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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 27.listopadu

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 18. prosince

Před nějakými 18 lety vyšel na stránkách Vikýře rozhovor s mladým vedoucím zahradnického úseku Technických služeb pod titulkem Muž, který zasadil 
palmu. Dnes by mohl titulek znít třeba Muž, který zasadil cyklistku. Funkce se mění, neotřelé nápady a potřeba zkrášlovat město zůstávají. Jan Kolář, 
později vedoucí Technických služeb, ještě později tajemník a pak místostarosta, má dnes za sebou první týden ve funkci starosty. „Tenkrát se všichni ptali, 
jestli jsme se s tou palmou nezbláznili,“ vzpomíná. „Dneska od nás naopak lidé takové věci vyžadují.“

Když jste se rozhodoval, zda nabízenou kandida-
turu na místo starosty přijmout – co rozhodlo?
Po pravdě řečeno, z těch, kdo by zaručili zachování 
kontinuity, to nikdo jiný vzít nechtěl. Ale samozřej-
mě bych do toho nešel, kdybych necítil velkou pod-
poru jak uvnitř našeho Sdružení, tak zejména od 
občanů. To množství obdržených hlasů je zavazují-
cí. Nakonec dlouhá léta vedle Zbyňka Linharta jsou 
asi tou nejlepší kvalifi kací. Mimochodem, za celá ta 
léta v téměř každodenním kontaktu jsme na sebe 
nezvýšili hlas, neměli zásadní spor. 
A co mluvilo proti?
Hlavně zkušenost z úvodu minulého volebního 
období, kdy jsem si starostování krátce vyzkoušel. 
Plně jsem si uvědomoval, jak náročná to je funkce, 
že to není žádná legrace. O to úsměvnější mi připa-
dá, jak se o ni mnohde někteří perou. 
Ono jde hlavně o to, jak to člověk chce dělat. A na-
kolik ho vábí ta prestiž.
Prestiž? Já vidím hlavně tu práci a ten závazek. 
Přebírám fungující město, se zdravými fi nancemi 
a se zajímavými plány. Město, které žije bohatým 
spolkovým životem, se širokou kulturní nabídkou, 
s fungující základní infrastrukturou, s obrovským 
rozvojovým potenciálem.
Je něco, na co se jako starosta těšíte?
Noo… (dlouhé přemýšlení). Budeme prostě pokra-
čovat dál v nastaveném vývoji.
A to je? 
Pořád máme stále mnoho investičních záměrů. 
Díky novému rozpočtovému určení daní konečně 
máme peníze i na věci, kterým jsme se dosud tolik 
věnovat nemohli. Na úsporně nastaveném provozu 
města ale nebudeme nic měnit, ty peníze neprojí-
me. Nevyhodíme je třeba za městskou policii. Ušet-

řené prostředky budeme i nadále používat přede-
vším na spolufi nancování dotovaných investic. To je 
osvědčený princip, který Krásnou Lípu dostal tam, 
kde dnes je.
Takže silná investiční tradice zůstane zachována.
Vnímám to tak, že jsme dospěli k jakémusi předělu. 
Končí masivní investice do základní infrastruktury, 
tu máme víceméně vybudovanou, teď se můžeme 
soustředit na investice do objektů, které zůstanou 
dlouhodobě v majetku města. Jde třeba o areál 
Technických služeb nebo klubovny rybářů, o úpra-
vu prostor na městském úřadě, vyměňujeme okna 
v bytových domech a podobně.  Třeba na náměstí 
nám vznikla dosud nevídaná situace – stav měst-
ského objektu s cukrárnou dělá tak trochu ostudu 
vedle perfektně rekonstruovaného soukromého 
Křinického pivovaru. S tím chceme také něco udě-
lat.
To je tedy opravdu posun. Zvykli jsme si, že ma-
jetek města je u nás v mnohem lepším stavu než 
privátní.
To je ale vlastně paradoxní situace. Když Krásnou 
Lípu před časem navštívil pan Dobrovský, spolu-
majitel Lípa Resortu, říkal nám, že ve srovnání třeba 
s Modravou na Šumavě je to u nás obráceně. Tam 
jsou na tom soukromé nemovitosti mnohem líp 
než obecní.
Potřebujeme taky řešit parkoviště v turistických 
centrech, jako je Kyjov a Vlčí Hora. Náš dům stojí v 
Kyjově na kopci u bývalé školy, a tak velice dobře 
vnímám, jak nedostačující kapacity máme. Řidiči 
parkují lidem na jejich pozemcích, podél silnice, 
komplikují průjezd autobusům i zemědělské tech-
nice, všem je to nepříjemné. Atraktivní období při-
tom už zdaleka není jen léto a v zimě čas ledopádů. 
I teď v půli listopadu vidím, kolik aut parkuje přes 
noc o víkendech u penzionů. Pěkně nám to tu ožilo. 
Bylo to velmi patrné i v létě na náměstí. Už se těším, 
jak se to projeví na vybraném rekreačním poplatku. 
Mimochodem, celý výtěžek z něj, a mnohonásobně 
víc, směřujeme do propagace, takže se provozova-
telům ubytovacích zařízení v podstatě vrátí.
Včera mě pes při večerní procházce dovlekl k ná-
draží. Žasnul jsem, jak se ta nedávno odporná 
ulice proměnila. 
Město se mění evidentně k lepšímu. Někdy to jde 
rychle, jinde je potřeba delší příprava. Jako právě 
u toho nádraží. Na webu jednoho krásnolipského 
„nezávislého“ občanského sdružení se před volba-
mi sice objevilo několik fotografi í nevábných pro-
stranství a zanedbaných objektů, ale pravda je, že 
my jako město už mnoho takových zanedbaných 
zákoutí nemáme. Nějaké rezervy jsou ještě na 

Varnsdorfské a na Kyjovské, ale s většinou ostatních 
toho moc nezmůžeme, nepatří nám. Díky padesáti 
lidem na veřejně prospěšných pracích máme měs-
to dobře udržované, uklizené a posekané a z cel-
kových skoro 5 milionů nás to ročně stojí jen 300 
tisíc z vlastních peněz.  Zbytek hradí úřad práce. A 
těm lidem to dává nějakou práci a naději. Technické 
služby jsou vlastně sociální fi rma.
Chystáte nějaké personální změny na úřadě?
Dojde hlavně k určitému přenastavení kompeten-
cí. Budeme teď mít dva neuvolněné místostarosty. 
Zbyněk Linhart musí dotáhnout věci rozdělané v 
minulém volebním období, například kanalizaci 
– nemá smysl, abych já se teď těsně před dokon-
čením začal probírat těmi desítkami šanonů a hrál 
si na chytráka, když on o tom ví všechno. K tomu 
se bude částečně věnovat vnějším vztahům města, 
docházet na sdružení starostů a podobně, což mu 
pomůže i v jeho senátorské práci a mně to trochu 
uvolní ruce. Druhou neuvolněnou místostarostkou 
bude Jana Drobečková, která bude mít na staros-
ti sociální práci, příspěvkové organizace, kulturu 
a vnitřní věci. Mně zůstávají provozní záležitosti, 
Technické služby, údržba majetku, výstavba a in-
vestice. Ekonomickému odboru a účetnictví se 
bude věnovat hlavně tajemnice Lucie Hanková, kde 
je potřeba klást zvýšený důraz na zajištění formální 
správnosti všech úkonů. Byrokracie v administrati-
vě neuvěřitelně narostla. Ovšem nastavení rozpoč-
tu města z hlediska faktického obsahu, tedy na co a 
kam budou směřovat peníze a hlavní koncept hos-
podaření města a akcí města, zůstanou samozřejmě 
úkolem pro mě a místostarosty.
Velká změna nás čeká na odboru výstavby, jeho 
dlouholetý vedoucí pan Rous se chystá do penze. 
Při tom objemu investic a rozsahu našich aktivit je 
to hodně důležitá pozice. Najít kvalitní náhradu za 
takto zkušeného pracovníka nebude vůbec jedno-
duché.
Aspoň něco byste ale na závěr prozradit měl. Tře-
ba něco, na co se můžeme ve městě těšit v nejbližší 
době.
S nějakou palmou jako v šestadevadesátém by-
chom dneska už asi nikoho neohromili. Lidé by 
spíš byli zklamaní, kdybychom s podobnými věcmi 
nepřicházeli. Dokonce nám sami dodávají tipy. Jako 
třeba pan Milan Hulán z Pro-Eko Varnsdorf,který mi 
již pár roků říká, že nám tady chybí betlém. A tak ho 
naše zahradnice už začínají vytvářet. A aby to ne-
bylo jen tak, bude plovoucí. Sám se moc těším, jak 
se ve vánočním čase bude na rybníčku u náměstí 
vyjímat.

Děkujeme za rozhovor.

Jan Kolář: Nový starosta
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 29. – 30. 11. 2014 MUDr. Jana Jůdová 
 Riegerova 773/72, Děčín – II Nové Město V, 
 tel.: 412 523 410
- 6. – 7. 12. 2014 MUDr. Oleksandr Plyushchakov 
 Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 13. – 14. 12. 2014 MUDr. Oluša Voborská 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomato-
logů, přesto doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky 
ověřit.

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 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí.
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 Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 
době od 8:00 do 14:00 hodin.

Říjny bývají v Krásné Lípě kolikrát generálkou před 
startem zimy. Letošní říjen si však podobně jako 
loňský jakýkoliv náznak zimy odpustil.
Průměrná teplota 10,4°C je zatím s přehledem nej-
vyšší průměrnou říjnovou teplotou od roku 2009. 
Můžou za to poměrně vysoké ranní a odpolední 
teploty, které se první dvě dekády držely od 13 do 
18°C ve dne a kolem 10°C v noci.V první dekádě 
rovněž padla maximální teplota měsíce 18,0°C, což 
je při nahlédnutí do let minulých stabilní hodno-
ta pro říjny v Krásné Lípě. Výjimku tvoří rok 2011, 
kdy se teplota 1.10. vyšplhala až na neuvěřitelných 
26°C. Tehdy na několika místech v ČR padl tropický 
den (teplota 30°C a více).

 Třetí dekáda byla znatelně chladnější s odpoled-
ními teplotami jen kolem 6°C a nočními většinou 
kolem 2°C. Mráz se vyskytl pouze jednou a to 25.10. 
-0,4°C.
Srážkový úhrn 55,4 mm, který spadl v deseti dnech, 
je pro říjen normální hodnota. Nejčastěji pršelo ve 
druhé dekádě a z části ve třetí dekádě. Nejvíce pr-
šelo ve dnech 14 a 22.10, kdy napršelo 15,2 respek-
tive 20,0 mm srážek. Všechny srážky byly stejně 
jako loni kapalného skupenství. Poslední sněžení 
v říjnu se vyskytlo v roce 2012 .Opět si připomeň-
me vydatné sněžení v roce 2009, kdy v půlce října 
napadlo na S a SV území ČR až 30 cm mokrého těž-
kého sněhu.

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem i 
fi rmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

Komu a jak? Na akci školy jsme se seznámili s pá-
nem, který zachránil určitou bytost. Bytost, které 
bylo brutálně ublíženo. Člověk – jistí lidé- do ní ko-
pali, pálili jí části těla, prostě neskutečně týrali. Pán 
ji vzal k sobě a zachránil. Spřátelili se a poděkování 
vyjadřovala očima a přitulováním. Neumí mluvit. 
Nastala ovšem situace, kdy se po určitou dobu 
nemohl o bytost dále starat. Žákům naší školy to 
nebylo lhostejné a pomohli. Zajistili jí nový a klidný 
domov. Už i víme, že se má dobře. O jakou bytost 
jde? O zvíře, o kočičku, která se pravděpodobně za-
toulala, brutalitě se neuměla a ani nemohla bránit. 
Děkujeme Filipovi a Kubovi z 9. ročníku.

(S a Č)  

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Ř

Počasí v Krásné Lípě říjen 2014

Služby praní, 
žehlení, mandlování 

a úklidové

Žáci naší školy 
i pomáhají

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

Poradna pro oběti trestné 
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Po 15:00-17:00
Út 09:00-11:00
St  13:00-15:00

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

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

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

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 
volnočasové aktivity

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

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 1.12. 
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.12. 2014 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 15.12. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 18.12. 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
Zimní svoz odpadových nádob, který začal 1.10.2014 kon-
čí 31.3.2015 - známky červené a bílé = vývoz každý týden.

Srpen  2014 - 2009

rok 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 10,4°C 8,8°C  7,0°C   7,8°C 5,8°C 5,3°C

Maximální teplota 18,0°C 18,4°C 18,1°C 26,1°C 15,0°C 18,0°C

Minimální teplota -0,4°C -1,5°C -3,9°C -2,2°C -3,8°C -3,9°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 68% 49% 47% 20% 37% 59%

Maximální poryv větru m/s 14,6 m/s 15,1 m/s 16,2 m/s 16 m/s 15 m/s 16 m/s

Úhrn srážek 55,7 mm 93,5 mm 37,5 mm 54,3mm 16 mm 122 mm

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 1 
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Poděkování
Město Krásná Lípa děkuje Drahušce 

Lehoczké a Lence Koubkové za výro-
bu poutače na adventní čas. 

Krásná jedle ojíněná se stala letošním vánočním 
stromem Krásné Lípy. Dnes dopoledne ji nainsta-
lovali na náměstí pracovníci Technických služeb v 
čele s Romanem Koišem. Během následujících dnů 
ji také ozdobí, aby na první adventní neděli bylo 
vše připraveno. 
Město Krásná Lípa děkuje za poskytnutí stromu 
manželům Královým z Vyhlídek.

Oznamujeme obyvatelům Krásné Lípy, že po dobu 
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Smetano-
va a dále po „magnoliové cestě“ v parku nebude 
svítit veřejné osvětlení.
Akce byla vyvolána změnou vrchního vedení v ulici 
Smetanova na zemní vedení a s tím spojené od-
stranění dosavadních betonových sloupů, kterou 
provádí fi rma ČEZ Distribuce. Tato rekonstrukce 
bude trvat několik dní. Pracovníci TS se budou sna-
žit obnovit veřejné osvětlení v co nejkratším termí-
nu. Děkujeme za pochopení.

Zahradnice z technických služeb připravují novou 
vánoční dekoraci pro vestibul radnice. Tady je malá 
ochutnávka.

Další dřevěná plastika zdobí veřejný prostor. Ten-
tokrát ji najdete u vlakové zastávky Krásná Lípa - 
město v parkové úpravě přilehlého parkoviště.

Pět nových akátů vysázeli pracovníci našich Tech-
nických služeb do speciálních mobilních nádob v 
Komenského ulici u ZŠ. V jarních měsících pak bu-
dou nádoby doplněny ještě barevnými a pestrými 
letničkami. Spolu s upravenými povrchy komuni-
kace a chodníku, a po rozmístění odpočinkového 
mobiliáře, končí první etapa úprav komunikací 
kolem školy. Zároveň se dokončuje projektová do-
kumentace k technickým úpravám a zklidnění do-
pravy v ulici Školní. 

Letošní vánoční 
strom je už na 

svém místě

Veřejné 
osvětlení ve 

Smetanově ulici

Vánoční výzdobu 
bude mít i radnice

Nové stromořadí 
u základní školy
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   NNNOOOVVVIIINNNKKKAAA   NNNAAA   PPPUUULLLTTTEEECCCHHH   

PPPEEEKKKAAAŘŘŘSSSTTTVVVÍÍÍ   LLLIIIMMMMMMAAA                     
  PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa 

Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod. 

www.pekarstvilimma.cz         
www.facebook.com/PekarstviLimma 
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PProsinec 2014 2014 

Zm na programu vyhrazena  www.krasnalipa.cz

      K ídla Vánoc  
 

tvrtek 4.12. od 10:00 za 30,- K  

 
Velká ást filmu se odehrává v nákupním centru v ase Vánoc. 
Prolnou se tu p íb hy ty  p átel, kte í zde pracují. Jedním je optik 
Tomáš (Richard Kraj o). Vystudovaný o ní léka  má rád volnost a 
ženy, žije v obytném p ív su na poli nedaleko obchodního centra, 
kde se prohání jeho k . Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve 
stánku a provokuje výst edním oblékáním i p idrzlou otev eností. 
Jejím krédem je nemilovat, aby nemohla být zra ována.  

Rá a (David Novotný), nejstarší z p átel, pracuje v supermarketu 
jako manažer prodeje a bydlí s po etnou rodinou v malém byt . I 
když ji má rád, n kdy by nejradši od toho chaosu utekl n kam 
daleko. Zajíc (Jakub Pracha ), erstv  vystudovaný herec, marn  
obchází castingy a vlastn  málokdo ví, jak se doopravdy jmenuje. 
Všichni ho vnímají v kostýmu ušáka, který rozdává d tem balonky. 
Každý z našich p átel má své touhy a sny a práv  Vánoce jsou 
asem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrak m! Copak se 

pohádky nemohou žít?  

ESKÝ FILM. DRAMA. KOMEDIE. 110 minut. 

 Zm na programu vyhrazena
Tel.: 777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa, 

www.krasnalipa.cz

PROSINEC 2014 
K ídla Vánoc 

Dejme šanci zázrak m, aby se i pohádky žily. 
Zimní p íb h o zázracích. O nad ji v nás.   
DRAMA, KOMEDIE. ESKÝ. 110 minut.  
Mládeži p ístupno od 12 let. 
Vstupné 60,- K .                                                 

Zvonilka a piráti 
Velké dobrodružství o chytré víle, která je ohromena 
silou kouzelného modrého prášku. 
RODINNÝ ANIMOVANÝ. 78 minut.  
Mládeži p ístupno. 
Vstupné 40,- K .                                                             

St eda 3.12. 
1900 hodin 

Pátek 12.12. 
1800 hodin 

Ledové království 
Nebojácná Anna, odvážný horal, v rný sob a 
legra ní sn hulák na výprav  za záchranou Elsy. 
RODINNÝ ANIMOVANÝ. 109 minut.  
Mládeži p ístupno. 
Vstupné 40,- K .                                                         

Úterý 23.12. 
1400 hodin 

P edsilvestrovský filmový rodinný maraton 
P ij te si odpo inout od silvestrovských p íprav a užijte 
si p edsilvestrovského FILMOVÉHO MARATONU 
Na své si p ijdou všichni – od nejmenších až po celé 
rodiny. 
10:00…Magické st íbro – hledání ztraceného rohu 
12:00…Legendární parta 
14:00…Království zimních pohádek pro nejmenší 

                             …Krte ek a sn hulák, Krte ek a Vánoce a jiné 
16:00…Váno ní pohádky pro v tší…Váno ní rolni ka 
18:00…T i brat i 
 

Vstupné: 40,- K /film, 100,- K /celý maraton… 
               … více na samostatných letácích. 

Pond lí 29.12.  
1000 - 1800 hodin 

St eda 31.12. 
2000 hodin 

SILVESTR 2014 
V cen  zábavný kulturní program, drobné ob erstvení a 
P LNO NÍ BUBLINKY. O zábavu se starají DJ Jirka a Míra Vais. 
Vstupné 150,- K /osoba, p i zakoupení stolu 120,- K /osoba 
P edprodej Š. Pešková, 777 184 083 
Pokud se do 15.12. neprodá dostate ný po et vstupenek, akce 
se neuskute ní a vstupné bude vráceno.                                     
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Berušková 
mikulášská besídka

Dílna u Markétky 
vystavuje v ÍČKU

Srdečně zveme na Den otevřených 

dveří, který se koná 

ve čtvrtek 4.12. 2014 od 14.00 

do 16.00 hodin v MŠ Motýlek.

Přijďte se podívat, jak naše školka 

zkrásněla. 

Těšíme se na Vás. Motýlci.

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 16:00 hodin v Domě 
Českého Švýcarska pořádá Mateřské centrum Be-
ruška mikulášskou besídku. Vstupenky jsou v pro-
deji v MC každé úterý a pátek dopoledne. 

Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě Vás zve na 
výstavu fotografi í a výrobků sociálně terapeutické 
dílny „Dílny u Markétky“. Výstavu pořádá Integro-
vané centrum pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna. Na výstavě uvidíte fotografi e ze 
sociálních služeb, které toto centrum nabízí,
ale nahlédnete i do minulosti, která předcházela 
vzniku komplexní nabídky sociálních služeb
v Horní Poustevně a okolí. Na výstavě se předsta-
ví především sociálně terapeutická dílna „Dílna u 
Markétky“, která nabízí škálu výrobků a technik, 
kromě tkaných výrobků to jsou výrobky pletené, 
háčkované, z papíru (různé techniky), keramické, 
svíčky z včelího vosku, ruční papír, aranže. Některé 
výrobky jsou součástí neprodejní výstavy. Tkané 
výrobky z Dílny u Markétky mají certifi kát se znač-
kou Českosaské Švýcarsko regionální produkt a 
kompletně je vyrábějí lidé s postižením. Výstava je 
k vidění až do 5.  Prosince v otevírací
době informačního střediska.

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na listopad - prosinec

Středa 26.11. - 19:00 Jak se u nás žije Vietnam-
cům?
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 gene-
rací. 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.

Středa 3.12. - 19:00 Ondřej Papillon – koncert 
Art-rock
Písničkář původem z Děčína. One man band čtyř 
nástrojů. Půvabně nezařaditelné, folkový under-
ground, v elektrické podobě pak opak folku. Oso-
bitý hlas i projev. Někdy také doplňuje originální 
písničkářku Kayu, která Na Kopečku nedávno vy-
stupovala.
Středa 10.12. - 19:00 Magic for nature
Představení projektu „Magic of nature“ - webové 
veřejné databáze autorských fotografi í přírody. 

Cílem je seznamovat širokou veřejnost s jedineč-
ností a bohatostí naší i zahraniční přírody a přispí-
vat tím k jejímu poznávání a k její ochraně. Projekt 
je dílem Lesnické školy Šluknov a řady dalších au-
torů jejichž počet neustále roste.

Sobota 13.12. - 15:00 „Advent Na Kopečku“ 
Výstava a koncert, minitrhy s vánoční tématikou, 
ručními výrobky a výrobky z chráněných dílen, 
svařák, čaj, káva, vánoční pohoda. Naše tradiční 
akce.

Středa 17.12.  – 16:00 Na Kopečku Sněží...
„Že na Kopečku sněží? Ne tak docela! V kamnech 
bude praskat oheň, na plátno se bude promítat 
zasněžená pohádka, budou se prověřovat znalos-
ti v chuti cukroví či číst v našem pohodlném kře-
sílku, možná příjde i kouzelník.To vše v příjemné 
atmosféře, s dobrým čajem a v přítomnosti poho-
dových lidí. Hospodyňky, zúčastněte se soutěže 
o nejlepší vánoční cukroví! Své dobroty můžete 
nosit do čajovny od 16 hodin. V 19 hodin začne 
zkušená porota s hodnocením.
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Voňavé vánoční 
tvoření

V kině řádili čerti 
a čertice

Sv. Martin místo 
sněhu přivezl 
husu s vínem

Krvavý řezník 
řádil v T-klubu

Seniorská akademie v Kostce

Krásná Lípa si připomněla 
sametovou revoluci

Jiří Rak uvádí 
svého hosta

Den otevřených 
dveří na Gymnáziu 

Rumburk

Přijďte si v sobotu 6. prosince mezi 10:00 – 15:00 
odpočinout od předvánočního zápřahu do Čajové-
ho klubu ve Vlčí Hoře, kde si můžete vyrobit malé 
vánoční dárky a načerpat inspiraci. Budou se vy-
rábět vánoční vrkoče, glycerinová mýdla, odlévat 
svíčky nebo tisknout veselá trička. Vstupné 50,- Kč. 

Plno malých čertíků a čertic a jejich čertí taneč-
ky, čertovské hry a pekelné soutěže, tak vypadala 
první čertovská diskotéka, která se uskutečnila 
předposlední listopadovou neděli v krásnolipském 
kulturním domě. Pekelné řádění malých pekelníků 
ukončila pohádka Taneček přes dvě pekla. Několik 
dalších fotografi í najdete na facebookovém profi lu 
města. 

Dne 11. listopadu se sešly převážně rodiny s dět-
mi na krásnolipském náměstí. Připomněli jsme si 
význam slavení tohoto svátku, hlavně díky faráři 
Filipu Šimonovskému, který komentoval malou 
scénku skutků Sv. Martina. Děti pak rozsvítily své 
lampiony a lucerničky a vydaly se pochodem ke 
kinu. Nádherného koně z Jezdeckého klub Quat-
refoil z Rumburku (www.quatrefoil.cz) následovalo 
několik desítek dětí a rodičů. Divadelní představení 
letos na jedničku zvládly Pruhované panenky a je-
jich lehce mrazivá pohádka O Sněhurce. Akci ukon-
čilo malé pohoštění a ochutnávka požehnaného 
svatomartinského vína.

(Za OS Krásnolipsko, Aleš Kubica. 
Foto: Roman Smita)

Ne, to není vtip, 8. 11. 2014 jsme s lehkým zpoždě-
ním oslavili na T-klubu Halloween. Leckdo tento 
svátek zatracuje, protože se na nás valí z Ameriky a 
my máme svátky vlastní. Málokdo si však uvědomí, 
že v pozadí Halloweenu stojí původně keltský svá-
tek Samhain spojený se sklizní, tajemnem a přelo-
mem ročního období. Proto jsme na klubu dlabali 
dýně, převlékli se do trochu strašidelných kostýmů 
(včetně zmíněného řezníka), soutěžili, a díky zapůj-
čenému mikrofonu i zpívali. Činnost NZDM T-klub 
v roce 2014 fi nančně podpořila nadace Agrofert a 
MPSV.

(pv)

I v letošním roce připravila Kostka Krásná Lípa za 
podpory města Krásná Lípa v pořadí již III. Senior-
skou akademii, která byla určena pro širokou seni-
orskou veřejnost.
Přednášky se uskutečnily v Komunitním centru a v 
Domě s pečovatelskou službou, kde je zajištěn pro 
občany se zdravotním handicapem bezbariérový 
přístup.
Soubor 9 přednášek, které probíhaly v průběhu 
září a října letošního roku, byl složen z nejrůzněj-
ších témat z oblasti prevence kriminality páchané 

na seniorech, péče o zdraví formou alternativních 
přístupů, fi nanční gramotnosti z oblasti prevence 
předluženosti, cenných informací na téma dědictví 
dle nového Občanského zákoníku, historií turistiky, 
spojenou s promítáním turistických cílů, vyprávě-
ním o národním parku České Švýcarsko a přednáš-
kou na téma trénování  paměti, kde měli účastníci 
možnost seznámit se s metodami zlepšujícími kon-
dici paměti.

(V. Knesplová, Kostka Krásná Lípa)

Slavnostním varhanním koncertem v kostele sv. 
Máří Magdaleny v Krásné Lípě si v nedělním podve-
čeru posluchači připomněli 25. výročí událostí 17. 
listopadu 1989. Význam této společenské a politic-
ké změny našich novodobých dějin v úvodu kon-
certu vyzdvihl nový senátor za Děčínsko Zbyněk 
Linhart a posluchače poté přivítal nový krásnolip-
ský starosta Jan Kolář. Hudební program sestavil a 
také sám provedl varhanní mistr Jiří Chlum. V prů-
běhu večera zazněly skladby G. Frescobaldiho, D. 
Bexthuda, J. S. Bacha, G. F. Händela, J. E. Eberlina, 
Jana Zacha, M. A Charpentiera a také samotného 
Jiřího Chluma. Koncert již tradičně doprovodil pou-
tavým průvodním slovem Karel Jarolímek, který 
o jednotlivých skladbách a jejich autorech přidal 
řadu zajímavých informací. Dlouhý závěrečný po-
tlesk spokojených posluchačů byl pak tou největší 

odměnou pro oba účinkující. V rámci oslav ještě 
krásnolipské kino promítlo celovečerní dokument 
Magický hlas rebelky pojednávající o životě zpěvač-
ky, signatářky a mluvčí Charty 77 Marty Kubišové. 

Křinický pivovar srdečně zve na nový přednáškový 
cyklus s cestovateslkou tématikou: „Jiří Rak uvádí 
svého hosta“. Přednášku si můžete přijít poslech-
nout do přednáškového sálu v 1. patře Křinického 
pivovaru, vždy od 17:00 hodin, v následujících ter-
mínech:
26. 11. Radim Misiaček: Patagonie
3.12. Klára Mágrová: Na kole od pramenů Mandavy 
k Baltu
10.12. Martrin Rak: Evropské krajiny versus krajiny 
severních Čech

V sobotu 29. listopadu od 9:00 do 12:30 si mohou 
všichni zájemci prohlédnout prostory školy, zúčast-
nit se ukázky výuky čtyřletého studia v předmě-
tech: 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 osmi-
letému studiu z českého jazyka
a matematiky (9.15 – 10.15 a 10.30 – 11.30).
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Mistrovství světa v kickboxu - Praha 2014

Škola pohybu

Ve polovině listopadu se sjelo do Prahy 654 závod-
níků z 38 států z celého světa na Mistrovství světa 
asociace WKF (World Kickboxing Federation). V 
početném reprezentačním týmu České republiky, 
pod vedením trenérů Renáty Vesecké, Víta Ma-
sopusta a Milana Duška, nechyběli ani zástupci 
KBC Krásná Lípa. A všichni přispěli k historicky 
nejúspěšnějšímu výsledku národního týmu na 
světovém šampionátu této světové federace. Nej-
dříve získala překvapivě světový titul v juniorkách 
Andrea Farská a druhý den přidala ještě stříbro. 
V mladších žácích přidal dva světové tituly Lukáš 
Hudler, a v mužích, v supertěžké váze, rovněž dva 
tituly nestárnoucí Josef Vodák. Jan Marhan vybo-
joval dvě stříbra a za sebou zanechal soupeře z 
takových kickboxerských velmocí jako jsou Itálie, 
Španělsko a Irsko a to se cení. Poslední den přidal 
stříbro ještě Ladislav Hudler ve veteránech a zlato 
Milan Dušek v týmech. 
Bilance KBC Krásná Lípa 6 zlatých a 4 stříbrné a 
trenéři Vesecká, Masopust a Dušek převzali oceně-
ní pro nejlepší trenéry celého šampionátu. Pořadí 
národů na MS 1. místo Česká republika - 2. místo 
Francie - 3. místo Portugalsko. Do Prahy přijeli i 
reprezentanti z druhého konce světa např. z Aus-
trálie, Argentiny, JAR, Kazachstánu, Vietnamu, 
Azerbajdžánu, Iránu, Kanady, Indie a svojí účastí 
potvrdili kvalitu turnajů, které pořádá světová fe-
derace WKF, kde je víceprezidentem český zástup-
ce JUDr. Michal Frabša. 
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.                    (MD) 

To je název nového celorepublikového projek-
tu, jehož generálním partnerem je VZP a který si 
dává za cíl zlepšit fyzickou zdatnost už těch nej-
menších dětí. Je to vlastně sportovní průprava a 
důraz je kladen na všeobecný tělesný rozvoj dětí. 
Atraktivitu tato školička má hlavně v tom, že děti 
nevedou učitelky, ale opravdoví trenéři a jejich asi-
stenti v opravdové tělocvičně. U nás v Krásné Lípě 
se po dohodě s vedením školy a vyhrazení volných 
hodin v tělocvičně začala realizovat školička již v 
říjnu pod vedením trenéra a asistentů z TJ Slovan 
Varnsdorf. Děti ze dvou MŠ se scházejí na dvě eta-
py každou středu v tělocvičně, aby se naučily nejen 
sportovním pozdravům a pokřikům, ale i disciplíně 
a všem možným druhům pohybových aktivit od 
překážkové dráhy, základů košíkové, fotbalu, volej-
balu a aktivizačních protahovacích a posilovacích 
cvičení za pomoci mnoha různorodých pomůcek 
a náčiní.
Projekt bude pokračovat i na jaře a jeho vizí je vést 
děti metodicky i po jejich vstupu do ZŠ, což jen ví-
táme. Děti cvičení velmi baví , často překonávají i 
sami sebe a hlavně - a to nás těší - mají radost z 
pohybové aktivity a objevování svých vlastních 
možností a to je myslím hlavní náplní tohoto bo-
hulibého projektu. 

(Za mateřské školky D.Lehoczká)

Svatomartinský turnaj ve Sportovním areálu. Děkujeme všem zúčastněným, 

a také Shop Sto-dva za sponzorské dary.


