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Opět vyvážíme sníh z ulic 

Na kapličce se bude pracovat zase až na jeře

Práci u počítačů vyměnili 
za hrabla na sníhSněžení trochu polevilo a tak mohou technické služby opět odvozit nahroma-

děný sníh a doklidit místa, která se nestíhají v silném sněžení uklízet hned.
Město k odklízení sněhu používá všechny tři traktory, které má na zimní údržbu 
k dispozici, velkou sněhovou frézu i další menší techniku. Sníh se následně od-
váží na valníku do rokle za nádražím. Denně se odveze až 250 tun sněhu. 
Krásná Lípa se musí postarat zhruba o  15 kilometrů chodníků, 70 kilometrů 
místních komunikací a 10 parkovišť. 

Zhruba z devadesáti procent je rekonstruována kaplička sv. Anny, s jejíž rekon-
strukcí v  loňském roce započali krásnolipští turisté. Rekonstrukci střechy na 
kapličce sv. Anny provedla dřevařská fi rma p. J. Papouška z Chřibské. Zednické 
práce uvnitř kapličky turisté prováděli původním způsobem, to je mazaninou 
s jílem a slámou. Bohužel vnitřek dlouho vysychal, proto kaplička nemohla být 
ještě v loňském roce  podle plánu dokončena.
S  dokončením rekonstrukce turisté počítají v  jarním období, kdy bude ještě 
potřeba dokončit zednické práce uvnitř kapličky včetně vybílení, dovézt pů-

vodní ale rekonstruované lavice, provést venkovní ochranné nátěry celé kaplič-
ky, zhotovit lavičku u kapličky a další drobné dokončovací práce včetně tabule 
s informacemi o kapličce. Turisté také koupí sošku a obraz sv. Anny nad oltář.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří měli možnost a s náročnou rekonstrukcí nám 
brigádnicky zdarma v roce 2016 pomohli. Chtěl bych poděkovat i Milušce Sem-
bdnerové z KČT Rumburk, která se vzorně o kapličku stará, dala mi v lednu 2016 
podnět k rekonstrukci kapličky, a také se brigádnicky zúčastnila.

(Mikuláš Peterka)

Pracovníkům Technických služeb vypomohli s úklidem sněhu i jejich kolegové 
z  městského úřadu. Konkrétně provedli úklid ve sportovním areálu, kde sníh, 
který sjíždí z nafukovací haly ve značném množství, ohrožoval její konstrukci.
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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 poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

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

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

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

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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

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

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 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
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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. 1. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2. 2. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 13. 2. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 16. 2. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
 
Pondělí            7:00 – 12:00     14:00 - 17:00 
Úterý               7:00 – 12:00     14:00 – 15:00 
Středa             7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek           7:00 – 12:00      14:00 – 15:00 
Pátek              7:00 – 13:00 
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848.
Do  pytlů se třídí tyto odpady: papír a  nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna 
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní 
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

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 Kři-
nickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2017. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zaved-
la pro své zákazníky bezplatnou asistenční služ-
bu v  případě havárie na vodovodní přípojce. 
V případě potřeby volejte 212 812 212!

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

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Kostka přijme 
zaměstnance

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 

domácnostem i fi rmám. Volejte vedoucí prá-

delny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše 

asistenty prevence kriminality na těchto te-

lefonních číslech: +420 603  893  634, +420 

702 929 489.

PRODEJ
Povolenek k rybolobu na rok 2017 

se uskuteční v následujících termínech:
9. ledna 2017 od 16 hod.
6. února 2017 od 16 hod.
18. února 2017 od 9 hod.

13. března 2017 od 16 hod.
Výbor ČRS MO.

VÝUKA ANGLIČTINY
KONVERZACE, IT, BUSINESS

300 Kč/lekce 90 minut

tel. 604 651 170

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

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

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 21. – 22. 1. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch 
 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 28. – 29. 1. 2017 MUDr. Renata Bolfíková 
 Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440
- 4. – 5. 2. 2017 MUDr. Pavel Barcal 
 J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Letošní leden nám předchozí zimy pomalu ale jistě 
pěkně vynahrazuje. V  Krásné Lípě leží zhruba půl 
metru sněhu. Co se týká počasí, jsou výhledy nejisté 
a i z podání ČHMÚ  chaotické. Jednu chvíli to vypada-
lo na oblevu, nyní se zdá, že se arktický vzduch rozle-
je až do Španělska a zima se jen tak nevzdá.
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V chodbě na radnici nově najdete tzv. sousedskou 
knihovnu, kde si můžete vyměnit přečtenou knihu, 
kterou je Vám líto vyhodit. V chodbě na radnici jich 
vždy pár najdete.

Po více jak pěti letech dopisování s  ministerstvy 
a  úřady začne město konečně dostávat fi nanč-
ní prostředky na výkon veřejného opatrovnictví. 
A částka to není zanedbatelná. Vyplatilo se!
Cestu, která k  tomu vedla, můžete sledovat na 
http://www.krasnalipa.cz/korespondence.php

Na rok 2018 slibuje Správa železniční dopravní cesty 
opravu krásnolipského hlavního nádraží. O opravu 
nádražní budovy Krásná Lípa usiluje již dlouho. Teď 
se snad začalo blýskat na lepší časy. Město již dříve 
upravilo parčík u nádraží, který pravidelně udržuje, 
ale především i prostor a parkovací plochy před ná-
dražní budovou, včetně autobusového stání.

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Pod-
pora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro 
rok 2017“. Celková fi nanční alokace pro rok 2017 je 
8 milionů korun. Maximální částka, kterou může za-
čínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, 
minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace 
může tvořit maximálně 70 % celkových uznatel-
ných investičních i neinvestičních nákladů projektu. 
Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. 
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února 
do 9. března. 
Pro zájemce je připraven seminář, na kterém mají 
možnost seznámit se s podmínkami programu, žá-
dostí a povinnými přílohami a obdrží zde odpovědi 
na své dotazy. Seminář se koná 7. února.
Více informací se dozvíte na webových stránkách 
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v  sekci Dotace 
a granty - Podpora začínajících podnikatelů. 

Poslední měsíc roku 2016 přinesl po čtyřech letech 
konečně chladnější průběh měsíce. Prosinec roku 
2016 byl po teplotní stránce normální, srážkově pak 
nadnormální. Jednalo se o srážkově nejbohatší pro-
sinec od počátku měření v  roce 2009. Celkově na-
pršelo 128 mm srážek. Milovníky sněhu a zimy však 
prosinec nepotěšil. Drtivá většina srážek spadla ve 
formě deště, který byl v některých dnech i vydatněj-
šího charakteru.
První dekáda:
První prosincová dekáda začala deštivým počasím. 
Hned 1. prosince napadlo téměř 27 mm srážek. 
Teplota vzduchu se pohybovala kolem +2°C. Ná-
sledovalo postupné ochlazování a občas zasněžilo. 
Nejchladnějším dnem první dekády byl 5. prosinec. 
V  tento den mrzlo po celý den a  denní maximum 
se zastavilo jen na -4°C. Celodenní mráz beze srážek 
vydržel ještě dva dny, poté teploty vyletěly opět 

vzhůru. 10. prosince bylo v odpoledních hodinách 
naměřeno přes +7°C.
Druhá dekáda:
Druhá dekáda měla podobný průběh jako první. 
Kladné teploty ve dnech 11. a 12. prosince doprová-
zel občasný déšť. V dalších dnech teploty opět klesly 
lehce pod mrazu a srážková činnost ustala.
Třetí dekáda:
Třetí dekáda přinesla díky inverznímu charakteru 
počasí celodenní mráz. Na rozdíl od jiných částí se-
verozápadních Čech se v Krásné Lípě často vyskyto-
valo pěkné slunečné počasí.
Inverzní charakter počasí narušila v  polovině třetí 
dekády fronta, která přinesla větrné a deštivé poča-
sí. Teploty se opět vrátily nad bod mrazu. 28. prosi-
nec přinesl nejvydatnější déšť z celého měsíce. Na-
pršelo téměř 30 mm srážek. Na závěr měsíce se opět 
vrátil inverzní ráz počasí a s ním i celodenní mrazy.

Dvakrát v jedné chalupě
Hned dvakrát vnikl neznámý pachatel do rekreační 
chalupy v Dlouhém Dole. Dovnitř vnikl vždy po roz-
bití okna, nic však neodcizil. V  druhém případě jej 
vyplašil soused, který přivolal hlídku policie. Policejní 
pes jej stopoval až na Sněžnou, kde stopa pachatele 
skončila.
Na ženu šel s pohrabáčem
Dvě hlídky policie musely zakročit při fyzickém na-
padení ženy v jednom z bytů na Křinickém náměstí. 
Muže, který ženu napadl pohrabáčem, se podařilo 
uklidnit až po podání utišujících léků přivolaným lé-
kařem, který rozhodl o  jeho převozu na psychiatrii. 
Policie věc prověřuje pro podezření z přečinu ublíže-
ní na zdraví, neboť při útoku způsobil zranění, které 
si vyžádá několikatýdenní léčbu.
Deset dní nesměl domů
Na deset dní byl vykázán ze společného obydlí muž, 
který opakovaně slovně napadal a vyhrožoval fyzic-
kým napadením své sestře a  rodičům. Samotnému 
vykázání ovšem předcházelo jeho zadržení a  umís-
tění do policejní cely, vztekloun se totiž neuklidnil 
ani po příjezdu hlídky policie a  navíc se i  k  ní cho-
val hrubě. Nyní muži za maření výkonu úředního 
rozhodnutí o  vykázání hrozí až tříletý trest odnětí 
svobody, neboť v  průběhu vykázání náš vztekloun 
porušil podmínky vykázání, když se opakovaně po-
koušel kontaktovat poškozené a vstoupit do obydlí, 
ze kterého byl vykázán. 
Za noc tři garáže
Během jediné noci se neznámý pachatel vloupal do 
třech garáží v Nemocniční ulici. Zatímco dvě pouze 
prohledal, z té poslední odcizil sadu pneumatik včet-
ně disků a lyže. Celkem svým jednáním způsobil ško-
du ve výši 20 tisíc korun.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v  obdo-
bí uplynulého měsíce evidovali 12 trestných činů 
a 30 přestupků.

prap. Jan Hampl

Sousedská knihovna

Po íce jak pěti letech dopiso ání s ministerst

Peníze na opatrovnictví 
stát nakonec začne 

posílat

Tak snad brzy!

d hlá l Ú ký k d č í

Podpora začínajících 
podnikatelů 

v Ústeckém kraji

Prosinec milovníky sněhu nepotěšil, srážkově 
byl ale nejbohatší za poslední roky

Policejní sloupek 
za říjen

Prosinec 2016 - 2010
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota -0,4°C 4,3°C 0,3°C 1,0°C  -1,5°C   1,2 °C -6,5°C 15,7°C

Maximální teplota 8,3°C 11,1°C 9,4°C 8,3°C 5,5°C 8,3°C 3,9°C 27,1°C

Minimální teplota -7,5°C -4,3°C -11,6°C -5,1°C -14,9°C -5,8°C -18,5°C 8,4°C

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

Minimální vlhkost 72% 47% 69% 61% 71% 44% 68% 46%

Maximální poryv 

větru m/s
14,3 m/s 13,6 m/s 16,4 m/s 18,1 m/s 12,7 m/s 23,4 m/s 17 m/s 19,0 

Úhrn srážek (mm) 128 mm 46,2 mm 69,6 mm 72,2 mm 70,1 mm 85,9 mm 112 mm 152 
 

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 25
Počet dnů ledových (maximální teplota nepřesáhla 0,0°C) 12

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Ve středu 25. ledna od 17:00 pro Vás pivovar Fal-
kenštejn připravil přednášku Šebestiána Šulce. 
Přednáška se koná v sále pivovaru v 1. patře, vstup-
né 40 Kč.

V pátek 20. ledna v 18.00 hodin - zahájení ledoso-
chání, program s hudbou, ledová klouzačka, barev-
ná hudba a ledový bar, 21.00 hodin - předpokláda-
né dokončení soch.
Po zbytek noci párty pod širým nebem. Občerstve-
ní zajistí Restaurace U Pytláka, o hudbu se postará 
DJ Čáp. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Už jen 20. února probíhá výtvarná soutěž:  Návrat 
divočiny do Českého Švýcarska, kterou pro děti ze 
základních a mateřských škol společně se Správou 
národního parku České Švýcarsko pořádá České 
Švýcarsko, o. p. s.  Své obrázky ze života vzácných 
a ohrožených druhů živočichů, kteří se zase zaby-
dlují ve velkém v  Českém Švýcarsku, zasílejte na 
adresu: České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 
1161/10, 407 46 Krásná Lípa. Podmínky soutěže 
jsou uvedeny na www.ceskesvycarsko.cz.

Letošní ročník mezinárodní dálkové rallye vete-
ránských automobilů The Winter Trial startuje 
22. ledna poblíž Maastrichtu, pokračuje přes Ně-
mecko a Česko do Rakouska, kde v pátek 27. ledna 
končí. Během cesty přes Česko se v úterý 24. ledna 
pojede i přes Krásnou Lípu, kde, podle nám zasla-
ných informací, by první vůz mohl startovat přibliž-
ně v čase mezi 15.30 až 18.00 hodinou.
Soutěž se jede za normálního provozu a závodníci 
musí dodržovat rychlost podle předpisů. Startovní 
listinu, mapu závodu, časový harmonogram a další 
informace najdete na stránkách www.thewinter-
trial.nl.

Za svitu svíček a s vůní svařeného vína se koná 
zimní večerní prohlídka v  Loretě Rumburk. 
Zúčastnit se jí můžete v úterý 24. 1. 2017 od 
18:00 hodin. Rezervace je možná na tel. čísle 
+420 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@
seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

V kostele sv. Vavřince v  Rumburku je až do 
2. února k  vidění klášterní betlém. Klášterní 
betlém je přístupný během otevírací doby 
Lorety Rumburk od úterý do soboty mezi 
9:00 až 16:00 hodinou. Vstupné je 50 a 25 Kč, 
děti do 6 let mají vstup zdarma. První scénu 
narození Páně a  klanění pastýřů nahradí od 
6. 1. 2017 scéna klanění Tří králů. 
Od 21. 1. 2017 se betlém promění potřetí. Vy-
staveny budou fi gurky, představující útěk Pan-
ny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta.Ti, 
kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit 
opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by 
si měli uschovat vstupenku z  první návštěvy 
rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstu-
penkou a  získají razítko, si v  lednu při druhé 
a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Víkendový kurz improvizace, který se uskuteč-
ní ve dnech 10. – 12. února v  krásnolipském 
kulturním domě je především pro ty, co touží 
po intenzivním zážitku a  skokovém rozvo-
ji. Koncentrovaná energie vás odstřihne od 
okolního světa. Budete jen tady a teď, užívat si 
přítomnost, kterou k improvizaci potřebujete.
Tréninkem improvizace se: • zbavíme stresu 
z  veřejného vystupování, • podpoříme svou 
schopnost umět reagovat v  nečekaných si-
tuacích, • posílíme odvahu dělat nové věci, 
• umlčíme svého vnitřního kritika, • naučíme 
se přijímat situace tak, jak přicházejí a nebo-
jovat s nimi.
Celkem 22 hodin intenzivní práce na worksho-
pu za jeden víkend vám dá intenzivní zážitek, 
na který dlouho nezapomenete. Víkend je 
zakončen závěrečnou třešničkou na dortu – 
představením pro vaše přátele a kamarády.
Lektoři: Simona Trávníčková a  Josef Zachar, 
improvizační divadlo Bafni (www.bafni.cz). 
Informace o improvizačních kurzech nawww.
improvizacnikurzy.cz.
Termín – 10. - 12. února: pátek - 18:00 - 22:00, 
sobota - 9:00 - 21:00, neděle - 9:00 - 18:00
18:00 – neděle - vystoupení pro naše přátele
Cena: 3500,- 
Rezervace místa a  informace: Mariana Krás-
nolipská, tel.: 775 067 515, e mail: xosvaldo@
centrum.cz.

Chcete vidět ty z nejkrásnějších výhledů Šluknov-
ska a  Česko-Saského Švýcarska a  v  tomto ročním 
období se Vám nikam nechce? Tak se přijďte podí-
vat do Šluknovského zámku, kde budou až do kon-
ce března tyto výhledy zachyceny na fotografi ích 
Filipa Holiče. Výstava je otevřena denně, včetně 
víkendů do 30. března od 9:00 do 11:30 a od 12:30 
do 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Strašidla – pátek 27. ledna od 18:00
Nová rodinná komedie jednoho z divácky 

nejúspěšnějších českých režisérů, Zdeňka 

Trošky, nabízí zábavu pro všechny gene-

race. Rodina hejkala Huga obývá poklid-

ně starou vilu na pokraji města. Sladký 

strašidelný život změní vpád úředníka 

Patočky, který má na obecním úřadě ve 

správě evidenci budov. A  jak zjistil, za 

dům už pěknou řádku let nikdo neplatí 

nájem a nikdo v něm ani ofi ciálně nechce 

bydlet, především proto, že tu straší.

Rodinná pohádková komedie, 

113 minut. 

Vstupné 40 Kč.

Dcera čarodějky – středa 1. února 

od 19:00
Dcera čarodějky Dina po matce zdědila 

nadpřirozené schopnosti: umí se podívat 

člověku přímo do duše a  vyvolat v  něm 

pocity studu za jeho činy. Když je její mat-

ka neprávem obviněna z hrůzných vražd, 

Dina se rozhodne odhalit pravdu, kvůli 

čemuž se ocitá uprostřed nebezpečného 

boje o moc a v ohrožení vlastního života. 

Středověká fantasy plná draků a  magic-

kých praktik byla natáčena mimo jiné ve 

slavných barrandovských studiích.

Fantasy, 96 minut. Od 12 let. 

Vstupné 60,- Kč.                  

Červená želva – pátek 3. února od 

18:00
Příběh trosečníka na tropickém ostrově, 

obydleném želvami, kraby a ptáky, je zá-

roveň univerzálním příběhem všech zá-

sadních okamžiků v životě člověka. O se-

bepoznání, lásce, rodičovství i  střídání 

generací vypráví oscarový režisér Michaël 

Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí ře-

meslně dokonalé animace. 

Rodinný, animovaný. Francie, 

80 minut. Přístupný. 

Vstupné 40,- Kč. 

Laponsko - země 
věčného ledu

Ledové sochání 
v Lipové

Výtvarná soutěž

The Winter Trial 2017 
se pojede i přes 
Krásnou Lípu

Zimní večerní 
prohlídka Lorety 

Rumburk při svíčkách

Do kostela sv. Vavřince 
v Rumburku se vrátil 

klášterní betlém

Kurz improvizace

Výhledy Šluknovského 
výběžku a Česko-
Saského Švýcarska

Program kina 
na leden
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POZOR! Pravčická brána je do dubna 2017 nepřístupná. V letošní zimě budou muset turisté ože-

let cestu k Sokolímu hnízdu u Pravčické brány. Těsně před bránou se zřítil jeden z můstků a s ním 

i část turistické cesty. Současně se opravuje a  je zavřená i cesta od Tří pramenů = v úseku od 

odbočky z červeně značené turistické trasy k Sokolímu hnízdu.

Zima v  Českém  Švýcarsku má své jedinečné 
kouzlo, návštěvníci a turisté se zde mohou vě-
novat celé řadě nejrůznějších aktivit.
Ledopády
Pro milovníky zimní turistiky je neopakovatel-
ným zážitkem výlet za brtnickými ledopády. 
Ledopády jsou nejvýraznější ke konci chlad-
ných zim se sněhovou pokrývkou - konec led-
na, v únoru, březnu. Pro jejich návštěvu je dob-
ré využít autobus č. 407 z Varnsdorfu - Krásná 
Lípa - Vlčí Hora - Brtníky nebo  o  víkendech 
vlak Krásná Lípa (Rumburk) - Brtníky.
Další nový okruh okolo Brtnických ledopá-
dů začíná u společnosti Nobilis Tilia na Vlčí 
hoře. Žlutá značka zájemce dovede k  místu 
zvanému U jezevce, odtud se musejí vydat po 
modré, až dojdou k těm nejatraktivnějším le-
dopádům. Trasa měří asi čtyři kilometry. Trasy 
k ledopádům budou od poloviny ledna vyzna-
čeny v  terénu  pomocí šipek a  orientačních 
tabulek.
Další  ledovou atrakcí  je tzv. Jeskyně víl, která 
je přístupná dobře z Kyjova po červené značce 
cca 2 km a dále dle sezónního značení.
Pro lepší orientaci v  okolí ledopádů doporu-
čujeme stažení přehledné info mapky s vyzna-

čenými trasami vedoucími kolem ledopádů. 
Mapka je k  dostání zdarma v  infostředisku 
v  Krásné Lípě nebo si ji můžete stáhnout na 
http://www.npcs.cz/sites/default/fi les/user_fi -
les/Publikace/Ledopady/130218_Ledopady.
pdf
Aktuální stav ledopádů sledují členové KČT 
Krásná Lípa, vy je můžete sledovat společně 
s nimi na www.kctkrasnalipa.cz. 
Vzhledem k  častému výskytu ledových 
a kluzkých ploch dbejte zvýšené opatrnos-
ti a zvolte vhodnou obuv s protiskluzovou 
podrážkou.
Také Jetřichovické vyhlídky vám nabídnou 
v  zimě nevšední pohledy do širokého okolí  
a lze se vydat po nich na půldenní okruh.
Patříte – li mezi vyznavače lyžování a běhu na 
lyžích,  pak si přijdete na své ve sportovním 
areálu na Jedlové  nebo ve Skiareálu v Horním 
Podluží, případně můžete navštívit také lyžař-
ský areál Polevsko
Doporučujeme také zimní projížďky na koni 
v okolí Rybniště nebo si můžete dopřát origi-
nální zážitek v podobě výletu na sněžnicích.
Možnost příjemného vodního osvěžení a  re-
laxace mají pro vás připravenou v termálních 

lázních Toscana Therme v  Bad Schandau, 
děti se mohou vydovádět v  aquaparku Trixi 
v  Grossschönau. Vodní radovánky vás čekají  
i  v  aquaparku v  Děčíně nebo v  bazénech ve 
Varnsdorfu  nebo v Rumburku.
Pokud dáváte před sportováním přednost 
prohlídkám hradů a  zámků, nemusíte u  nás 
čekat až na jaro, zdejší zámky v Děčíně, v Be-
nešově nad Ploučnicí a ve Šluknově  vás zvou 
k návštěvě celoročně.
Celoročně je otevřena i nejatraktivnější sakrál-
ní památka v regionu Loreta Rumburk.
Během celého roku se na vás těší také v zoo-
logické zahradě v Děčíně s řadou jedinečných 
zvířecích druhů, která nejsou  v ostatních zoo 
běžně k vidění.
V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě  v in-
teraktivní expozici Život, tajemství,  inspirace 
se před vámi i  v  zimě otevírá unikátní svět 
zdejší přírody i  lidských příběhů, ve kterém 
můžete sami hledat a  nacházet odpovědi na 
nejrůznější otázky spojené s krajinou zvanou 
České Švýcarsko.

(Dana Štefáčková, www.ceskesvycarsko.cz)

Tuto zimu se na Pravčickou bránu 
nedostanete

Zima v Českosaském Švýcarsku
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Doslova zasypáni sněhem byli účastníci už 
třicátého pátého ročníku Nejsevernějšího 
zimního stanování pod Vlčí horou. Organi-
zátoři akce z Klubu českých turistů z Krásné 
Lípy si letošní počasí pochvalovali, neboť 
po dlouhých letech chudých na sníh, se 
letos akce zdařila nejen co do počasí, ale 
i  co do počtu účastníků. Akce se zúčast-
nilo kolem šedesáti statečných, ale jen 
pětatřicet nejstatečnějších jich skutečně 
nocovalo venku pod širým nebem. Na sně-
hu stálo třináct stanů, jedno iglú a někteří 
z účastníků se ani neobtěžovali se stavbou 
přístřešku a přespali tam, kde bylo vhodné 

místo. A  aby toho nebylo málo, tím úplně 
nejmladším účastníkem byl teprve tříletý 
Maxík Holáň z Petrova u Prahy, kterého pod 
Vlčí Horu přivezl jeden z bratrů Zahradníč-
kových, kteří se této akce rovněž účastní od 
svých čtyř let. Nejstarší sedmasedmdesáti-
letý Jiří Kouba se pod Vlčí horu přijel vyspat 
z  Litoměřic. Kouzlo zimního stanování si 
nenechal ujít ani Jiří Janda, který vyměnil 
teplo své postele za spacák a to i přesto, že 
je přímo z Vlčí Hory. Nejvzdálenějším spá-
ček byl Jindra Opat, který do Krásné Lípy 
přijel ze Škrdlovic, které najdete u  Žďáru 
nad Sázavou.

Touto cestou bychom se ještě rádi vrátili na konec 
roku 2016, kdy se všichni zaměstnanci snažili co 
nejvíce zpříjemnit tento předvánoční čas obyvate-
lům našeho domova. A  to nejen pěknou vánoční 
výzdobou, ale především atmosférou, která k  to-
muto času neodmyslitelně patří. Pekli jsme cukroví, 
vyprávěli si o vánočních zvycích a tradicích, poslou-
chali koledy, nebo si pouštěli oblíbené fi lmové po-
hádky, jako je Popelka či Pyšná princezna.
Každý týden se u nás pořádaly adventní koncerty, 
na které se naši obyvatelé vždy moc těší. Jako první 
k nám přijely děti z Dětského domova Lipová, které 
si připravily hezké pásmo vánočních koled, básni-
ček i taneční vystoupení. Na závěr všechny přítom-
né obdarovaly vlastnoručně vyrobenými přáníčky.
S  mikulášskou nadílkou k  nám přišly v  hezkých 
převlecích studentky ze Střední odborné školy 
Šluknov. Obcházely všechny naše uživatele a obda-
rovávaly je balíčkem se sladkostmi. Kdo chtěl, měl 
možnost se s nimi na památku vyfotografovat.
Od Domova bez Hranic Rumburk jsme přijali po-
zvání na Mikulášskou zábavu. Ta se konala v Restau-
raci u Pytláka v Lipové. Zábava se všem velmi líbila 
a domů si všichni odnesli hezký kulturní zážitek.
II. Adventní koncert zazněl v  podání studentů ze 
Střední odborné školy Šluknov, které hrou na kyta-
ru i zpěvem doprovázel pan Anděl. Právem byli od-
měněni velkým potleskem za nádherně zazpívané 
vánoční písně.
Krásnou atmosféru utvořil svým vystoupením 

i místní Folklorní soubor Lužičan. Našim uživatelům 
přišli III. Adventní neděli zahrát a zazpívat ty nejzná-
mější vánoční koledy.
I  tento rok k  nám přijeli žáci ze Speciální základní 
školy a  Praktické školy Rumburk. Za doprovodu 
tahací harmoniky a  kláves nám zazpívali krásné 
vánoční písně, přednesli několik básniček a  měli 
připravené i taneční vystoupení. Dojemným zakon-
čením byla jejich rozdávaná přáníčka.
Pěkným zážitkem pro nás bylo i vystoupení studen-
tek ze Střední zdravotnické školy Rumburk. Vyprá-
věly o tradicích, které české Vánoce provázejí a za-
zpívané koledy v jejich podání rozechvěly nejedno 
srdce našich seniorů.
Na poslední Adventní koncert k nám zavítaly, malé 
dětičky z  Mateřské školy Motýlek. Dětské hlásky 
a  jejich zpívané vánoční kole-
dy vyloudily úsměvy na našich 
tvářích a  byly pohlazením po 
našich duších.
V tomto měsíci jsme také uspo-
řádali oslavu pro naši uživatel-
ku, paní Jiřinu Markovou, která 
oslavila své 96. narozeniny. 
Kromě zástupců Domova pro 
seniory, města Krásná Lípa 
a  Krajského úřadu, jí přišli po-
přát i  přátelé z  Domova. Paní 
Marková obdržela krásný dort, 
spoustu nádherných květin 

a dárkových balíčků. Celá oslava proběhla v příjem-
né atmosféře.
Rok 2016 jsme společně zakončili tradiční Silves-
trovskou zábavou. Zazpívat a zahrát nám přijeli naši 
známí hudebníci z Mikulášovic – pan Hádek a pan 
Matějka. Pro naše uživatele jsme měli přichystané 
překvapení – tombolu, kde vyhrávalo každé vyloso-
vané číslo. S hřejivým pocitem jsme pozorovali, jak 
jim naše drobné dárky působí radost.
Velmi děkujeme dodavatelům, kteří nám sponzor-
sky zajistili občerstvení na adventní koncerty a Sil-
vestrovskou zábavu. Velmar s.r.o., Alimpex Food a.s., 
Zelenina Batlička s.r.o. a Varnsdorfské uzeniny s.r.o.
VŠEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017.

(Kolektiv DPS Krásná Lípa)

Na návrh oblastního výboru Klubu českých turistů Ústeckého kraje 
udělil Ústřední výbor Klubu českých turistů u příležitosti životního 
jubilea Václavu Hiekemu Čestný odznak za celoživotní přínos idejím 
Klubu českých turistů.

Zimní stanování se letos vydařilo

Ze života našeho domova pro seniory

Nejvyšší turistické ocenění 
pro Krásnolípáka
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V sobotu 14. 1. 2017 se konal již. 25. reprezentační ples města, sál kul-
turního domu praskal ve švech, vládla tu příjemná atmosféra. Z ohlasů 
účastníků plesu byla chválena výzdoba, kterou připravila zahradnice 
Jana Tadičová a  vedoucí TS Martina Hlavová. Výroční ples byl kromě 
tomboly a  tanečních vystoupení obohacen o  půlnoční překvapení 

v podobě tanečního vystoupení devíti pštrosů vyrobených z refl exních 
materiálů. Děkuji všem pořádajícím i  účinkujícím za velmi povedený 
ples. Na https://youtu.be/n9se9eLqLhs najdete videozáznam půlnoč-
ního překvapení.

(jd)

Tak jsme v  té hromadě neustále připravovaných 
a  upravovaných zákonů opět projednali další ze 
šuplíku se štítkem „protikorupční“. Byl to tentokrát 
zákon o střetu zájmů. 
Asi jste nejvíce slyšeli o té části otevřeně přijímané 
proti A. Babišovi – tzv. lex Babiš. Ale on měl i  jiné 
části. Aniž bych řešil detaily, je zřejmé, že stejně exi-
stuje mnoho způsobů, jak zákon, tak či tak obejít. 
Obzvláště, když jde o velké peníze, třeba v řádu de-
sítek milionů korun.  
Hlavním principem bylo to, aby člověk, přicházející 
do politiky, úřadu či státní instituce, odkryl - ozná-
mil všechen svůj majetek tak, aby, až z  veřejných 
funkcí bude odcházet, udělal také takové přiznání 
veškerého majetku a bylo by zřejmé, že si na to vy-
dělal legálně. A toto přesně předepsané oznámení 
aby dělal za každý kalendářní rok.  Pěkná idea – ov-
šem naivní asi tak na úrovni dítěte v páté třídě a jak 
jinak, v mnohém duplicitní. V zásadě se tak děje již 
několik let a  oznámení musí podávat desetitisíce 
lidí – radní všech měst a  krajů, vedoucí úředníci, 
vybraní vedoucí státní zaměstnanci, státní zástup-
ci, soudci atp. A pro všechny je to jeden zákon. Pro 
radního či vedoucího odboru na malém městě, stej-
ně jako pro soudce či člověka ve vysokém státním 
úřadu, který fakticky rozhoduje o našich miliardách 

(pěkně schován, nikým nevolen, pod doživotní 
ochranou zákona o státní službě a lidí z „party“). 
Paragraf 10 onoho zákona, ze kterého pak vychází 
přesně a závazně předepsaný formulář, se v zásadě 
nemění. Jsou v něm předepsaná okénka pro přizná-
ní získaného nemovitého majetku (to je také v ka-
tastru nemovitostí), movitého majetku nad určitou 
hranici, akcií, dluhů, příjmů a  funkcí, majetkových 
podílů atd. Takže se zdá, že je vše transparentní! 
Pokud by to ovšem nemilosrdní bojovníci s korup-
cí mysleli vážně, museli by v tom formuláři myslet 
hlavně na ty úplně základní kolonky. A to jsou na-
příklad zůstatky na všech účtech u banky a zůstatky 
hotovosti doma (není přece zakázáno mít doma 
v trezoru hodně peněz). Ale to tam není!
Při projednávání zákona v Senátu příslušný ministr 
detail nějak opakovaně nevysvětloval, neodpoví-
dal k věci, a když už, radil, abychom tam napsali na 
začátku „co nejvíce“ (já naivně myslel, že by se tam 
mělo napsat pravdivé přesné číslo). Ale kam? A že 
ty peníze – jako jednotlivé papírové bankovky – že 
to vlastně jsou něco jako movitá věc a  co máme 
doma v hotovosti v bankovkách, tak by se mělo ve 
formuláři nějak započítat do kolonky movitých věcí. 
A naše zůstatky na účtech v bance, že to je vlastně 
něco jako naše pohledávka vůči bance, takže by se 

to asi mělo napsat do kolonky „pohledávky“. A po-
hledávka že je movitá věc (navíc pohledávky v ko-
lonkách také nejsou …). 
Nedomýšlím ani další souvislosti – třeba v případě 
manželů a podílového spoluvlastnictví by se mělo 
chtít to samé od partnera, aby to dávalo smysl. Ale 
pak také od dětí atp. Kde bychom se zastavili, ne-
vím, ale vím jistě, že se tímto zákonem nic neřeší. 
A kdyby, tak nanejvýš malé ryby. Protože těm vel-
kým zbývá ještě hromada možností, jak si zlodějinu 
zorganizovat. (Dávní velcí bojovníci Stanislav, David 
a  další by mohli rozdávat rady … o  křišťálové jas-
nosti či sedmičkách vína). 
Není to ovšem populární takto říkat, a tak se opět 
jen předstírá. Boj proti korupci mají voliči přece tak 
rádi!
Já hlasoval pro některé změny, aby dával zákon 
alespoň elementární smysl (byly v něm totiž docela 
zásadní chyby), ale pro zákon jako celek jsem nehla-
soval. Nechci s tím být spojován a dělat z lidí blbce. 
Až uvidíte tabulku zákonodárců v  iniciativě, např. 
boje proti korupci, budu někde na konci. Ale než 
„bojovat“ takto, tak raději vůbec.

Váš senátor Zbyněk Linhart

25. reprezentační ples města

Slovo senátora
Tak jsme zase bojovali s korupcí
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V nedalekém Großschönau byla otevřena Klenotni-
ce damašku v Německém muzeum damašku a fro-
té (http://www.ddfm.de/?lang=cz). 
Muzeum damašku a  froté ukazuje souhrn vývoje 
výroby damašku a  froté v  Großschönau. Textil-
ní výroba zde letos slaví 350 let. Na 27 funkčních 
historických tkalcovských stavech vzniká v muzeu 
a předváděcí dílně plátno, damašek, froté a žakár. 
Navíc zde uvidíte technické rarity, které jsou k vidě-
ní už jen v zde: funkční, zrekonstruovaný tkalcov-
ský stav damašku z roku 1835 a v celém Německu 
poslední stav na tkaní froté ručníků. V „pokladnici“ 
je vystavena jedinečná sbírka velmi hodnotného 
damašku. Město Großschönau je naším partnerem 
ve dvou přeshraničních projektech.

Tak – i Krásná Lípa se dočkala. Od října 2016 
byla zahájena činnost KOČIČÍ AKADEMIE i zde. 
Díky vedení Základní školy jsme získali velmi 
pěkné prostory klubovny nad školní jídelnou. 
Zatím máme vybavení zapůjčené školou, ale 
v brzké budoucnosti si pořídíme vlastní. 
Při získávání žáčků pomohly paní učitelky, 
a proto se můžeme pochlubit pravidelnou do-
cházkou 16-ti malých školáčků. 
Žáci a žákyně prvních, druhých a čtvrtých tříd 
se pod křídly M. Brabníka schází každé pondě-

lí a čtvrtek. Naším hlavním cílem je se dobře 
připravit do školy, zodpovědně udělat domácí 
úkoly – prostě být tací, abychom byli spokoje-
ni sami se sebou a rodičům i učitelům dělali ra-
dost. Je pro nás velice důležité se takto setká-
vat, protože se také lépe poznáme. Po splnění 
všech povinností si pak povídáme, hrajeme si 
a  přemýšlíme, co spolu můžeme dělat dále. 
Moc těšíme na společné výlety za poznáním 
a na letní tábor, který již začínáme připravovat.

V týdnu od 7. do 10. února 2017 se na půdě Gymná-
zia Rumburk sejdou nejlepší středoškolští studenti 
fyziky z celé republiky, aby poměřily své síly v celo-
státním kole Fyzikální olympiády. Akce podobného 
rozsahu do Ústeckého kraje vrací po dvaceti letech.  

Před 6 lety 9.1.2011 nám odešla naše milovaná 
maminka Marie Kiššová, která téměř celý život žila 
v Krásné Lípě a pracovala v bývalé továrně „Elite“. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Za Tvoji nežnou lásku, péči o nás, za všechna milá 
slova a starosti, zachováme v srdci, drahá maminko 
pocit neskonalé vděčnosti. 
Dcera Dana, syn Mirek a Jarda s rodinami.

V letošním roce uplyne 310 let od dostavby 
a  posvěcení Lorety Rumburk. V  barokní pa-
mátce se odehrají komentované prohlídky, 
letní i zimní večerní prohlídky při svíčkách, vý-
stavy, koncerty a  pravidelné bohoslužby. Lo-
reta Rumburk nabídne také kulturní aktivity, 
které se v  regionu Českého Švýcarska dosud 
nerealizovaly. Během Loretánské noci 2017 se 
představí videomapping, projekce na stěnu 
loretánské kaple s  motivem legendy o  Svaté 
chýši. V  červenci a  srpnu se v  podvečerních 
hodinách uspořádá hra se šiframi pro rodiny 
s dětmi „Po stopách andělů“. Oslavy tři sta de-
seti let Lorety vyvrcholí v sobotu 16. 9. 2017 
během Loretánských slavností 2017. Tento 
regionální zážitek Českosaského Švýcarska 
doplní mimo jiné divadlo v kostele a žehnání 
obnovených obrazů křížové cesty. 

Klenotnice damašku 
v Großschönau

Nové středisko KOČIČÍ AKADEMIE 
v Krásné Lípě

Na Gymnáziu Rumburk 
vrcholí přípravy na 

prestižní akci

Vzpomínka

Rumburská Loreta 
slaví 310 let


