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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 

4,- Kč

Čtvrtek 26. listopadu  

V  úterní sváteční den jsme si připomněli význam-
né historické události našeho národa – v roce 1939 
došlo k uzavření vysokých škol a v roce 1989 začala 
tzv. sametová revoluce. Ta je v našich myslích spo-
jena hlavně s osobou Václava Havla.
Václav Havel byl prvním prezidentem Českoslo-
venska (později České republiky), který byl svo-
bodně zvolen. Jeho význam si chceme připomínat 
a hlavně na něj odkazovat budoucí generace krás-
ným uměleckým dílem – Lavičkou Václava Havla. 
Tato lavička symbolizuje svou kompozicí dialog 
– dialog u  kulatého stolu, kde nikdo nemusí řešit, 
na  jaké straně vlastně sedí. Krásná Lípa se tak za-
řadila po bok dalších významných světových měst 
(Washington D. C., Dublin, Karlovy Vary, ostrov San 
Servolo,…), která si lavičkou osobnost Václava Hav-
la již připomínají. Ta krásnolipská je umístěna ve ve-
řejném prostranství v Resortu Lípa.
Odhalení Lavičky Václava Havla zahájil starosta 
města Krásná Lípa Jan Kolář a senátor Ing. Zbyněk 
Linhart, tuto slavnostní událost přijeli podpořit 
i  další významní hosté, přátelé a  spolupracovníci 
Václava Havla, bývalí kancléři prezidenta Luboš 
Dobrovský a Ivo Mathé, Petr Pudil a Jan Dobrovský 
, generální partneři organizace Post Bellum, o. p. s.. 
Region zastoupil poutavou řečí doubický Martin 
Schulz.
Důstojnost této akce podpořil Krásnolipský komor-

ní sbor a duo Jaroslav Šťastný a Michal Janiš. Mluve-
ného slova se ujal Mgr. Karel Jarolímek a jeho malý 
společník Láďa Krištof.
Václav Havel nebyl sám, kdo měnil dějiny našeho 
národa, po  boku mu stála jeho první manželka 
Olga Havlová. V  Křinickém pivovaru jsme mohli 
shlédnout dokument Olga a znovu si uvědomit, že 
vše nebylo jen o „cinkání klíčů“. Závěr svátečního 
dne ukončil besedou Daniel Kaiser, český žurnalis-
ta, který působil v Lidových novinách, BBC, Refl exu 
a v současné době píše pro Echo24. Vydal knihy Di-
sident: Václav Havel 1936-1989 a Prezident: Václav 
Havel 1990-2003, které nám otvírají další pohled 
na  Václava Havla. Více fotografi í z  akce najdete 
ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Vánoční strom je již na svém místě. V úterý dopo-
ledne jej na  náměstí instalovali pracovníci krás-
nolipských Technických služeb. Poděkování patří 
manželům Ježkovým z Dvořákovy ulice, kteří strom 
městu a jeho obyvatelům darovali.

Odhalení Lavičky Václava Havla Vánoční strom 
je připraven
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

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 volnočas-
ové 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 30. 11. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3. 12. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 14. 12. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17. 
12. 2015 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
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 začal 1. 10. 2015 a skončí 31. 3. 2016 – 
známky červené a bílé = vývoz každý týden.

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:  lichá středa od 12:00 do 14:00 h.
  sudá středa od 10:00 do 12:00 h. 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
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.

d ě š ř b é běž é ák

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

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 ve-

doucí prádelny na tel. 777 291 340.

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 hodin.

Nebo po dohodě.

Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 

e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Svoz tříděného odpadu v  roce 2016 bude, stejně 
jako letos, prováděn v liché týdny v pondělí ve Vlčí 
Hoře a ve čtvrtek v Krásné Lípě. 
Na přelomu roku 2015 a 2016 se bude vyvážet dva 
týdny po sobě. Rok 2015 má 53. kalendářních týd-
nů - tříděný odpad se tedy bude vyvážet i v posled-
ním týdnu v  roce - v  pondělí 28. 12. 2015 ve Vlčí 
Hoře a ve čtvrtek 31. 12. 2015 v Krásné Lípě. Tříděný 
odpad se také bude také vyvážet hned první týden 
v roce 2016, ve Vlčí Hoře tedy v pondělí 4. 1. 2016 
a v Krásné Lípě ve čtvrtek 7. 1. 2016.

Letošní říjen se v Krásné Lípě nevyznamenal opro-
ti létům minulým žádným extrémem. Teplotní 
maxima a  minima, množství a  skupenství srážek 
přibližně odpovídají danému období. Při pohledu 
do nedaleké minulosti jsme například v roce 2011 
zažili dokonce letní den s  maximem přes 26°C. 
V roce 2009 zase přívaly mokrého sněhu již v polo-
vině měsíce. Poslední souvislá říjnová sněhová po-
krývka pak byla zaznamenána v roce 2012.
V  letošním říjnu bylo nejtepleji v  první dekádě. 
V období od 1. do 7. 10. byly zaznamenány celkem 
vysoké ranní teploty pohybující se nad 10°C. Odpo-
ledne se teplota vzduchu vyšplhala na úroveň mezi 
14 až 19°C. 4. 10. byla zaznamenána maximální tep-
lota měsíce +19,0°C. Závěr první říjnové dekády při-
nesl ochlazení a také první dešťové srážky. Teplota 

spadla v odpoledních maximech na 10°C a naprše-
lo 20 mm srážek.
Počátkem druhé dekády došlo k projasnění oblohy, 
avšak nadále pokračovalo postupné ochlazování. 
Jasná obloha zapříčinila 11. 10. první den se zápor-
nou minimální teplotou ve  druhé polovině letoš-
ního roku. Teplota klesla na  -1,5°C. O  den později 
spadla teplota ještě o necelé 2°C níže na 3,3°C, což 
také byla nejnižší zaznamenaná teplota letošního 
října. Následující dny přibylo oblačnosti a  hlavně 
srážek, které byly až do  23. 10. pravidlem, pak již 
do konce října nespadla ani kapka.
Teplota vzduchu se pohybovala kolem +6°C ráno 
a 11°C odpoledne. Tento trend vydržel až do samot-
ného posledního dne, kdy opět došlo k projasnění 
oblohy a oteplení.  

Svozový kalendář 
pro tříděné odpady 

na rok 2016

Letošní říjen nevybočoval, byl stejný 
jako v minulosti

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

28. – 29. 11. 2015 MUDr. Vladyslav Lisachenko, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
5. – 6. 12. 2015 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
12. – 13. 12. 2015 MUDr. Pavel Hladík, Weberova 1537/7, Děčín VI., tel.: 412 539 298
19. – 20. 12. 2015 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové u Děčína, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvede-

ných informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Říjen  2014 - 2009
rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

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

Maximální teplota 19,0°C 18,0°C 18,4°C 18,1°C 26,1°C 15,0°C 18,0°C

Minimální teplota -3,3°C -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% 100%

Minimální vlhkost 38% 68% 49% 47% 20% 37% 59%

Maximální poryv větru m/s 10,0 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 59,2 mm 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): 2 
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Účel dotace:
Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří se na-
pojí na veřejnou kanalizační síť v souladu s vyhláše-
ným programem a tím se podílí na ekologickém pří-
stupu a ochraně životního prostředí ve městě Krásná 
Lípa.
2) Okruh způsobilých žadatelů:
Žadatelem o  dotaci na  zřízení kanalizační přípojky 
může být každý občan vlastnící na území města Krás-
ná Lípa objekt k  trvalému či rekreačnímu bydlení, 
případně objekt s  nebytovými prostory, v  němž je 
alespoň 1 bytová jednotka, a který může být napojen 
na  celou síť splaškové kanalizace, vybudované v  le-
tech 2002 – 2015, a to v zásadě dle projektové doku-
mentace na  přípojky a  vydaného stavebního povo-
lení. Dotace nebude vyplacena žadateli, vůči němuž 
bude město Krásná Lípa evidovat ve  lhůtě pro jeho 
vyplacení (tj. po  písemném oznámení o  dokončení 
akce) pohledávku k rozpočtovým příjmům.
3) Důvody podpory:
Město Krásná Lípa tímto dotačním programem pod-
poří ekologického chování občanů, zefektivnění vyu-
žití nové kanalizační sítě a ČOV a zlepšení životního 
prostředí na území města.
4) Předpokládaný objem peněžních prostředků v roz-
počtu města Krásná Lípa je 2.000.000,-  Kč na Dotační 
program na připojení na veřejnou kanalizační síť - or-
ganizační složka 3301.
5) Kritéria pro stanovení výše dotace:
Výše dotace je vypočtena podle skutečně provedené 
délky soukromé části splaškové kanalizační přípoj-
ky, dle schválené projektové dokumentace přípojek 
zpracované městem. Dotace se vztahuje na soukro-
mou část kanalizační přípojky v  rozsahu od  napo-
jovacího bodu („šachtičky“) až po  obvodové zdivo 
(nebo základy) nemovitosti. 

Dotace se skládá ze dvou částí. Bude poskytnuta jed-
nak formou paušální částky 600,- Kč/bm realizované 
splaškové kanalizační přípojky v  nezbytně nutné 
míře, maximálně však na 12 metrů a formou jednorá-
zového bonusu ve výši 6000,- Kč za připojení objektu 
k veřejné splaškové kanalizační síti. Bonus se vztahu-
je k objektu.
V případě, že má objekt více kanalizačních přípojek, 
bude vyplacen bonus plus paušální částka na součet 
délek všech přípojek, a to jednorázově.
Dotace bude vyplácena pouze bankovním převodem 
na číslo účtu uvedené v žádosti.
6) Lhůta pro podání žádosti: nejdříve 30 dní po vyvě-
šení dotačního programu na úřední desce MěÚ, nej-
později 31. 10. 2016.
Vytištěnou a  podepsanou žádost žadatel doručí 
na formuláři uvedeném v bodě 10) tohoto programu 
osobně či poštou do podatelny MěÚ Krásná Lípa, Ma-
sarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, ke kterému bude 
přiložen výpis údajů z evidence katastru nemovitostí 
aktuální ke  dni podání žádosti, příp. bude přiložen 
souhlas spoluvlastníků nemovitosti.
7)  Kritéria pro hodnocení žádosti: Žadatel musí pří-
pojku nejdříve realizovat na své náklady a teprve ná-
sledně může požádat o dotaci.
Žádost o dotaci na kanalizační přípojku podá žadatel 
písemně MěÚ Krásná Lípa. Spolu s žádostí doloží i do-
klad o kontrole napojení od správce a provozovatele 
kanalizační sítě (SčVK a.s.) a kopií smlouvy o odvádě-
ní splaškových vod veřejnou splaškovou kanalizací 
s provozovatelem, to vše nejpozději do 31. 10. 2016.
8)  Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Dotace bude vyplacena žadateli po  splnění všech 
podmínek do 2 měsíců od doby podání žádosti o do-
taci a předložení požadovaných dokladů. 
9)  Podmínky pro poskytnutí dotace:

otace: Dotace se skládá ze dvou částí Bude poskytnuta jed

Město Krásná Lípa
vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 2015

Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016
Formuláře žádosti si zájemci mohou vyzvednout 
na  odboru výstavby, investic a  životního prostředí 
Městského úřadu v Krásné Lípě (dále jen OVIŽP MěÚ), 
na podatelně MěÚ nebo jsou ke stažení na stránkách 
města www.krasnalipa.cz. 
Na dotaci není právní nárok a fi nanční prostředky bu-
dou přidělovány až do vyčerpání limitu (stanovené-
ho v rozpočtu města) postupně tak, jak bude připo-
jení realizováno a podána žádost se všemi přílohami 
(viz bod 6. a 7.)
Neúplné žádosti nebudou přijímány.
O dotaci lze žádat také u přípojek realizovaných po 
1. 10. 2015, připojených k  nové veřejné splaškové 
kanalizační síti v  rámci stavby „Kanalizace I. etapa“, 
pokud majitelé objektů dosud přípojku nerealizovali.
Mezi uchazeče o příspěvek nebudou zařazeni ti ža-
datelé, kteří mají nevyrovnané závazky vůči městu 
(dluhy na  nájemném, poplatky ze psů, za  odpad 
apod.). 
Ve zvláštních případech může výjimku z pravidel po-
volit rada města Krásná Lípa.

JSOU DOTČENY LINKY: 

Uzavírka železničního přejezdu P3273 k. ú. Krásná Lípa na komunikaci 
II/263 pro veškerou dopravu včetně regionálních autobusů. 

401 Ebersbach – Rumburk – Krásná Lípa - Chřibská 

NÁHRADNÍ OPATŘENÍ: 

Po dobu uzavírky bude autobusová Doprava Ústeckého kraje (DÚK, zelené 
meziměstské autobusy) zajištěna po objízdné trase přes Studánku   
s omezením obsluhy vybraných zastávek. 
 
Linka 401 pojede z Krásné Lípy ulicí  
Varnsdorfskou směrem na Studánku  
a dále směr Rumburk.  
 
Nebudou obsluhovány zastávky: 
• Krásná Lípa,,žel.st. (náhradou bude 
obsluhována zastávka Krásná Lípa, 
u samoobsluhy), 
• Krásná Lípa,Tyršova (bez náhrady), 
• Rumburk,rest. Zátiší (bez náhrady). 
 
S ohledem na specifičnost uzavírek 
železničních přejezdů a možnost 
nenadálých změn v termínu výluky, 
doporučujeme  sledovat informace  
na www.dopravauk.cz 
 

DO: 3. 12. 2015, 22:00 hod. 29. 11. 2015, 8:00 hod. S PLATNOSTÍ OD: 

Datum aktualizace: 19 11 2015Omlouváme se za dočasně ztížené podmínky cestování
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Před mnoha lety u nás ve městě Krásná Lípa byla delegace několika „odborníků“ 
z  Prahy, která se byla podívat na  naší práci se sociálně vyloučenými. Šli jsme 
společně po městě a v tom k nám přijíždí Ruda Puža na kole a křičí na mě: „Ahoj 
Zbyňo! Neviděls´ ty dva cikány, co tady kopou ty díry na lavičky?“ Než jsem mu 
stačil říci, že jsou asi na svačině, už se do něj pustila jedna z těch expertek se 
slovy :“Pane, neříká se cikán, ale Rom !“. A on na to neangažovaně: „Paní, podí-
vejte se na mě, no, jaký já jsem Rom, já jsem cikán …“. Sedl na kolo a jel na Tech-
nické služby. Do té doby nerušená návštěva nabrala trochu jiný spád a debatu 
na hodně teoretická témata. Naštěstí brzy odjeli. 
Druhý příběh se mi stal vloni. To tady byla nějaká asistentka a „zkoumala“ (asi 
aby mohla nám i jinde poradit) uplatňování žen a mužů v zaměstnávání … No, 
v Krásné Lípě i bez radilů a kvót máme místostarostku města, tajemnici měst-
ského úřadu, dvě vedoucí odborů úřadu (ze čtyř), dvě ředitelky příspěvkových 
organizací (máme dvě organizace), atp. Dlouhodobě. A také se zajímala o uplat-
ňování hendikepovaných a jinak postižených lidí ve městě a zaměstnání. O to 
se také snažíme, např. ve spolupráci s různými organizacemi. Byla to opět plo-
chá debata o ničem. Po obědě jsme se ještě chvilku potkali a ta paní mi měla 
potřebu ještě vysvětlit svou zkušenost z našeho města s poskytováním služeb. 
No, že jsme v ekonomicky slabém regionu a ne v Praze jí asi nedocházelo … 
A tak mi říkala, jak byla na obědě v jednom restauračním zařízení a jak tam byla 
špatná obsluha. Pomalá, trochu popletená a úplně jí tam prý nechutnalo. Atp. 
Neodpustila si poznámky toho typu, že jako starosta bych snad na to mohl do-
hlédnout a alespoň tedy, když už pochopila, že je to soukromý podnik, tak mi 
vysvětlila, že bych jim měl dávat nějakou zpětnou vazbu … To do  doby, než 
jsem jí stihl vysvětlit, že se jedná o tzv. sociální podnik zaměstnávající právě ty 
různě hendikepované lidi! A že to tedy tudíž holt má i nějaké důsledky. A že 
když je někdo po obrně anebo má ochrnutou ruku, tak to prostě někdy nejde 
normálně… No, ještě mi poradila (protože jí to asi i došlo), že by tedy - aby hosté 
měli pochopení - měla mít takováto obsluha na sobě nějakou cedulku či že by 
to mělo být nějak zřetelně napsáno alespoň v té restauraci … a pak odjela.
Přesně to vystihuje jak tito, tak či tak z našich daní placení teoretici jsou úplně, 
ale opravdu úplně mimo a jak i zadarmo jsou drazí… Bohužel, takovéto návště-
vy nejsou úplně ojedinělé. A bohužel pro ně, ale i pro nás, si z takovýchto příbě-
hů neodnáší vůbec nic! 

(Zbyněk Linhart, místostarosta města Krásná Lípa, senátor)

h l b l d l k l k db k

Dva příběhy ze života
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Připomeňme si společně 70. výročí konce druhé 
světové války a uctěme památku jejím obětem. Vý-
stava nabídne výběr úžasných fotografi í zachycují-
cích proměny krajiny v českém pohraničí a zejména 
těžko nahraditelné kulturní ztráty v  důsledku po-
válečného vysídlení Němců. Na  řadě konkrétních 
příkladů z Chomutova, Ústí nad Labem, Postoloprt, 
Kadaně. Žatce a dalších míst můžete podrobně na-
hlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. 
Společně budete moci porovnat, jak vypadaly Su-
dety v době předválečné i současné. Dvojjazyčnou 
výstavu iniciovalo sdružení Antikomplex již v roce 
2002. Výstava je přístupná v Domě České Švýcarska 
v Krásné Lípě až do 5. ledna 2016. 

Vánoční setkání příznivců a obdivovatelů Českého 
Švýcarska u Dolského mlýna je naplánováno na so-
botu 19. prosince. Sraz účastníků je v 9:30 u Dolské-
ho mlýna. S sebou cukroví, vánoční náladu (pouze 
tu hezkou) a horký čaj.

Vlčihorská zahrada, z. s. pořádá 28. listopadu již 
tradiční předvánoční tvořivá sobota, na  které si 
můžete vyrobit dárečky nebo vánoční dekorace. 
V  plánu je vyrábět mýdla a  parfémky, vrkoče, vá-
noční ozdoby nebo bylinková přání. Na tento den 
se není třeba přihlašovat a  lze přijít kdykoliv mezi 
10:00 – 15:00.

Podzimní pečení perníčků s Ivou Holanovou
Přijďte si zapéci, zasmáti a ochutnat skvělé perníč-
ky a jiné dobroty od úžasné ženy, která Vás pobaví 
svým vtipem a umem. V úterý 8. prosince od  9:00 
v modrém domě s pečovatelskou službou. 
Výroba aromatických mýdel s Hankou Štroblovou
Přijďte si vyrobit své krásně voňavé mýdlo, vše pod-
le Vás. Můžete si vybrat tvar, barvu, i vůni a ozdo-
bit si je sušenými květinami. Ve středu 9. prosince 
od 9:00 ve žlutém domě s pečovatelskou službou. 
Na obě akce se můžete přihlásit u Hanky Štroblové 
na tel.: 728 974 010. Vstupné je zdarma, akce jsou 
určeny i veřejnosti.

Je vaším cílem ve výuce předat množství informa-
cí, které si žáci zapamatují? Nebo vás zajímá, jak 
s nabytými informacemi umí pracovat? Přemýšlíte 
o  tom, jak můžete zjistit dopad působení výuky 
na postoje svých žáků? Cílem workshopu, který se 
uskuteční ve  středu 2. prosince v  Domě Českého 
Švýcarska v  Krásné Lípě je představit inovativní 
metodiku zaměřenou na  zjišťování postojů žáků 
k 5 klíčovým globálním tématům: lidským právům, 
udržitelnému rozvoji, řešení konfl iktů, vzájemné 
propojenosti a rozmanitosti. 
Workshop je otevřen učitelům ZŠ a SŠ, budoucím 
učitelům a  pracovníkům neziskových organizací. 
Workshop je pro přihlášení zdarma, účastníci si 
hradí pouze náklady na dopravu. Info a přihlášení: 
Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskes-
vycarsko.cz, 777 819 188.

V  sobotu 28. listopadu 2015 i  Loreta Rumburk 
zahájí letošní advent. Nabídne výstavu betlémů 
i  žehnání donesených adventních věnců. Od  9:00 
do  16:00 bude v  ambitu Lorety k  vidění nová vý-
stava dětských betlémů a  v  kostele sv. Vavřince 
klášterní betlém z roku 1922. V křížové chodbě se 
bude možné seznámit s výstavou „Má vlast cestami 
proměn 2015“. Návštěvníci uvidí nově restaurova-
nou malířskou výzdobu kaple Panny Marie Lurd-
ské a kaple Pražského Jezulátka a na nádvoří nově 
obnovenou fasádu ambitu. Mezi 9:00 až 14:00 h. 
se žehnají adventní věnce. Děti mají připravené 
tvoření ve výtvarné adventní dílně. Vstup do Lorety 
Rumburk je po celý den dobrovolný. 

V půvabném prostředí historického dvora (Bulnhei-
mischer Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea se 
konají v neděli 29. listopadu 2015 tradiční přírodní 
vánoční trhy s více jak 60 prodejci z celého Saska 
a  severních Čech. Karásek a  jeho zdatní kumpáni 
Vás srdečně zvou na  tyto vánoční trhy do  centra 
hornolužického příhraničního města Seifhenner-
sdorf od 13 do 18 hodin.
Další informace naleznete na www.karaseks-revier.
de

Při ň i l č ě 70 ý čí k d hé

Výstava Zmizelé Sudety

č í tká í ří i ů bdi t lů Č ké

Vánoční setkání 
u Dolského mlýna

Voňavé vánoční tvoření

i í č í íčků l

Podzimní akce pro 
seniory

ší íl ý ř d ž í i f

Kvalita, nebo kvantita 
- aneb jak zjišťovat 

postoje žáků ve výuce

b l d b k

Zahájení adventu v Loretě 

m prostředí historického dvora

Karáskovy 
vánoční trhy
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Více než tři sta zájemců o  cestování a  objevování 
zajímavostí z  různých koutů světa se v  polovině 
listopadu vystřídalo v  Domě Českého Švýcarska 
v  Krásné Lípě, kde se konal tradiční cestovatelský 
festival Sedm divů. 
Letos více než kdy předtím, v kontextu současných 
událostí ve Francii, Sýrii, ale v celé Evropě vůbec, se 
na festivalu objevovala témata válečných konfl iktů, 
teroristických útoků nebo problematika uprchlí-
ků. Bohužel se nelze těmto tématům vyhnout ani 
na  akci tohoto charakteru, která by měla přinášet 
spíše zábavné poučení, protože problémy se nedo-
týkají už jen vzdálených zemí, ale i  nás ve  střední 
Evropě.
V programu ale nebyla jen tato vážná témata. Opět 
si každý mohl vybrat z  pestré nabídky přednášek: 
od cestování na motorce kolem světa bez GPS, přes 
adrenalinové výstupy na Antarktidě, po veselé vy-
právění o putování s medvědy po Čechách při natá-
čení večerníčků Václav Chaloupka.
Během festivalu byly v  prodeji tradičně výrobky 
regionálních výrobců: například čokolády z čokolá-

dovny Mana, pivo Falknštejn nebo výrobky chráně-
né dílny Markétka. Občerstvení ve vegetariánském 
duchu od Potulné Kuchařky příjemně dokreslovalo 
atmosféru cestovatelského festivalu.
Zájemci mohli nahlédnout i  do  stánku časopisu 
Koktejl, nakoupit v Hudy Outlet výprodeji nebo si 
vyzkoušet jízdu na  elektrokolech. Během festivalu 
se pořádaly i soutěže, z kterých si vítězové odnesli 
předplatné časopisu Koktejl nebo kalendáře na rok 
2016 „Českosaské Švýcarsko: Duše krajiny“.
Věříme, že festival jeho účastníky naplnil spous-
tou zážitků a umožnil jim nahlédnout do blízkých 
i vzdálených koutů světa, a to i tam, kde panuje vál-
ka, kde se lidé vypořádávají s následky přírodních 
katastrof či dlouhotrvajícího sucha. Snad festival 
přispěl k  tomu, abychom v  dnešním propojeném 
světě viděli věci více globálně a porozuměli problé-
mům lidí v jiných zemích.
Festival by se nemohl konat bez přispění našich 
partnerů a sponzorů, kterým tímto děkujeme.

(Jarmila Judová)

Tajemná nálada, překvapení, dětský úžas i  smích, 
tak proběhla akce Svátý Martin na  bílém koni 
v  Krásné Lípě. Na  Křinickém náměstí se zpívalo, 
odehrála se zde legenda o  Martinovi a  žebrákovi 
a děti se s rozsvícenými lucerničkami vydaly na prů-
vod za  Martinem na  koni ke  Kulturnímu domu 
na představení Zlatá husa od divadla Buchty a lout-
ky. Účastníci tradičně po představení ochutnali Sva-
tomartinské rohlíčky, koláčky, husu a víno.

(Za Krásnolipský spolek Aleš Kubica)

V  naší partnerské obci Kottmar (Eibau) se konal 
volejbalový turnaj „O pohár starosty“. V konkurenci 
osmi mužstev obsadil krásnolipský výběr krásné 
2. místo.

Sedm divů už po sedmé

j á ál d ř k í dět ký úž i í h

Svatý Martin 
v Krásné Lípě 2015

Volejbalový úspěch 
v „zahraničí“

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Pátek 4. 12. od 18:00
Sedmero krkavců
Pohádkový příběh vychází z  klasické pohádky Bo-
ženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka 
na  sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit 
své bratry a  zbavit je prokletí, které na  ně uvrhla 
jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale 
také o síle slova, pravdě a opravdové lásce...
Česká pohádka, 97 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži 
přístupno.
Středa 9. 12. od 19:00
Život je život
Ondřej Vetchý a  Simona Stašová jako manželský 
pár řeší v  komedii Život je život milostné a  životní 
eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej 
Vetchý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné 
a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent 
nacházet si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k  rodi-
čům a  v  rámci možností se dál snaží otěhotnět. Té 
prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom na-
prostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera? Tak ta 
je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je 
těhotná a neví s kým. 
Česká komedie, 95 minut. Vstupné: 60 Kč, mládeži 
přístupno od 12-ti let.

Pátek 11. 12. od 17:00
Ovečka Shaun
Příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, 
které v životě máme, a někdy i zapomínáme na lidi 
a přátele kteří nás milují. Život na farmě je nekoneč-
na nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun 
musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít 
jeden, jediný den volna? To chce pořádný plán, takže 
Shaun vymyslí způsob, jak mít se jeden odpočinko-
vý den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se 
může zvrtnout!
Rodinný, animovaný, 85 minut. Vstupné: 40 Kč, mlá-
deži přístupno.
Pátek, 18.12.2015 17:00
Doktor Proktor a prdící prášek
Bláznivá komedie pro ty, kterým není nic lidského 
cizí. Na motivy dětské knihy krále severské detektiv-
ky Jo Nesbøho. Svět, který není až tak odlišný od na-
šeho. Jen podzemní bludiště jsou tu temnější, bohatí 
synkové záludnější a  šílení profesoři ještě šílenější. 
Vezměte si třeba doktora Proktora, jehož největším 
vynálezem je prášek, po němž můžete létat…na po-
hon z vlastních pšouků. Bohužel, málokdo umí toto 
alternativní palivo docenit. Na pomoc doktorovi tak 
musí přijít dvojice osamělých dětí, kterým prášek 
pomůže…postavit se na vlastní nohy. 
Norsko-německá komedie, 85 minut. 
Vstupné: 40 Kč, Mládeži přístupno.

U  příležitosti 15. výročí založení národního parku 
České Švýcarsko pořádá Muzeum města Ústí nad 
Labem ve spolupráci se Správou NP České Švýcar-
sko reprezentativní fotografi ckou výstavu dlou-
holetého fotografa, znalce přírody a zaměstnance 
správy NP Václava Sojky. Výstava bude doplněna 
ukázkami z přírodovědných sbírek správy NP a ús-
teckého muzea, hravými interaktivními prvky pro 
děti i dospělé a tematickým cyklem přednášek. Ver-
nisáž výstavy se koná v úterý 1. prosince od 17:00. 
Výstava bude v  ústeckému muzeu k  vidění až
 do 3. dubna 2016.

V úterý 15. 12. a 22. 12. se v Loretě Rumburk ode-
hrají Zimní prohlídky při svíčkách s vůní svařeného 
vína. Začínají vždy v 18:00 hodin. Během hodinové 
prohlídky se návštěvníci seznámí s  historií Svaté 
chýše a  kaple Svatých schodů. Uslyší také roráty, 
české písně, které doprovázejí mše v  období ad-
ventu. 

České Švýcarsko očima 
Václava Sojky

Prosincové prohlídky 
Lorety při svíčkách
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Heslem 16. listopadu 2015 v naší škole byl POHYB, 
ZLEPŠENÍ FYZICKÉ KONDICE a  ZÁBAVA. Napnu-
li jsme naše ochablé svaly a  snažili jsme se tuto 
myšlenku naplnit, i  přesto že nám počasí nepřálo 
a uvěznilo nás v prostorách školy. Na chodbách se 
absolvovaly různé sportovní disciplíny od minigol-
fu až po  náročné cik-cak běhy. My deváťáci jsme 
se poměrně úspěšně vypořádali s hody na cíl (pro 
některé byl příliš vzdálený, příliš malý, příliš …), bro-
dili jsme se lávovou řekou, zdolávali jsme překážky 
s „býčím okem“. Během dne jsme se také vlastními 

silami plavili přes moře do  bezpečného přístavu. 
Stálo nás to mnoho sil, museli jsme volit vhodnou 
strategii, ale především jsme spolupracovali a spo-
léhali jeden na  druhého. Následovala krátká pro-
cházka kolem Krásné Lípy, abychom do plic dostali 
trochu čerstvého vzduchu. Program jsme zakončili 
v tělocvičně, kde probíhala výuka street dance. Niž-
ší ročníky se navíc vlnily v  rytmu romských tanců, 
při kterých také vypomáhaly naše dvě spolužačky. 
Řiďme se větou: VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH.

Ve  čtvrtek 20. listopadu se uskutečnila exkurze 
naší třídy do Rumburku, cílem byl ÚP (Úřad práce) 
a SOŠMGP (Střední odborná škola mediální grafi ky 
a  polygrafi e). Sešli jsme se ve  škole, dostali jsme 
řádné poučení o tom, jak se máme chovat, a vyrazili 
jsme na autobusové nádraží, odkud jsme v 8,48 h 
odjeli do Rumburku.
Tam jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna zamířila 
na úřad práce, druhá do školy. Po asi hodině a půl 
jsme se samozřejmě vystřídali.
Na ÚP jsme měli dojednanou schůzku s paní Bouč-
kovou, která vede IPS, tedy Informační a poraden-
ské středisko. Tady jsme se nejdřív dozvěděli, jaká je 
aktuální situace na českém trhu práce, o která po-
volání je největší zájem, které obory zas naopak ne-
najdou v praxi uplatnění, jak to vypadá se zaměst-
naností a  hlavně nezaměstnaností v  naší oblasti. 
Potom si každý udělal na počítači test na volbu po-
volání podle zájmů – každému vyšel více či méně 
obsáhlý seznam oborů, které by pro něj přicházely 

v  úvahu. Mezitím jsme si mohli také prohlédnout 
propagační materiály jednotlivých profesí nebo 
škol, které jsou na tomto místě k dispozici.
Po příchodu na střední školu, tzv. „polygrafku“, nás 
přivítal ředitel školy pan Uher a zástupce pro prak-
tickou výuku pan Šabata, ten se nám také celou 
hodinu věnoval a ukázal nám celou školu. Provedl 
nás hlavně učebnami, kde probíhá praktická výuka, 
a tak jsme mohli vidět přímo „v akci“ žáky a studen-
ty této školy, ať už šlo o přípravu materiálů pro tisk, 
nebo o samotný tisk (teď konkrétně Rumburských 
novin). Prošli jsme i částí školy, kde jsou klasické tří-
dy, ve kterých probíhá teoretická výuka, viděli jsme 
jídelnu, někteří vyzkoušeli jejich školní automat 
s občerstvením.
Všichni jsme byli nadšení, získali jsme informace 
o  jedné škole, už víme, kde nám poradí v případě 
váhání a nejistoty. A i přes nepřízeň počasí, cestou 
tam jsme totiž dost zmokli, se nám exkurze líbila 
a řadíme ji k těm vydařeným.

Naše škola má nový přírůstek v podobě nového stro-
mu. Tento nový strom naší škole daroval p. Marschner. 
Jedná se o katalpu (Catalpa) - dřevinu z čeledi truba-
čovitých s výraznými květy a plody. Ve čtvrtek 12. listo-
padu nám p. Fritsche přivezl sazenici, kterou členové 
ekotýmu pomohli vyložit a usadit na připravené mís-
to. V pátek 13. listopadu jsme společnými silami strom 
zasadili. Rádi bychom tímto p. Fritscheovi poděkovali 
a doufáme, že se našemu novému přírůstku bude jen 
dařit.

Před podzimními prázdninami vyrazila naše družina 
za  dobrodružstvími. V  pondělí 26. října jsme vyrazili 
do dalekého Liberce, kde nás očekávala skvělá a po-
učná IQlandia. Čekalo na nás mnoho zážitků. Ponořili 
jsme se do  zkoumání, co všechno dokáže obyčejná 
voda, jak vypadá naše tělo zevnitř, jak je to s  našimi 
smysly, jaké to je být kosmonautem nebo vynálezcem. 
A  jako třešničku na  dortu jsme udiveně pozorovali 
celý vesmír v planetáriu. Samozřejmě jsme také utra-
tili veškeré kapesné v  přilehlém stánku s  dárkovými 
předměty nebo v místním bufetu.
A  pak honem úprkem na  vlak. Tady nás ale čekalo 
nemilé překvapení. Jediné WC ve  vlaku bylo mimo 
provoz. Ta hrůza. Vypité limonády se začaly brzo hlásit 
ke slovu. A tak nezbylo panu učiteli nic jiného, než jít 
za průvodčím. Nikde totiž vlak neměl delší přestávku 
na ulehčení si. Takže domluva byla jasná. Ve Varnsdor-
fu hold vlak postojí déle. Nedovedete si představit, tu 
úlevu ve  tvářích mnoha chlapců, když přímo za  vla-
kem vykonali potřebu. A vlak mohl jet s mírným zpož-
děním dál.
Druhý den jsme raději pěšky vyrazili na  pěší túru 
na známý kopec Dymník. A protože nám počasí přálo, 
cesta ubíhala ke vší spokojenosti. Prohlédli jsme si celé 
okolí Dymníku, zaskotačili si na  dětském hřišti a  sa-
mozřejmě nezapomněli navštívit zdejší vyhlášenou 
restauraci. Horká čokoláda, česnečka a jiné pochutiny 
jen pozvedly naši náladu při zpáteční cestě. A jak jsme 
si pěkně zahráli na  vojáky. Prostě paráda. Být venku 
s přáteli, to je prostě báječné

Den v pohybu

Devátá třída v Rumburku

š šk l á ý ří ů t k d bě éh t

Nový strom na našem 
pozemku

DRUŽINA NA CESTÁCH

Posíláme pozdrav z nejstaršího NP na světě z Yellows-
tone v USA, do nejkrásnější Krásné Lípy, sídla nejmlad-
šího NP v Evropě. S vlajkou Krásné Lípy jsme se vyfotili 
u brány. 
Všechny zdravíme a zase se brzy ozveme 

Láďa & Káťa

j t šíh NP

Ahoj! 
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Město Krásná Lípa realizovalo projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné 
Lípě pro občanskou vybavenost a  komunitní život, CZ.1.09/2.2.00/70.01081“ 
v  letech 2014-2015. Celkové náklady dosáhly 12,7 milionů Kč. Projekt byl fi -
nančně podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
Projekt stavby řeší rekonstrukci bývalého objektu hasičské zbrojnice, kde je kro-
mě garáží pro hasičskou techniku zřízeno také odpovídající zázemí pro působe-
ní spolku Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa a další prostory sloužící pro ko-
munitní život obyvatel města (klubovny pro setkávání mládeže, žen a seniorů). 
Tento projekt podpoří volnočasové aktivity občanů města Krásná Lípa, kte-
ří se dobrovolně ve volném čase věnují práci s mládeží, protipožární ochraně 
a vzdělávacím aktivitám a vytvoří jim tak zázemí pro tyto činnosti. 

V rámci projektu bylo řešeno: 
• Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice; 
• Regenerace historické památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních pa-

mátek ČR - věže na sušení hadic (nátěr, truhlářské práce, impregnace proti 
dřevokazům); 

• Komplexní úprava okolí hasičské zbrojnice (ozelenění, mobiliář, chodníky atd.); 
• Kompletní vybavení prostor pro vzdělávání a volnočasové aktivity; 
• Vybudování cvičební plochy využitelné i pro jiné volnočasové účely; 
• Vytvoření expozic Ekologické výchovy, osvěty a  vzdělávání a  Protipožární 

ochrany.
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice proběhlo v sobotu 14. listopadu za pří-
tomnosti starosty města Jana Koláře, místostarostky města Jany Drobečkové, 
senátora Ing. Zbyňka Linharta, hejtmana ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 
spřátelených hasičských sborů a mnoha dalších významných hostů. Svatému 
Florianu, patronu hasičů požehnal probošt svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík 
z Litoměřic.

Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě


