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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 24. října

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 7. listopadu

Hrobka rodiny Nitsche 
má novou střechu

Stavba roku stojí v Krásné Lípě

Volby do 
Poslanecké 
sněmovny 

Parlamentu ČR

Dominanta hřbitova ve Vlčí Hoře, hrobka rodiny Johanna Nitsche (kdysi majite-

le zdejší továrny na punčochové zboží), má novou střešní krytinu na kopuli. Pů-

vodní měděnou krytinu opakovaně poškozovali a odcizovali v minulých letech 

nezjištění pachatelé. Po letech provizorního zakrytí byla na střechu instalována 

nová krytina, byli oplechovány římsy a opraveny nejpoškozenější části fasády. 

Klempířské práce provedl Karel Hejduk se synem, akci fi nancovalo město Krás-

ná Lípa. Vlčíhorský hřbitov je součástí vesnické památkové zóny Dlouhý Důl, 

která zde byla vyhlášena v roce 2004. V současnosti se připravuje obnova ze-

leně hřbitova. 

(jk)

Ve čtvrtek 10. října 2013 vyhlásila odborná porota 

vítěze letošní soutěže Stavba roku ČR. Cenu Stav-

ba roku ČR 2013 získalo pět projektů. A mezi nimi 

i Aparthotel Lípa v Krásné Lípě, za vytvoření ojedi-

nělého souboru staveb pro ubytování v turisticky 

atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci. 

Pro Krásnou Lípu je to v krátké době již třetí celo-

státní ocenění v oblasti výstavby a architektury. 

Město Krásná Lípa se v roce 2008 stalo vítězem v 

celostátní soutěži Cesty městy se stavbou Komuni-

kační kříž – cyklostezka v centru Českého Švýcar-

ska. Titul Dopravní stavba roku 2010 si následně 

odnesl projekt Rekonstrukce Křinického náměstí. 

V 21. ročníku celostátní soutěže z mnoha desítek 

původně přihlášených projektů bylo do užšího kola 

nominováno šestnáct staveb. Krásnolipský projekt 

Lípa resort navíc získal i třetí místo ve veřejném hla-

sování. Soutěž pořádá společnost ABF - Nadace pro 

rozvoj architektury a stavitelství.

Aparthotel Lípa je souborem tří objektů s třiatřiceti 

apartmány, které jsou pod úrovní terénu propojeny 

jedním podlažím garážových stání a technických 

prostor. Parter objektu je ponechán obchodně a 

společensko-kulturním funkcím a obklopuje vnitřní 

zklidněný vnitroblok doplněný o další objekty. 

Autor: Atelier Patrik Hoff man, Ing. arch. Patrik Ho-

ff man.

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se ko-

nají v pátek 25. října od 14:00 do 22:00 hodin a v so-

botu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební 

místnosti jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní 

škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude 

volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.
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V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém 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.

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů 
i Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, nevá-
hejte a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. 
Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrze-
ním o ubytování je zaslat elektronicky nebo poš-
tou. Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúro-
čit i milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem 
„Léto v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukon-
čení soutěže je 31. října 2013. Slosování o ceny se 
uskuteční do 30. listopadu. Úplná pravidla budou 
viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže 
na webové adrese www.krasnalipa.cz. (r)

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit 
fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na danou 
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stá-
le noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fo-
tosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, jak se jmenuje mís-
to, kde jsme fotografovali – uveďte oba názvy. Jakou 
nadmořskou výšku má vrch, na kterém se fotografo-
vané místo nachází a v jaké barvě je značena turis-
tická odbočka na zmiňované místo. 
Odpověď z č. 461, kterou zaslal Štěpán Uhlík, jeden 
ze tří soutěžích, kteří odpověděli správně. Všichni tři 
(Štěpán Uhlík, Igor Knapp a Milan Procházka) za ne-
čekaně správné řešení mohou vyzvednout drobnou 
odměnu na MěÚ u pí. Hankové. 
Vyfotografované místo se nachází na rozcestí cest, 

cca 2 km od Jetřichovic a jmenuje se Pohovka. Do-
vede nás sem červená a zelená značka. Můžeme se 
odsud vydat na Rudolfův kámen, Vilemíninu stě-
nu, Mariinu skálu - tedy na krásné vyhlídky, dále 
Na Tokáň, do Jetřichovic a samozřejmě i západním 
směrem na Šaunštejn, Malou Pravčickou bránu a na 
spoustu dalších jedinečných míst.

Letošní září bylo v Krásné Lípě nejchladnějším od 
počátku měření (2009) a bylo doprovázeno ve 
většině dnů deštěm. Asi nejpřijatelnější počasí z 
celého září přinesla první dekáda, kdy se teploty 
v odpoledních hodinách dostávaly nad 20°C a ani 
ranní nebyly úplně nejnižší, většinou kolem 14°C. V 
září nejsou neobvyklé letní ani tropické teploty, ale 
letos převládala spíše podzimní varianta.Ve druhé 
dekádě jsme se již teplot nad 20°C nedočkali. Tep-
loty se během dne vyšplhaly maximálně na 14°C a 
takřka každý den se vyskytl déšť. Na konci druhé 
dekády odpolední teploty nevyšplhaly ani na 10°C.
Ve třetí dekádě následovalo mírné oteplení, kdy se 
odpolední teploty vyšplhaly na 12°C, ale stále byla 
většina dnů doprovázena deštěm. Změna počasí 
nastala poslední dny měsíce, kdy srážek a oblačnos-
ti ubylo a během dne se ukázalo i slunko. Projas-
něná večerní obloha však přispívá k rychlému po-
klesu teploty, a tak poslední rána byla už poměrně 
chladná. Průměrně se teplota v ranních hodinách 
pohybovala kolem 3°C. Třešničku na dortu nakonec 
nasadilo ráno 30. září, kdy se vyskytl první mráz 
druhé poloviny letošního roku. Od počátku měření 
mrzlo v září poprvé.
Srážkově byl měsíc vlhký. Celkově napršelo 82,9 
mm, což je více srážek, než kolik napršelo ve statis-

tiky nejvlhčích měsících červenci a srpnu. Zajímavé 
je  též rozpoložení celkového srážkového úhrnu do 
17 dnů. Září tak zanechává vzpomínky uplakaného 
měsíce, i když výsledný srážkový úhrn není až tak 
vysoký. Vydatněji sprchlo 2, 3 a 9.září, jinak se denní 
úhrny srážek rovnaly spíše občasnému dešti.

Září 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná tep. 10,5°C 12,7°C 14,3°C 10,7°C 13,3°C
Maximální tep. 22,8°C 24,6°C 27,2°C 21,0°C 24,1°C
Minimální tep. -1,2°C 2,5°C 5,5°C 2,8°C 5,9°C
Maximální vlh. 100% 100% 100 % 100% 100%
Minimální vlh. 54% 41% 22% 45% 44%
Max. poryv větru 13,2 m/s 16 m/s 15 m/s 16 m/s 18 m/s
Úhrn srážek 82,9 mm 32,3 mm 59,1mm 154mm 41 mm

Počet dnů arktických (maximální teplota nevystou-
pila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota ne-
vystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 1

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

V d t tě š tř b é běž é ák i

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Soutěž „Léto 
v Krásné Lípě“ 

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Září bylo nejchladnější od roku 2009

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 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

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

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

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  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 4.11. 2013 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.11. 2012 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 18.11. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.11. 
2013 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, polysty-
ren, 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
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 26. – 28. 10. 2013 MUDr. Pojtingerová Hana 
 Divišova 140/10, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 2. – 3. 11. 2013 MUDr. Milič Tomáš 
       Fugnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
- 9. – 10. 11. 2013 MUDr. Sudová Olga 
      Fugnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Oznámení
V sobotu 2. listopadu bude od 15:00 do 16:00 
hodin v areálu Technických služeb města vete-
rinární ordinace.

Až u nás mu přistřihli křidýlka
Jen několik týdnů působil v Krásné Lípě recidivista 
z Loun. Za tu dobu v jednom případě navštívil Pen-
zion Lípa, kde odcizil okrasné sošky, dále se pokusil 
vloupat do Aparthotelu Lípa, kde poškodil páčením 
jedny vstupní dveře. Při jeho výslechu bylo navíc 
zjištěno, že má vysloven zákaz pobytu v okrese 
Děčín a je na něj vydán souhlas se zadržením pro 
trestnou činnost páchanou v Lounech. V současné 
době čeká na potrestání ve vazební věznici. Tam 
mu také bylo v nedávné době doručeno obvinění 
pro další trestný čin, a sice loupež, které se dopustil 
ještě s dalším pachatelem z Krásné Lípy, se kterým 
pod pohrůžkou násilí donutili poškozeného vybrat 
z bankomatu fi nanční hotovost ve výši 7 tisíc korun. 
Oběma hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
I pět let může mít Lípa klid
Krásná Lípa si může oddechnout od dalšího reci-
divisty. Prokázat se mu podařilo například vlou-
pání do tří vozidel v Aparthotelu Lípa, vloupání 
do bytu své bývalé družky, podílnictví při prodeji 
notebooku, který byl odcizen v jednom z bytů v 
Masarykově ulici a jiné. Ve vazební věznici, kam byl 
soudem umístěn, může nyní očekávat vynesení až 
pětiletého trestu odnětí svobody.
Tak dlouho kradl, až se ucho utrhlo
Vloupání do čtyř chalup na Vlčí Hoře se podaři-
la prokázat 24-ti letému pachateli z Krásné Lípy. 
Osudnou se mu stala ta poslední, při které byl do-
paden policisty. Z rekreačních objektů si odnášel 
elektrické nářadí a spotřebiče, potraviny, alkohol 
a jiné věci, přičemž poškozeným způsobil škodu 
ve výši 50 tisíc korun. Za své jednání nyní může od 
soudu očekávat až tříletý trest odnětí svobody.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého mě-
síce evidovali 19 trestných činů a 49 přestupků, z 
toho 36 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl - inspektor

Ještě letos dojde k poslední vlně výměn řidičských 
průkazů, která začala v roce 2009. Jde o průkazy vy-
dané od 1. ledna 2001 až do 30. dubna 2004. Všich-
ni ostatní řidiči již mají nová oprávnění velikosti 
kreditní karty. 
Od ledna 2014 bude v ČR platit pouze tento typ ři-
dičského průkazu (na snímku).
Výměna staršího typu řidičských průkazů, vyda-
ných v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, 
je bezplatná. Pouze pokud žadatel chce výměnu 
provést v kratší než dvacetidenní lhůtě (do 5pra-
covních dnů) je stanoven poplatek 500,- Kč. Nové 
řidičské oprávnění je velké jako kreditní karta a v 
levém horním rohu má logo Evropské unie (viz fo-
tografi e).
Výměnu provádí obecní úřady obce s rozšířenou 
působností (jejich seznam najdete na www.vy-
mentesiridicak.cz) do konce letošního roku. Od led-
na 2014 řidič při případné kontrole policisty zaplatí 

pokutu 1500 až 2500 korun.
Pro letošní výměnu je nutné přinést staré řidičské 
oprávnění, fotografi i průkazového formátu (barev-
nou nebo černobílou) a příslušnou žádost. V přípa-
dě, že držitel oprávnění nehodlá řídit vozidlo, může 
se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičské-
ho oprávnění musí písemně oznámit příslušnému 
obecnímu úřadu. 

(r)

Pracovníci Technických služeb Krásná Lípa zahájili 
v minulých dnech obnovu dopravního značení na 
místních komunikacích. Tomu předcházelo zpraco-
vání pasportu dopravního značení, kdy byl zjištěn 
výchozí stav. Víme tak, že na našich komunikacích 
máme celkem více jak pět set dopravních značek 
různého staří i technického stavu. Téměř čtvrtina 
značek bude potřebovat výměnu z důvodu po-
škození či stáří. Mnoho dalších pozbylo významu a 
jiné naopak chybí. Cena jedné běžné značky včet-
ně sloupku je zhruba dva tisíce korun. Vzhledem k 
ohromné fi nanční náročnosti celkové obnovy zna-
ček, probíhají práce po etapách.
Letos je tedy realizována obnova v části města mezi 

ulicí Pražská a Varnsdorfská. V této oblasti dojde k 
úplnému odstranění 15 značek, 12 poškozených 
bude vyměněno a 22 dopravních značek bude 
nově osazeno. Návrh opatření zpracoval dopravní 
inženýr, schválila ho dopravní policie a příslušný sil-
niční správní úřad v Rumburku. 
Prováděné změny nejsou příliš zásadní, ale je potře-
ba je sledovat. Například v ulici Frindova je potřeba 
věnovat pozornost přednosti v jízdě – platí pravidlo 
pravé ruky, u Domu služeb již nebude možný prů-
jezd přes chodník kolem bankomatu atd. 
Při jízdě po dotčených komunikacích je potřeba 
dbát zvýšené opatrnosti!

(Jan Kolář)

Dlouhých sedmnáct let byl kronikářem města pan 
Ivan Jakl, typograf a výtvarník. Obětavě vše zapi-
soval svým krásným rukopisem, který doplňoval 
drobnými kresbami. Vedle psané kroniky se vedly 
ještě knihy příloh, v nichž byly zachycovány různé 
dokumenty – fotografi e, novinové výstřižky apod. 
Od července 2013 dochází ke změně. Pan Jakl na 
základě své opakované žádosti na funkci kronikáře 
rezignoval a později byl novým kronikářem radou 
města jmenován Mgr. Karel Jarolímek, někdejší uči-
tel zdejší školy.
Od této doby dostává kronika novou podobu. Bude 

vedena především elektronicky, tak, jak to dnes již 
dělá celá řada obcí. Právě tak budou vedeny i pří-
lohy kroniky. Cílem je zpřístupnit občanům texty i 
obrázky tak, aby každý mohl s využitím internetu 
do kroniky nahlížet.
Pro text kroniky je zvolena nová osnova, která bude 
mít víceméně stabilní charakter. Ke konci každého 
kalendářního roku bude doplněna různými grafi c-
kými i dalšími přehledy, které budou dokumento-
vat vývoj a situaci v obci za celý rok.
(jk)

V neděli 10. listopadu od 15:00 hodin se na ob-
novené vyhlídce Karlova výšina (dříve Hraběnčin 
skok) uskuteční přátelské setkání. Vyhlídku Karlova 
výšina zrekonstruoval Klub českých turistů z Krásné 
Lípy za podpory obce Doubice a společnosti České 
Švýcarsko. V tento den bude také po mnoha dese-
tiletích otevřena turistická stezka sestupující pod 
skalami na svážní Mokrou cestu. Na Karlovu výšinu 
se z Krásné Lípy dostanete ze silnice Krásná Lípa 
– Doubice, nad Vápenným vrchem z turistického 
rozcestí po červené směr Karlova výšina - trasa tzv. 
Lužické spojky,  cca 1,5 km.

 (r)

Policejní sloupek - 
přehled za uplynulý 

měsíc

Poslední výměna starých řidičských 
průkazů bude ještě letos

Upozornění na úpravu dopravního značení

Krásná Lípa má nového kronikáře

Přátelské setkání na Karlově výšině

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)
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Letošní léto bylo v našem městě opět ve znamení mnoha staveb. Vý-

stavba kanalizace a s tím spojené aktivity se i nadále potýkají s mno-

ha problémy. Staré nepředvídatelné sítě či potoky nebo staré náhony, 

rozpadající se stávající kanalizace a její různá propojení, špatný stav 

vodovodů. Častý výskyt skály a podzemní vody. A k tomu neuvěřitelná 

administrace. Ještě rok nám ve městě bude tato stavba dělat nepořá-

dek. Výsledkem pak bude snad alespoň to, že budeme plnit evropské 

předpisy a povinnosti. Navíc se na závěr dočkáme i nových povrchů na 

dotčených komunikacích . Asfaltování první části, která se měla dělat 

ještě letos, jsme odložili na jaro příštího roku. Po zkušenostech s mi-

nulými stavbami to nechceme uspěchat, vytvoříme tak dostatek času 

aby si výkop mohl dostatečně sednout. Bude to sice pro obyvatele v 

okolí dotčených ulic nepříjemné a nepohodlné, ale domníváme se, že 

pochopitelné a smysluplné.

Na konci léta byla také dokončena rekonstrukce objektů školní jídelny 

a školní družiny. Kromě samotného zateplení vnějšího pláště, výměny 

oken a dveří a zateplení podkroví se uskutečnilo mnoho dalších věcí: 

obměna zastřešení schodiště, obnova kamenného soklu družiny, oz-

dobné prvky fasády, vnější osvětlení, vyasfaltování vstupů, zemní řeše-

ní propojení budov, ale také úpravy části vnitřků. A drobnosti se ještě 

uskuteční přes zimu či na jaře.  

Kromě těchto dvou největších letošních dotovaných stavebních akcí ve 

městě realizujeme ještě několik dalších:

a) Začali jsme s opravami 1. Mateřské školy ve Smetanově ulici a to 

novou střechou vč. částečné výměny bednění, klempířských prvků, 

nově provedených svodů vody a jejich odkanalizování – odvodu vody 

od budovy. Osazena jsou např. i střešní okna, aby mohly být provedeny 

následné práce uvnitř v podkroví, včetně zateplení. Zatepleny byly již 

i rovné části střech. Na příští rok se připravuje výměna oken, zateplení 

podkroví a oprava vnější fasády. 

b) V létě byla provedena oprava střechy na 2. Mateřské škole v Masa-

rykově ulici, vč. souvisejících oprav a osazení střešních oken. Na vloni 

provedenou výměnu oken navázala letos v záři oprava fasády tohoto 

objektu. Na jaře příštího roku se tak dokončí vnější části budovy a mož-

ná již přes tuto zimu se začne s opravami vnitřních částí. 

c) Po té, co jsme po mnohaletých přípravách odstoupili od velkého 

projektu rekonstrukce tzv. domu služeb z důvodů nesmyslných admi-

nistrativních podmínek poskytovatele dotace, začalo se s realizací těch 

částí, které byly dlouho v havarijním stavu. Mnohaleté zatékání do ob-

jektu a nefunkční vytápění už snad bude minulostí. Velkou elektrickou 

kotelnu nahradila malá plynová se dvěma kondenzačními kotli Viess-

mann a dalším špičkovým zařízením. A z původní kotelny nám zůsta-

la velká místnost (největší v celém domě), která se v budoucnu jistě 

využije. Kompletní je již také nová krytina střechy, jež nyní tvoří speci-

ální folie, nové oplechování, hromosvody a došlo také k odstranění ne-

funkčních prvků. Především bylo provedeno také zateplení střechy 12 

centimetry polystyrénu. Přes zimu budou prováděny další práce uvnitř 

a příští rok snad i fasáda domu a repasování oken.

d) V létě jsme svépomocí opravili spodní části fasády a okna na měst-

ských objektech na náměstí - Křinické náměstí 1 a Masarykova 1, které 

byly nejvíce poškozeny. 

e) V srpnu jsme také kompletně vyměnili okna v bytovém domě Sme-

tanova 2 a v části budovy radnice. 

f ) Začali jsme také svépomocí s přístavbou kina. Ta by měla umožnit 

přístup ze zázemí přímo na jeviště a také vytvořit další pomocné pro-

story. 

g) Společně s investorem a majitelem Lípa resortu stavíme parkoviš-

tě na Pražské ulici, čímž vznikne v centru města 11 parkovacích míst 

a nový příjezd do areálu a do Železářství Semelka. Stavba se zdržuje, 

protože jsou komplikace s velmi mělko položeným plynovým vedením, 

se zbytky původních domů a špatným odvodněním. 

h) Samotný investor intenzivně realizuje rekonstrukci přístavku To-

várny. Z vnějšku se dokončuje fasáda. Uvnitř se vytváří nové prostory, 

dojde k rozšíření fi t-nes prostorů, zázemí a vznikne nový velmi kvalitní 

dvoudráhový bowling vč. napojení na Továrnu, což je podmíněno ná-

ročným protihlukovým opatřením. 

i) V podstatě dokončenou má investor novou přístavbu restaurace 

penzionu, čímž se rozšíří kapacita o dalších cca 45 míst. Zbývá ještě do-

končit venkovní terasu, kterou bude přes léto možná zastřešit marký-

zou. 

j) Úspěšně máme za sebou další dvě výběrová řízení na dotované 

projekty a to na projekty, zjednodušeně nazvané:

- čistící vůz na městské i krajské komunikace pro technické služby 

- varovný protipovodňový systém vč. bezdrátového městského roz-

hlasu 

k) Postupně se snažíme revitalizovat některé plochy ve městě – napro-

ti sportovnímu areálu (k molu na Cimráku), pod kinem - pod Cimrákem 

a u dětského domova. 

Drobných projektů je celá řada jako třeba nová střecha na kapli hřbito-

va ve Vlčí Hoře. A na příští rok jsou připraveny další. Například kamero-

vý systém ve městě, opravy domů, areálu technických služeb, atp. 

Zbyněk Linhart

Stavební sezóna ve městě téměř končí 

stavba parkoviště Pražská půlka a fasády v pozadí

střecha na DS folie zatepelní dokončování
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základy přístavby kina

přístavba restaurace Penzionu ČŠ

přístavek Továrny _budoucí bowling
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Zajímavý „kousek“ nejen pro sebe, ale i pro své blíz-
ké můžete objevit na dalších bleších trzích, které se 
konají v Krásné Lípě v sobotu 26. října od 8:00 do 
12:00 hodin před Kostkou, v případě nepříznivé-
ho počasí  v přízemí budovy Komunitního centra. 
Přijďte si tedy výhodně, doslova za pár korun, na-
koupit. Vánoce se blíží, a tak můžete již nyní začít 
levně nakupovat dárky. Pokud máte na půdě či jin-
de 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@seznam.cz.

Nevíte si rady s listím a trávou na zahrádce? Nechce-
te slupky od brambor házet do popelnice? Chcete 
zúrodnit půdu na záhoncích? Přijďte si poslech-
nout, jak na kompostování na zahrádce. Dozvíte 
se, nejen jak si založit správně kompost. Jak o něj 
pečovat, aby dobře fungoval. Zjistíte také, co zna-
mená pojem bioodpad a co mezi bioodpady patří 
a co ne. Diplomovaná permakulturistka Kateřina 
Horáčková vám poradí co do kompostu můžeme 
ukládat a co rozhodně ne. Zároveň vám prozradí, že 
kompost je úkrytem spousty užitečných živočichů. 
Na přednášku vás ve čtvrtek 7. listopadu od 17:30 
hodin do Domu Českého Švýcarska zve České Švý-
carsko, o.p.s.

Občanské sdružení Krásnolipsko zve v pondělí 11. 
listopadu na lampionový průvod za sv. Martinem 
na bílém koni. S lampiony se za sv. Martinem vy-
jede v 16:30 hodin z Křinického náměstí ke kultur-
nímu domu. V kulturním domě se zasmějeme nad 
skvělým představením. Po představení nás čeká 
posvěcení Svatomartinského vína a ochutnávka 
Svatomartinských specialit. Vstupné je dobrovolné 
nebo přineste tradiční svatomartinské pochoutky.

Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muze-
em pořádají další interaktivní výstavu, tentokráte s 
názvem „Stopa – vyřeš zločin“. Unikátní interaktivní 
výstava věnována vědeckým metodám kriminalis-
tiky bude přístupná až do 15. prosince.

Ve dnech 11. – 12. listopadu vždy mezi 9:00 až 
16:00 hodin v Domě kultury v Rumburku uskuteční 
prezenční výstava středních škol a odborných uči-
lišť Vzdělávání 2014/2015. 
Akce je určena žákům, kteří v letošním školním 
roce končí povinnou devítiletou školní docházku, 
rodiče vycházejících žáků a lidem, kteří chtějí získat 
vzdělání formou dálkového studia nebo formou 
dílčích kvalifi kací. Na výstavě získáte informace o 
možnostech studia, o požadavcích u přijímacích 
zkoušek na jednotlivých školách a učilištích, a to 
přímo od zástupců těchto škol. 

V sobotu 16. listopadu jste od 11:30 hodin zváni do 
Domu Českého Švýcarska na 5. ročník populárního 
festivalu s cestovatelskou tematikou. Těšit se mů-
žete na osm zajímavých přednášek ze všech koutů 
světa! 
11.30 Petr Jan Juračka - Za polárním kruhem v 
Grónsku, 12.50 Pavel Benda - Uganda 2010
14.10 Tomáš Petrů - Západní Malajsie aneb s dětmi 
to jde taky, 15.30 Ladislav Bezděk - Tanzánie
16.50 Rudolf Krautschneider - Plavby do polárních 
moří, 18.10 Lucie Radová - Jak přežít cestu kolem 
světa, 19.30 Dan Přibáň - Trabantem Jižní Amerikou
Během celého festivalu bude v promítacím sále v 
expozici k vidění snímek Water Tales Pavla Mrkuse. 
Uskuteční se také soutěž o nástěnný fotografi c-
ký kalendář Českosaské Švýcarsko 2014, soutěž o 
předplatné časopisu Koktejl a autogramiáda knih 
Rudolfa Krautschneidera. Vstupné je dobrovolné. 
Akci pořádá České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se 
Správou národního parku České Švýcarsko a maga-
zínem Koktejl.

mavý kousek“ nejen pro sebe ale i pro své bl

Dárky na Vánoce 
pořídíte na blešáku 

evíte si rady s listím a trávou na zahrádce? Nechce

Jak na kompostování 
na zahrádce?

Svatý Martin 
na bílém koni

Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muze-

Na šluknovském zámku 
můžete vyřešit zločin

d h 11 12 li t d žd i 9 00

Vzdělávání 2014/2015

b 16 li d j d 11 30 h di á i d

Cestovatelský festival 
Sedm divů 2013

SEJDEME SE NA KARLOV  VÝŠIN ... 
Srde n  Vás zveme na p átelské setkání na obnovené vyhlídce na Karlov  výšin  (d íve Hrab n in skok), 

kterou zrekonstruoval K T Krásná Lípa za podpory obce Doubice a spole nosti eské Švýcarsko.  

Zárove  bude po mnoha desetiletích otev ena turistická stezka sestupující                            
pod skalami na svážní Mokrou cestu.  

… v ned li 10. listopadu 2013 

sraz: v 15 hodin  na Karlov  výšin  

                                                                       

T šíme se na setkání s Vámi. 

Foto J. Stejskal 

Domeček Na Kopečku 
Rumburk - říjen 2013

Středa 30. října – 19:00 hodin 
(vstupné 50,- Kč) 
Slávek Klecandr – koncert
Sólové vystoupení známého písničkáře, skladatele, 
zpěváka, kytaristy a kapelníka folk rockové skupiny 
Oboroh. Kromě autorských skladeb uslyšíte několik 
kytar různých ladění a několik foukacích harmonik, 
které nejsou pouhým instrumentálním doprovo-
dem, ale samy o sobě nesou hudební sdělení.
Středa 6. listopadu – 19:00 – Autorské čtení
básnířky a malířky paní Říhové žijící v Krásné Lípě. 
Její básně si mile a vtipně hrají se slovíčky a přitom 
mají v sobě moudrost. U příležitosti významného 
jubilea autorky.

Program kina  
Krásná Lípa - Listopad 2013

Norman a duchové 
středa 6.11.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Jedenáctiletý  Norman má  jednu zvláštní schopnost, 
řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí 

s nimi mluvit. Jeho život nabere zcela netušený směr, když 
mu podivínský strýc prozradí, že městečko co nevidět 
stihne pradávná kletba a že právě on ji může  zastavit. 

animovaná komedie, 93 min. Mládeži přístupno.
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Stejně jako každý rok se v říjnu schází senioři, aby 

společně oslavili Den úcty ke stáří. Pokud si někdo. 

Pokud si někdo myslí, že se jednalo o nudnou osla-

vu, mýlí se, naopak – hrálo se, pilo, jedlo a tančilo. 

Po úvodním přivítání předsedkyní Sboru pro ob-

čanské záležitosti pí. Janou Chvátalovou a tajem-

nicí MěÚ pí. Lucií Hankovou, převzala „slovo“ šluk-

novská kapela Peleton. Zábavu v kulturním domě 

připravili členové Sboru pro občanské záležitosti 

města Krásné Lípy. Další fotografi e najdete ve foto-

galerii na www.krasnalipa.cz. 

(lh)

Další říjnová sobota se v Krásné Lípě nesla v kultur-

ním duchu. V kulturním domě jsme měli možnost 

shlédnout divadelní hru „Potichu to neumím, jsem 

vášnivej“, kterou napsal americký autor Joe DiPiet-

ro. Hra jenž zrcadlí kousek ze života každého z nás, 

přijel zahrát divadelní soubor VOJAN z Hrádku nad 

Nisou. Hra pojednávala s humorem a lehkou nad-

sázkou o rodinných vztazích, o různých pohledech 

prarodičů a vnoučat na běžné i neběžné životní si-

tuace. Měli jsme možnost zamyslet se nad těmito 

odlišnými světy, které se i přes všechny neshody 

milují a podporují. Komické a hořké se zde geniál-

ně promítalo tak, jak se s tím denně potkává každý 

z nás. Všem devíti divákům děkuji za podporu kul-

turního života v Krásné Lípě. Za zmínku jistě stojí i 

fakt, že šest z nich se přijelo podívat na hru z jiného 

města.

(L.Hanková)

Všichni o tom vědí, už i vrabci z parku a poštol-

ky z kostelní věže. Žáci ZŠ a MŠ se rozhodli jít do 

veletěžkého úkolu. Chtějí dobýt vrcholu environ-

mentální výchovy a tím je ofi ciálně mezinárodní 

titul „EKOŠKOLA“. A VĚŘTE NEVĚŘTE – JE TO ÚKOL 

NELEHKÝ. UŽ JENOM PROTO, ŽE VŠECHNU PRÁCI 

MUSÍ ZVLÁDNOUT SAMI. Tedy něco jiného, než na 

co jsou ze školy zvyklí. Učitel jim není mentorem, 

ale pouze rádcem a pomocníkem.

A co že to vlastně už udělali??Na základě pokynů 

z OS „Tereza“ se přihlásili, ustavili Ekotým, provedli 

přípravy na analýzu prostředí školy, vody, energií a 

odpadů a pak tuto aktivitu slavnostně 23. 9. 2013 

v kině zábavnou formou vyhlásili. Kdo nevěří – ať 

si na You-tube spustí. To je však jen začátek. Ta nej-

větší práce je čeká po celý školní rok v podobě akcí, 

projektových dnů a spousty trpělivosti při vysvět-

lování  důležitosti environmentální výchovy a to 

nejen žáků, ale i rodičů a celé veřejnosti. Důležité 

je, že si všichni věří a že v červnu si do Senátu ČR 

pro prapor a titul pojedeme. 

(zš kl)

Finanční problematikou dnešní doby se zabýva-

la další z besed pro seniory, kterou v DPS v Krás-

né Lípě pořádá v rámci projektu Člověče, braň se! 

krásnolipská Kostka. Záměrem besedy bylo zvýšit 

jejich povědomí v oblasti fi nančních produktů, půj-

ček, úvěrů a hypoték. Poskytnout jim informace o 

exekutorech a insolvenčním řízení. Diskutovalo se 

také o nástrahách současného fi nančního světa, 

klamavých reklamách, prodejních akcích a poslu-

chačům byly poskytnuty informace, které pomo-

hou odolávat těmto ,,výhodným nabídkám“. Účast-

níci besedy kladně hodnotili celý projekt, považují 

jej za potřebný. Někteří byli překvapeni tím, co se v 

současné době na poli fi nančních nabídek a přímé-

ho prodeje děje. 

Projekt je podporován ČSOB -  nadačním progra-

mem  vzdělání.   

(Za Kostku Krásná Lípa – Bohunka Slaná)

Na konci října uskutečnila další burza dětského ob-

lečení, hraček, sportovního vybavení a potřeb pro 

podzimní a zimní období. Z celkového počtu jeden 

tisíc sto přinesených věcí se prodala celá jedna tře-

tina. K dispozici byly lyže, brusle, kočárky, autose-

dačky, monitor dechu, skládací postýlka, hračky a 

především dětské oblečení a boty. Největší zájem 

byl o zimní bundy, kombinézy, oteplovačky a boty. 

Dále se prodaly téměř všechny donesené hračky a 

knížky. Po pečlivém výběru a vyzkoušení (viz obrá-

zek) si spokojená malá zákaznice odnesla autose-

dačku. Velký boj se odehrál o dětský kočárek. Další 

burzu chystáme na jarní měsíce, kdy budeme při-

jímat dětské věci vhodné pro jarní a letní období. 

Těšíme se vás spolu se šikovnými pomocnicemi, 

kterým touto cestou děkuji za pilnou a bezchyb-

nou práci. Burzu uspořádalo o. s. Mateřské centrum 

Beruška Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková)

Senioři slavili svůj den Potichu to neumím, 
jsem vášnivej

Tak už je to tady…

Člověče, braň se!

Burza prodala třetinu věcí
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Koncem měsíce září se završily vzdělávácí aktivity 
projektu „Po padesátce vedu“. Ve druhém, závěreč-
ném, běhu absolvovali účastníci a účastnice, lidé 
nad padesát let ze Šluknovského výběžku, kurzy 
Údržba veřejné zeleně a kurz Vedení  a řízení lidí a 
organizace práce. K jedenácti úspěšným absolven-
tům a absolventkám obou kurzů z prvního běhu 
přibylo po zvládnutí závěrečné zkoušky dalších tři-
náct lidí. Zvýšením kvalifi kace si devatenáct účast-
níků a pět účastnic vzdělávání zlepšilo vyhlídky na 
úspěšné nalezení zaměstnání. K 1. říjnu již navíc 
šestnáct z nich nalezlo pracovní uplatnění na pozici 
vedoucích v oblasti údržby veřejné zeleně. Oslovo-
váni jsou také další potencionální zaměstnavatelé 
– města, obce a organizace působící na Šluknov-
sku, kteří by pro úspěšné absolventy a absolventky 
měli zájem vytvořit nová pracovní místa. 
Projekt je fi nancován z prostředků ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.

(Marta Saganová, CEDR o.s.)

Jak se ubránit fyzicky silnějšímu útočníkovy a ne-
muset se věnovat různým bojovým sportům? Jed-
nu z možností Vám nabízí krásnolipský kickbox 
klub, který na poli vrcholového sportu patří mezi 
nejúspěšnější v republice a od 6. listopadu 2013 za-
hajuje kurz sebeobrany určený právě zájemcům z 
řad nejširší veřejnosti. Pokud se pro tento kurz roz-
hodnete, je důležité se včas registrovat na e-mailu 
mildadus@seznam.cz. Více informací na letáčku na 
www.krasnalipa.cz. 

V pořadí druhou seniorskou akademii pro krásno-
lipské seniory za podpory města připravila Kostka 
Krásná Lípa. Přednášky seniorské akademie byly 
koncipovány tak, aby se jich mohli zúčastnit i lidé 
zdravotně handicapováni. 
Odborní lektoři seniorům nabídli sedm vzděláva-
cích přednášek. První se dotkla ochrany životního 
prostředí a účastníky seznámila s každodenní reali-
tou ochrany přírody, další se zaměřila na péči o své 
zdraví, včetně alternativních způsobů prevence, či 
léčby nemocí, zajímavá přednáška byla i ta, která 
nabízela aktivní využití volného času, jehož součás-
tí byla i názorná ukázka z oblasti využití trekingo-
vých holí, jako prostředku pro rekreační turistiku.
Dále se účastníci mohli seznámit s historií města, 
spojenou s promítáním dobových fotografi í, či 
se nechat zasvětit do tajů cvičení jógy, sloužící k 
zlepšení fyzického i mentálního zdraví. Nechybě-
la ani přednáška, která seznamovala s počítačem 
coby prostředkem pro internetovou komunikaci, 
či přednáška o fi nanční předluženosti s názvem 
„Člověče, braň se“, při níž byli přítomni seznámeni s 
nástrahami současného fi nančního světa.
Absolventi „Seniorské akademie“ dostali Osvědče-
ní o absolvování s drobnými dárky, které věnovalo 
město Krásná Lípa a OPS České Švýcarsko. Všichni 
ti, kteří si osvědčení nestihli převzít si ho mohou 
vyzvednout konce listopadu v Komunitním centru 
u paní Vítkové.                                                               (vv)

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky ne-
patří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po 
letech svítit zářivka a tak  přemýšlíme, kam vyrazit 
pro novou, a  jak naložit s tou nefunkční. Někde 
jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do 
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného 
skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? 
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž ob-
sahují malé množství jedovaté rtuti, která by při 
špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla 
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji 
v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak 
správně naložit s nefunkční zářivkou je její ode-
vzdání ve sběrném dvoře Technických služeb – Ple-
tařská 22/3, 407 46 Krásná Lípa. Obsluha sběrného 
dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speci-
ální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr 
zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale  plně hradí veškeré náklady na 

přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu roz-
počtu ušetří část prostředků určených pro nakládá-
ní s komunálním odpadem. 

Kde tyto zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKO-
LAMP sváží kontejnery se zářivkami do specializo-
vaných recyklačních fi rem. Zde jsou pro opětovné 
použití získávány především kovy, plasty, sklo a 
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních 
kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro 
zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo 
se používá jako technický materiál nebo v někte-
rých případech i pro výrobu nových zářivek. Opě-
tovně je tak možné pro další výrobu použít až 95 % 
materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují mi-
liony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství 
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zá-
řivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Po padesátce vedu

KBC Krásná Lípa 
pořádá kurz 
sebeobrany

Seniorská akademie

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP


