
Končí další rok, nevím, jak moc se lišil od těch 
předchozích. To bude patrnější až s  větším od-
stupem.
Doufám, že každý z  nás najde alespoň několik 
důvodů k  radostem a příjemným vzpomínkám 
na uplynulé měsíce, i když samozřejmě problé-
mů a starostí máme všichni víc než dost. 
Nežijeme ve vzduchoprázdnu, a bohužel, naše 
životy jsou stále více ovlivňovány a regulovány 
státem, o kterém už ani často nevíme, zda sluš-
nému člověku vlastně ještě smysluplně slouží. A 
tak jako tzv. státní správa limituje hodnotný ži-
vot mnohých z nás, ovlivňuje velmi často nepo-
chopitelně negativně i počínání radnice. Přesto 
se v  rámci velmi omezených možností snažíme 
dělat vše proto, aby se nám v našem městě žilo 
přiměřeně dobře a lépe. Z  tohoto hlediska byl 
právě končící rok v mnohém zajímavý, a na dal-
ších stránkách tohoto vánočního Vikýře vám, 
převážně ve fotografi ích, připomeneme alespoň 
ty, z našeho pohledu nejdůležitější události. 
Po mnohaletých přípravách a administrování 
se začalo s  výstavbou druhé etapy kanalizace 
a s tím spojenými pracemi. Věřím, že občané 
dotčení nepříznivými důsledky této stavby nám 
prominou a pochopí, že několik měsíců nepoho-
dy a určitých omezení je sice nepříjemnou, ale 
přesto jen malou daní za budoucí vyšší uživatel-
ský komfort. Problémů je bohužel více, než jsme 
čekali. Naproti tomu bych chtěl slíbit, že v průbě-
hu příštího roku dáme do pořádku poničené ko-
munikace a že nové vodovody dělané souběžně 
snad už vyloučí časté poruchy.  
Po třech letech papírování jsme také konečně 
mohli, částečně ze získaných dotací, zrealizovat 
rekonstrukci budov školní družiny a školní jídel-
ny, a to nejen zvnějšku. Nešlo jen o to budovy 
zateplit, ale alespoň zčásti jim vrátit příjemný 
vzhled. Tak jsme v  podstatě dotvořili areál zá-
kladní školy vč. vnějších částí a ploch. Započali 
jsme i s opravami či rekonstrukcemi dalších škol-
ních budov, tj. 1. a 2. mateřské školy. U obou jsme 
zrekonstruovali střechu vč. souvisejících prvků. 
A začali opravovat fasádu 2. mateřské školky, 
kterou dokončíme hned na jaře. Provedeme i 
vnitřní rekonstrukce v  obou školkách a v  roce 
2014 bychom u obou budov chtěli započaté re-
konstrukční práce dokončit. Vyměnili jsme také 
velkou část oken v budově radnice a v bytovém 
domě Smetanova 2. Postupně vylepšujeme i ně-
které další městské budovy a objekty. Po našem 
odřeknutí dotace na rekonstrukci domu služeb 
z  důvodů dlouholetých administrativních pře-
kážek, jsme zahájili částečnou rekonstrukci, a to 
zhotovením nové zateplené střechy a vybudo-
váním zcela nové plynové kotelny se špičkovou 
moderní technologií. V příštím roce budeme 

pokračovat dalšími opravami a novou fasádou. 
Zahájili jsme také přístavbu kina, která rozšíří zá-
zemí a umožní boční vstup na jeviště.        
Jako každoročně jsme realizovali i celou řadu 
menších stavebních akcí svépomocí v  rámci 
činnosti našich technických služeb: nové plochy 
zeleně - např. k  molu u Cimráku či pod kinem, 
započali jsme kultivovat plochy pro parkování 
u kina či pod dětským domovem, opravili jsme 
vandaly zničenou střechu na hrobce rodiny Nit-
sche na vlčíhorském hřbitově. Horní kabiny ve 
fotbalovém areálu prošly zásadní rekonstrukcí, 
revitalizovali jsme rybník Smutňák atd. Samo-
zřejmostí je pro nás i vysoká úroveň údržby zele-
ně a čistota veřejných prostranství.
Velmi nás těší, že na naše městské investice na-
vazuje i snaha soukromých investorů a podnika-
telů. V  letošním roce byla dokončena výstavba 
Apart hotelu na náměstí, který nakonec získal ti-
tul Stavba roku České republiky 2013. Celý areál 
„Lípa resortu“ je tak téměř zkompletován tím, že 
byla v podzimních měsících dokončena moder-
ní přístavba restaurace penzionu a těsně před 
Vánocemi i rekonstrukce přístavku Továrny, kde 
vznikly další prostory pro volnočasové aktivity a 
především dvě bowlingové dráhy špičkové úrov-
ně od přední světové fi rmy Brunswick. Parkoviště 
na Pražské hned vedle areálu bude také snad 
brzy dokončeno. 
Velkým zpestřením pro naše město i návštěvníky 
bylo otevření Křinického minipivovaru, který ne-
jenže vaří dobré pivo Falkenštejn se zajímavými 
speciály a příjemně oživil náměstí, ale obnovila 
se tak po více než šedesáti letech tradice výroby 
piva v našem městě. Zrekonstruován byl i objekt 
Křinické náměstí 5, kde vznikly čtyři luxusní byty 
a dva nebytové prostory, ve kterých je provozo-
vána čokoládovna.  
Získali jsme i několik dalších dotací, které se 

ovšem pomalu, nesmyslně složitě a zdlouhavě 
administrují. Je však naděje, že bychom v příštím 
roce za jejich pomocí nakoupili velice výkonný 
moderní čistící – zametací vůz pro technické 
služby a zajistili bezdrátový rozhlas po městě vč. 
našich osad. 
Protože máme našetřeno, doufáme, že budeme 
moci realizovat i v roce 2014 řadu dalších rekon-
strukcí, staveb či nákupů. Mezi ty důležité budou 
patřit úpravy v areálu technických služeb, nákup 
zánovního hasičského vozidla, dílčí rekonstruk-
ce některých z bytových domů a také opravy 
místních komunikací, především v  návaznosti 
na budovanou kanalizaci.
Výčet investičních a rozvojových aktivit je dlou-
hý, ještě mnohem delší by však byl přehled všech 
akcí, turnajů, vystoupení, festivalů a dalších pře-
pestrých kulturních, sportovních a dalších akti-
vit, kterými město během roku žilo. Nebylo by 
teď správné tady připomenout jen některé. Byly 
jich desítky, spíše stovky.
Je však namístě poděkovat všem, kteří se o neu-
věřitelně pestrý společenský život v  Krásné Lípě 
starají. Je to náš dar a společný velký potenciál 
pro budoucnost. Leckteré větší město nám to 
může závidět. My se jen snažíme tyto aktivity 
v rámci možností podporovat. 

Věřím proto, že za rok bude naše město opět o 
kousek lepším místem pro život. 

Vážení spoluobčané,
přeji vám všem i jménem svých nejbližších spolu-
pracovníků a zastupitelů města příjemné a klidné 
prožití vánočních a novoročních svátků v kruhu 
vašich nejbližších a především hodně štěstí, zdra-
ví a spokojenosti v následujícím roce. 

S úctou váš starosta
Zbyněk Linhart
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Vážení spoluobčané, sousedé!
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK    Čtvrtek 19. prosince

j
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Aparthotel večer při pohledu z Továrny

Moderní přístavba restaurace penzinu doplňuje areál Lípa resortu

Letošní rok byl ve znamení soukromých investic 
v centru města - Rozšiřování Lípa resortu 
a Křinického pivovarru

… na městské investice navazuje i snaha soukromých investorů a podnikatelů

Ocenění Stavba roku ČR 2013 putovala do Krásné Lípy

Špičkový bowling v přístavku Továrny byl dokončen 
v závěru roku

O prázdninách se roztočily pípy nového Křinického pivovaru 
na náměstí s pivem Falkenštejn
O prázddnináchh se roztočilly pípy novéhho Křini kck hého pivovaru
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Přístavba kina umožní boční vstup na jeviště a vzniknou další prostory 

Postupně opravujeme naše domy na náměstí, nové dveře 
z masivního dřeva v objektu Křinické náměstí  1Dům služeb má novou zateplenou střechu a novou plynovou kotelnu

P ě j š d á ě í é d ř

… snažíme se dělat vše proto, aby se nám v našem městě žilo přiměřeně 
dobře a lépe.

Městská zeleň dotváří příjemnou tvář města i na sídlišti

Ve spolupráci s turisty byla vyměněna okna a vylepšen interiér 
na vlčíhorské rozhledně

Budova radnice se postupně modernizuje, 
i okna jsou z velké části nová
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Započala oprava fasády 2. mateřské školy Masarykova

Proměnou prochází i odstavná plocha ve Smetanově ulici 

Pokračujeme v propagaci turistických cílů v našem okolí a v Sasku

Ve třídění odpadů jsme nejlepším městem v Ústeckém kraji

Revitalizovali jsme rybník Smutňák

Pokračují úpravy veřejných prostorů jako např. 
pod rybníkem Cimrák
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 21. – 22.12. 2013 MUDr. Křemen Adolf 
       Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 24.12. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
       Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 25.12. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
       Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 26.12. 2013 MUDr. Křemenová Alena 
       Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 28. – 29.12. 2013 MUDr. Vojtěch Vladimír 
       28. Října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 1.1. 2014 MUDr. Vojtěch Vladimír 
       28. Října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 

před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

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.

Události a další informace z radnice a vůbec města 
se nově dozvíte i z facebookových stránek, 
které najdete na https://www.facebook.com/kras-
na.lipa.3?hc_location=stream

Letošní listopad v Krásné Lípě nabídl typické pod-
zimní počasí s náznaky zimy.V některých letech 
bývá listopad vyložené zimní, letos si však pravá 
zima zatím dává na čas.
Nejteplejší počasí panovalo v první dekádě, nej-
chladnějí v dekádě třetí.
V první dekádě panovalo zatažené počasí s občas-
ným deštěm a denními teplotami průměrně kolem 
5°C, v noci pak teploty klesaly průměrně ke 2°C.
Druhá dekáda už byla chladnější, denní teploty se 
pohybovaly převážně mezi 3 – 5°C a noční teploty 
klesaly slabě pod 0°C.Byly tedy registrovány tzv. 
mrazové dny.
Průběh třetí dekády byl jak teplotně a srážkově 
velice podobný dekádě druhé, nicméně ve dnech 
25,26, 27.11 se citelně ochladilo a denní teploty zů-
staly celý den pod bodem mrazu, většinou kolem 
-1°C.V tyto tři dny jsme registrovali tzv. ledové dny.
Po třech zimních dnech ale přišlo oteplení a teploty 
se vrátily ke „standardu“ letošního listopadu.
Srážkově byl listopad průměrný, celkově spadlo v 

šestnácti dnech 61,4 mm srážek a mimo třech zim-
ních dnů se jednalo převážně o déšť či mrholení.Při-
pomeňme si listopad 2011, kdy nespadla ani kapka.

Listopad 2013 vs. 2012 vs. 2011 vs. 2010 vs. 2009

Průměrná tep. 3,2°C 4,3°C 3,0°C 3,1°C 5,1°C
Maximální tep. 11,6°C 7,2°C 14,0°C 15,3°C 11,1°C
Minimální tep. -6,8°C -4,3°C -3,5°C -14,1°C -3,5°C
Maximální vlh. 100% 100% 100 % 100% 100%
Minimální vlh. 68% 61% 20% 54% 52%
Max. poryv v. 13,7 m/s 17,2 m/s 14 m/s 17 m/s 22 m/s
Úhrn srážek 61,4 mm 91,7 mm 0,7mm 80 mm 49 mm

Počet dnů arktických (maximální teplota nevystou-
pila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevy-
stoupila nad -0,1°C) : 3
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 11

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

V d ě š ř b é běž é ák i

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Krásná Lípa 
je na facebooku

Listopad byl typicky podzimní

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

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

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

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

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

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

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

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

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

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

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

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

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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 30.12. 2013 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.1. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 13.1. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.1. 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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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Poděkování 
za mikulášskou nadílku

Dům Českého Švýcarska 
v Krásné Lípě

Dětský domov Krásná Lípa děkuje panu 

Vorlíčkovi za mikulášské balíčky, které 

daroval našim dětem. Všechny děti a hlavně 

ty menší byly nadšeny z toho, jak měly letos 

bohatou mikulášskou nadílku.

Informační středisko s expozicí -  otevírací 

doby prosinec a vánoční svátky:

do 23.12. běžně otevřeno, denně 

od 9:00 do 17:00 hodin

24. 12. - 26. 12. 2013 + 1. 1. 2014 bude 

Informační středisko v Domě Českého 

Švýcarska uzavřeno

27. 12. – 30. 12. 2013 bude běžně otevře-

no od 9:00 do 17:00 hodin

31. 12. od 9:00 do 15:00 hodin

Zajímavý dárek nejen pro sebe, ale i pro své blízké 
můžete objevit na předvánočních bleších trzích, 
které se konají v sobotu 21. prosince od 8:00 do 
12:00 hodin před Kostkou v Krásné Lípě. V případě 
nepříznivého počasí v přízemí budovy Komunitní-
ho centra. Přijďte si tedy výhodně, doslova za pár 
korun, nakoupit. A pokud máte na půdě či jinde 
funkční věci, které již nepotřebujete, můžete se 
trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo 
stojí 20 Kč. Bližší informace můžete získat na e-mai-
lu: poradna2@krasnalipa.cz. 

V sobotu 21. prosince jste mezi 10:00 až 15:00 ho-
dinou zváni do čajového klubu Nobilis Tilia ve Vlčí 
Hoře k výrobě milých malých dárečků a drobností 
patřících k nejvoněvějším svátkům roku. Budete si 

moci vyrobit svíčky ve skořápkách, voňavé šumi-
vé tablety do koupele, veselé semínkové dárky se 
vzkazem a mnoho dalšího. 

Vtipné, smysluplné, přívětivé, přátelské zpestření 
Štědrého dne můžete prožít v úterý 24. prosince od 
15:00 hodin v Domečku Na Kopečku v Rumburku. 
Divadelní hru pro vás tradičně připravují členové a 
přátelé evangelického farního sboru pod laskavým 
dohledem režisérského oka farářky Constance Ši-
monovské. 

Putovní výstava patnácti velkoformátových panelů 
„Matka Vojtěcha - služebnice Boží. Statečný svědek 
víry“ bude k vidění v bazilice Panny Marie Pomocni-
ce křesťanů ve Filipově až 6. 1. 2014. Otevírací doba 
je omezená pouze na neděli, kdy se koná boho-
služba. Výstavu připravila Kongregací Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského. Více o Matce Vojtěše 
na www.boromejky.cz.

Díky nově vyřezávaným fi gurkám je v letošním roce 
možné třikrát změnit scénu klášterního betlému, 
který je až do 2. února 2014 k vidění v kostele sv. 
Vavřince v Rumburku. Návštěvníci tak mohou pří-
běh narození Ježíše sledovat od klanění pastýřů, 
přes klanění Tří králů až po útěk Svaté rodiny do 
Egypta. Prohlídka klášterního betléma je součástí 
prohlídkového okruhu Lorety Rumburk. Betlém je 
přístupný od úterý do soboty mezi 9:00 až 16:00 
hodin. Od 2. 1. 2014 nahradí stávající scénu naroze-
ní Páně a klanění pastýřů scéna klanění Tří králů. Od 
25. 1. 2014 se betlémové fi gurky promění potřetí. 
Vystaveno bude nově vyřezané sousoší, představu-
jící Útěk Panny Marie, Josefa a Ježíška do Egypta. 

K tradičním koncertům v Loretě Rumburk patří 
Adventní koncert dětského pěveckého sboru Še-
nováček z Velkého Šenova a Tyršovských zvonků z 
Rumburku. Zazní v neděli 22. 12. od 16:30 hodin v 
kostele sv. Vavřince. Zájemci si při této příležitosti 
mohou odnést i betlémské světlo. Ve čtvrtek 26. 
12. od 17:00 hodin se ve stejném kostele uskuteční 
koncertní provedení pastorální mše J. J. Ryby Česká 
mše vánoční. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor 
za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku. 
Vstupné na oba koncerty je dobrovolné. 

Tradiční předvánoční 
,,blešáček“

Den předvánoční pohody

Vánoční divadlo 
Na Kopečku 

„Matka Vojtěcha - 
služebnice Boží“ 

v bazilice ve Filipově

Klášterní betlém se 
letos změní třikrát

V Loretě se bude 
koncertovat
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Druhou adventní neděli vlčíhorskou kapli rozezněl, 
letos podruhé, svým zpěvem a hrou na kytary Tony 
Ackerman. A nejen Tony, společně s ním si v dru-
hé části koncertu zazpívali i samotní posluchači. 
V první části koncertu jsme se zaposlouchali do 
zvuku kytar a zpěvu Tonyho, kde mimo jiné před-
stavil zbrusu novou barytonovou kytaru. Po krátké 
přestávce s výborným občerstvením, kdy nechyběl 
horký svařáček a něco k zakousnutí, za které moc 

děkujeme společnosti Nobilis Tilia, jsme se pod To-
nyho „taktovkou“ dali do zpěvu koled. Samozřejmě 
byly k dispozici zpěvníky. Video a několik fotografi í 
z koncertu najdete ve fotogalerii na www.krasna-
lipa.cz, moc hezké video je k vidění i na http://
www.youtube.com/watch?v=k5v4mxiv0DE&featu-
re=youtu.be

Mikulášskou nadílku města Krásné Lípy, která se 
tradičně koná v kulturním domě, tento rok zpestřil 
zpěvem a tancem dětský folklorní soubor Křiničá-
nek. Součástí odpoledne byla i diskotéka se sou-
těžemi, na které se rozdávaly i sladkosti. Nejočeká-
vanějším okamžikem celého odpoledne však byla 

návštěva Mikuláše a dvou čertíků. Děkujeme všem, 
kteří pomohli připravit pro děti tuto hezkou akci. 
Několik dalších fotografi í najdete ve fotogalerii na 
www.krasnalipa.cz.

(Kristina Kořínková)
Poslední letošní přednáška z cyklu Léčivé rostliny 
v domácí lékárně, která se uskutečnila v kulturním 
domě se nesla v duchu Vánoc. Tým z fi rmy Nobi-
lis Tilia pod vedením Zbyňka Šedivého nám opět 
umožnil  nahlédnout do tajů použití bylin v kosme-
tice a k léčebným účelům. Součástí přednášky  byly 
i praktické ukázky a návštěvníci si odnesli domů  
na místě namíchanou kosmetiku. Vyslechli si krát-
ké povídání o zdravé výživě, ochutnali celozrnné 
koláčky a bylinkový čaj. Na příští rok připravujeme 
další přednášky se Zbyňkem Šedivým.  Tentokrát 
však na téma biodynamické pěstování rostlin. Zá-
jemci mohou sledovat naše stránky www.krasnali-
pa.cz  a vývěsky města, kde budou akce včas uve-
deny.

(K.K.)

Ani zima nebo mráz nevadí kalině bodnatské (Vi-
burnum x bodnatense „Dawn“), aby nás mohla 
potěšit svými drobnými vonnými květy. Nakvétá v 
prosinci a kvete dle průběhu zimy třeba až do dub-
na. Najdete ji například u vstupu do domu služeb. 
Tak ji nepřehlédněte, v květnu bude pozdě!  

…… možná víme proč! Ani nemusí být chyba 
na vaší straně a zásilka vám jednoduše skončí na 
poště, ale bez oznámení ve vaší schránce. Některé 
internetové obchody mají možnost zvolit si, kam 
chcete zásilku poslat a to např. na poštu do Krásné 
Lípy, ale taková možnost pro obchodníka a poštu 
znamená, že jste hlášeni na Městském úřadě, pro-
tože máme společnou adresu. Vaše oznámení o zá-
silce tak přistane na podatelně MěU. 
Proto vás chceme upozornit, abyste si vždy při ob-
jednávce na internetovém obchodu dávali pozor, 
jaký způsob doručení si zvolíte, v případě, že chcete 

mít zásilku k vyzvednutí jen na poště, uveďte ob-
chodníkovi, že se nejedná o adresu MěU Krásná 
Lípa, ale o soukromou osobu. Pokud očekáváte ně-
jakou zásilku,nemáte oznámení o doručení a nejste 
hlášení na MěU Krásná Lípa, obraťte se na Českou 
poštu. Při této příležitosti si dovolujeme také upo-
zornit občany, kteří jsou z nějakého důvodu hlášení 
na MěU Krásná Lípa, aby si v žádném případě ne-
nechávali zasílat balíky na náš úřad, váš balík  ne-
přijímáme a vrací se ihned zpět, je to proto, že 80% 
občanů přihlášených na náš úřad si poštu  nevybírá.

Děkujeme za pochopení.

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela 
č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
Pro plynulý přechod podnikání byla přijata násle-
dující přechodná ustanovení:
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny (prodej veškerých alkoholických 
nápojů určených k spotřebě o minimálním obsahu 
etanolu 15 % objemových jednotek), může v této 
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel 

v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, 
může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první 
pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o 
udělení koncese.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o konce-
si pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, kon-
zumní líh nebo lihoviny zaniká.
Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu po-
platku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna 
právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání 

žádosti o koncesi, a to ve stanoveném termínu 6 
měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. října 
2013.
Tato změna se týká nejen podnikatelů, kteří již 
vlastnili koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, 
konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro zajiště-
ní prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, 
ale i podnikatelů, kteří prodávají lihoviny v rámci 
oboru živnosti volné a živnosti řemeslné Hostinská 
činnost.

(Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský 
úřad Rumburk)

Tony Ackerman se na Vlčí Horu 
vrátil s koledami

Mikulášská nadílkaPřednášky budou 
pokračovat 

i v příštím roce

Barborky

Objednali jste si z internetu dárky pro své blízké 
a nedorazily vám?... 

Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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    … můžou nám jen závidět
                       Krásná Lípa žije ...

Naši kickboxeři vozí stále cenné medaile

Nikol Nosková je šestá na světě ve street dance

Každoročně začátek prázdnin patří cyklistickému 
závodu Tour de Feminin

Nejen kulturou je živo kino. V dubnu jste v něm mohli vidět souboje 
Národního poháru v kicboxu

Nik l N k á j š á ě ě d

Parkmaraton - to jsou i populární dětské tratě
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Mezinárodní dechový festival dne 22. 6.2013 
byl příjemným zpestřením

Letošní první adventní koncert byl v kostele, Sboreček, Komorák 
a Michal Janiš na varhany

…darem města je bohatý společenský život, město žije kulturou i sportem

28. ročník festivalu DPS - úspěšně obnovená tradice

Den Českého Švýcarska - přípitek „našim“ pivem Falkenštejn

Koncert Kamila Střihavky ukončil letošní Dny Českého Švýcarska

Krásnolipský komorní sbor se stal ozdobou mnoha kulturních akcí ve městě.
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Každoroční sraz Čechie - Böhmerland 31. 8.2013

Tradici i úspěšnost má turistický pohádkový les

V letošním roce i díky rekonstruovaným varhanům ožil kostel 
sv. Máří Magdaleny

V kapli ve Vlčí Hoře jsme si připomněli 65. výročí úmrtí 
krásnolipského rodáka biskupa Antona Aloise Webera

Na konci zimy prošel městem masopustní průvod masek
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… příjemného vzhledu se dočkala i školní družina a jídelna

Škola přes prázdniny prošla opět velkou proměnou

Zrekonstruované podkroví školní družiny slouží mj. jako zázemí Berušky

Letecká fotka areálu základní školy

Školní jídelna je po rekonstrukci k nepoznání
Slavnostní otevření ŠJ a ŠD za účasti ministra životní-
ho prostředí ČR

Objekty školní družiny a školní jídelny prošly 
rekonstrukcí


