdeňka Trošky, nabízí zábavu pro všechny generace. Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou
vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život změní vpád
úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo
neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet,
především proto, že tu straší.
Rodinná pohádková komedie, 113 minut.

Vstupné 40 Kč.
Zimní večerní
prohlídky Lorety
Rumburk při svíčkách
Za svitu svíček a s vůní svařeného vína se konají
zimní večerní prohlídky v Loretě Rumburk. Zúčastnit se jich můžete v úterý 17. 1. a 24. 1. 2017 vždy
od 18:00 hodin. Rezervace je možná na tel. čísle
+420 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Exkurze za betlémy
Šluknovského výběžku
České
Č ké ŠŠvýcarsko
ý k o.p.s. a Loreta Rumburk
b k Vás
á srdečně zvou na exkurzi za kostelními i soukromými
betlémy Šluknovského výběžku, která se koná v sobotu 21. ledna od 9:00 hodin. Průvodci budou Klára
Mágrová a místní betlémáři. Jedná se o autobusovou exkurzi, kapacita je proto omezena a je nutná
rezervace. Poplatek 75 Kč je možné zaplatit na našem informačním středisku v Krásné Lípě po předchozím přihlášení na jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, nebo 775 552 790, případně až na místě.

Výstava dětských betlémů
v Loretě Rumburk
V Loretě Rumburk probíhá do 2. 2. 2017 výstava
jesliček vyrobených dětmi z Rumburku, Jiříkova
a Rybniště. Rozmanité betlémy byly vyrobeny z keramiky, papírových krabic a borových šišek. Výstava
„Dětské betlémy“ je přístupná od úterý do soboty
mezi 9:00 až 16:00 hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Do kostela sv. Vavřince v Rumburku se
vrátil klášterní betlém
V kostele sv. Vavřince v Rumburku je až do 2.
února k vidění klášterní betlém. Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety
Rumburk od úterý do soboty mezi 9:00 až 16:00
hodinou. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají
vstup zdarma. První scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2017 scéna klanění
Tří králů. Od 21. 1. 2017 se betlém promění po-

třetí. Vystaveny budou figurky, představující útěk
Panny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta.
Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit
opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si
měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou
a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Nejsevernější zimní stanování
Letošní zimní táboření, které tradičně pořádá
KČT Krásná Lípa, se uskuteční ve dnech 13. až
15. ledna 2017 na novém táborovém místě: Kamenná Horka na Terénní základně ČSOP Tilia.
Startovné 20 Kč.
Program:
13. 1.: prezentace do 15:00 hodin. Individuální
výlety po okolí, posezení na chatě s občerstvením.
14. 1. 2017: prezentace od 8:00 hodin. V 9:00

hodin je připraven výlet s průvodcem k Brtnickým ledopádům (podle počasí), případně výlety
vlastní. V 16:00 hodin se uskuteční v prostorách
TZ Buk přednáška Šebestiána Šulce o jeho putování po Grónsku.
15. 1. 2017: postupná likvidace tábora, předpokládané uzavření chaty ve 12 hodin.
Další informace poskytne vedoucí stanování
a zimního táboření Václav Hieke, tel.: 728 732
877.

Kubaštovy pohádkové Vánoce
Muzeum Rumburk Vás zve na tradiční vánoční výstavu, která je přístupná až do 2. února 2017.
Výstava představuje tvorbu geniálního ilustrátora
Vojtěcha Kubašty, jeho betlémy a proslulé pop-up
books, k vidění je i výstava pohlednic z tvorby Jiřího
Škopka, autora Zimního varnsdorfského betlému či

pohlednice Josefa Lady. Prezentuje se i široká plejáda historických a jako perlička jsou prezentovány
historické vánoční ozdoby ze soukromé sbírky.
Výstava je přístupná v běžné otevírací době úterý
až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, mimořádné a badatelské návštěvy dle telefonické domluvy.
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KONEC ROKU 2016 V KRÁSNÉ LÍPĚ

…vše začalo rozsvícením vánočního stromu a společným koncertem Krásnolipského komorního sboru a sboru Gaga z Povrl

…potom si v kulturním domě zařádili čerti a čertice při čertovské diskotéce

…a pokračovalo se v kapli ve Vlčí Hoře, kde tradičně koncertoval americký
kytarista Tony Ackerman

…tradicí jsou také třetí a čtvrtý adventní koncert folklorních souborů Lužičan a Dykyty

…ke krásnolipskému adventu patří i turistické adventní trhy a prodej vánočních stromků

…adventní koncertování uzavřel koncert budoucích umělců ze ZUŠ Krásná Lípa
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…letos jsme se poprvé přidali k akci Česko zpívá koledy

Předvánoční čas je čas zamyšlení, vzájemné soudržnosti, přátelství, voňavého cukroví a lásky. Město Krásná Lípa přišlo v tento sváteční čas potěšit
i obyvatele Krásné Lípy dlouhodobě žijící v Domově důchodců.
A dětičky z mateřské školky Sluníčko zase přišly zatančit, zazpívat, zarecitovat a hlavně potěšit obyvatele Domu s pečovatelskou službou.

…no a vše na druhý vánoční svátek zakončil svěží vánoční koncert českých
a světových koled v podání Kláry Hlušičkové.
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Z projektů vzešla nová kniha a naučná stezka
Realizaci dvou úspěšných projektů zaměřených na česko-německou spolupráci má ze sebou Krásná Lípa. Tím prvním je projekt „Poznej své sousedy“,
který byl zaměřený na poznávání nových míst a cílů. Díky tomuto projektu
jsme získali nového partnera, kterým je město Gohrisch, poznali jsme krásy
tohoto města a jeho okolí. Pro zpestření poznávání jsme v rámci projektu
vyhlásili soutěž s názvem „Poznej své sousedy“, kdy soutěžící měl za úkol
navštívit některé cíle z vydaného letáčku, vyfotografovat je a poslat na e –
mailovou adresu. Fotografie z této soutěže byly poté vystaveny jak v infocentrech obou partnerských měst, tak i na webu, kde bylo možné hlasovat
o nejhezčí fotografii a 10 nejhezčích fotografií bylo ohodnoceno darem.
Přínosem tohoto projektu je poznání nových míst a nových lidí v našem
okolí a navázání partnerství a spolupráce. Tento projekt byl realizován za
podpory SFMP SN – CZ 2014 – 2020, reg. číslo EEL 0117-CZ-16.05.2016.
Dalším projektem byl projekt „ Po stopách Augusta Frinda“, který nám ob-

novil, rozšířil a oživil dosavadní informovanost a znalosti o významném malíři. Občanům, turistům, návštěvníkům města jsme přiblížili společnou historii obou národů. Akademický malíř August Frind žil v letech 1852 – 1924.
Narodil se v Krásné Lípě, kde také navštěvoval obecnou školu a školu živností řemesel. Posléze se u Alberta Sadera vyučil litografem. Díky významné podpoře továrníka Karla Dittricha mohl studovat na Drážďanské umělecké akademii. Po studiích v Drážďanech působil v Mnichově, kde vlastnil
ateliér, Düsseldorfu, Löbau, Kitscheru u Borny v Sasku, polském Zyrardowe.
Jeho díla nalezneme v České Republice, Německu i v Polsku. Na sklonku
svého života se znovu navrátil do rodného města, kde roku 1924 zemřel.
Z tohoto projektu vzešla naučná stezka, která se váže právě k Augustu Frindovi a také kniha o tomto významném akademickém malíři.
Tento projekt byl realizován za podpory SFMP SN – CZ 2014 – 2020, reg.
číslo EEL 0061-CZ-16.05.2016.

Krásná Lípa má novou naučnou stezku „Po
stopách Augusta Frinda“, její návštěvníci
mají k dispozici česko-německé letáky s krátkými texty a mapkou celé trasy.

Město Krásná Lípa vydalo knihu o krásnolipském malíři Augustu Frindovi.
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