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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

  Čtvrtek 2. října

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 16. října

Dostává se Vám do ruky poslední číslo našeho 

Vikýře v tomto volebním období. Připomíná-

me v něm, co se nám v našem městě podaři-

lo společně proměnit za poslední čtyři roky. 

Samozřejmě jsme přitom mohli navazovat 

na předchozí období. Zcela jistě stěžejním 

faktem a základním předpokladem byl velmi 

pracovní a korektní přístup členů zastupitel-

stva města, v zásadě bez postranních úmyslů a 

politikaření. Jako v jednom z mála měst a obcí 

i v minulých volbách s převahou vyhrálo usku-

pení nezávislých kandidátů a k jejich snaze se 

přidali ostatní zastupitelé. To v mnohých měs-

tech není samozřejmé. 

Na začátku jsme příliš neslibovali, nabídli jsme 

jen své priority, protože nikdo dopředu neví, 

jak bude fungovat státní aparát, na kterém 

jsme stále více a více závislí. Bohužel, veřejná 

správa funguje katastrofálně a ani přes přísliby 

další „nové“ vlády se ani jednoduché věci ne-

zlepšují. Opět jen povídají.

V posledních letech se naštěstí kromě investic 

a projektů města začali více angažovat v inves-

ticích i podnikatelé a občané. Je skvělé, že se 

konečně přidaly soukromé investice. Penzion 

Lípa nám umožňuje zajít na dobré jídlo. Apart-

hotel a celý Lípa resort začíná dobře sloužit ná-

vštěvníkům z celé Evropy a na konci roku byl 

areál doplněn o venkovní parkoviště. Rekon-

struovaný přístavek Továrny zvětšil prostory 

pro fi tness aktivity a otevřen byl také špičkový 

bowling. Křinický minipivovar obnovil tradici 

vaření piva v našem městě a vaří dobré pivo 

Falkenštejn a především zajímavé speciály, 

které sbírají celostátní ocenění. Chodská pe-

kárna manželů Šedivých funguje už dávno ne-

jen u nás. Malá čokoládovna na náměstí může 

fungovat i díky komplexní rekonstrukci objek-

tu Křinické náměstí 5. Někteří podnikatelé se 

k nám stěhují. A další investují, jako například 

fi rma Diosna v Pražské a fi rma Eurotopoz ve 

Smetanově ulici (obě v areálu bývalého Topo-

su). Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře po rekonstrukci 

objektů rozšiřuje své aktivity,upravuje přilehlé 

zahrady, pořádá kursy a workshopy.Také spo-

lečnost SIMOVA investuje do svých budov. Z 

kontaktů a rozhovorů s dalšími podnikateli 

vím, že se dobře daří i společnostem Pharming 

nebo EMG.

To vše v kombinaci s upraveností veřejných 

prostranství včetně kvalitní městské zeleně a 

květinové výzdoby a spolu s čistotou města 

přináší zvýšení zájmu o Krásnou Lípu. Nárůst 

zájmu a počtu turistů a návštěvníků byl v prů-

běhu letošního roku patrný i při zběžném po-

hledu. Rozvoj služeb v oblasti cestovního ru-

chu a využití tohoto potenciálu je naší velkou 

šancí pro další období.

Spolky a organizace ve městě rozvíjejí své ak-

tivity a město se jim snaží vytvářet podmínky 

- jednak fi nančními dotacemi, které jsou vy-

soko nad standardy jiných, i větších měst. A k 

tomu umožňuje v zásadě bezplatné využívání 

městských zařízení. Tělocvična, sportovní are-

ál, kulturní dům i fotbalový areál jsou naplně-

ny aktivitami a pestrou činností. Samostatnou 

kapitolou je činnost našich příspěvkových 

organizací. Tři mateřské školky, základní škola, 

školní družina, školní jídelna a sportovní areál 

jsou sdruženy pod příspěvkovou organizací 

Základní a Mateřská škola Krásná Lípa. Téměř 

všechny její provozní objekty již prošly rekon-

strukcí či zásadní opravou. Čtyři stovky našich 

dětí tak mají vytvořeno vhodné prostředí pro 

své vzdělávání, růst i zábavu. Příspěvková 

organizace Kostka Krásná Lípa pak nabízí a 

realizuje aktivity především v sociální oblas-

ti. Desítky akcí a kursů pro širokou skupinu 

zájemců, od seniorů po matky s dětmi, bez-

platné fi nanční a právní poradenství, speciální 

sociální služby, provoz nízkoprahového T-klu-

bu a mnoho dalšího nabízí širokému spektru 

zájemců. I pro Kostku postupně upravujeme a 

modernizujeme zázemí.

Samo město organizuje mnoho akcí pro míst-

ní, lidi z regionu i návštěvníky. K tomu napří-

klad napomohlo obnovení varhan v našem 

kostele, za což patří díky především našemu 

panu faráři Antonínu Sedlákovi. A na druhé 

straně rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře umož-

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!
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nila i v tomto místě pořádat veřejné akce, jako 

například kytarové koncerty apod. 

Do našeho města přišla i celostátní ocenění. V 

roce 2011 byla oceněna rekonstrukce našeho 

náměstí jako Dopravní stavba roku ČR 2010 a 

vloni na konci roku byla stavba Aparthotelu 

na náměstí jako součást celého Lípa resortu 

vyhlášena Stavbou roku ČR 2013. Ocenění se 

pravidelně dostavují i v dalších oblastech, na-

příklad ve třídění odpadů jsme byli vloni nejú-

spěšnějším městem v Ústeckém kraji. A letošní 

čísla napovídají opět výborný výsledek.

Až na závěr bych chtěl připomenout, že i v 

tomto volebním období realizovalo město 

opět početnou řadu velkých či menších staveb 

a projektů. A to z převážné části z dotací a pře-

devším bez úvěrů a zadlužení do budoucna. 

Je jich hodně, a proto se zde omezím jen na 

připomenutí některých. Největší akcí je vý-

stavba 2. etapy kanalizace ve městě včetně 

obnovy částí vodovodů, komunikací a pří-

pojek pro každý objekt, a to bez spoluúčasti 

majitelů. Nebýt nesmyslné administrace a or-

ganizovaných podvodníků v Praze, bylo by to 

v pohodě. Na začátku volebního období jsme 

řekli, že po vytvoření základní infrastruktury v 

našem městě, která je navíc na úrovni třikrát 

většího města, se zaměříme na objekty, které 

budou jistě v dlouhodobém vlastnictví města. 

Zrekonstruovali jsme také další části areálu zá-

kladní školy, a to jak objekt školní jídelny, tak 

i školní družiny. Vně i uvnitř jsme byli vedeni 

snahou dát jim svébytnou podobu.  Právě do-

končujeme rekonstrukci poslední mateřské 

školy ve Smetanově ulici tak, aby vše nejen 

uvnitř bylo účelně zařízeno, ale aby to i z vnějš-

ku byla opět pěkná vila. Zároveň je v plném 

proudu rekonstrukce či spíše výstavba nové 

hasičské zbrojnice v Nemocniční, do které již 

máme pořízený zánovní cisternový vůz. Ve 

větším rozsahu byly také obnoveny povrchy 

dalších místních komunikací a probíhá i opra-

va domu služeb. Krom toho běží řada dalších 

menších akcí. 

Podrobnosti jakož i připomenutí celkové po-

doby našeho města a jednotlivých jeho částí 

naleznete na dalších stránkách našeho Vikýře. 

Tolik malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi 

roky. Děkuji všem aktivním lidem v našem 

městě a ostatním za to, že Krásnou Lípu berou 

za svůj domov.

S úctou Váš 

Zbyněk Linhart

starosta města Krásná Lípa

Hlavní části zateplení a fasády mateřské školy v ulici Smetanova je z velké části hotova Komunikace u nádraží už je v novém vč. autobusové zastávky, infopanelů 
a podélných stání

Rekonstrukce či vlastně spíše výstavba nové požární zbrojnice již pokračuje rychle
„Květinovou cyklistku“ před radnicí uvedla slavnostně v život 
Martina Sáblíková
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Proměna našeho města v minulých dvou desetiletích nevycházela z příliš pří-
znivé výchozí situace. Kolaps textilního a dalšího průmyslu, z toho vyplývající 
vysoká nezaměstnanost, následně navazující odliv mladých a vzdělaných lidí a 
naopak zvyšující se počet sociálně slabších a nepřizpůsobivých občanů. To vše 
v kulisách rozpadajících se továrních objektů, rozbitých a zanedbaných silnic. 
Podobně na tom byl celý náš region. O to více je dnes na tomto pozadí vidět 
probíhající změna a proměna města. Orientace na systematické budování po-
třebné městské a turistické infrastruktury se potvrzuje jako správná. 
Město je dnes již na první pohled ve velmi slušné kondici. Samozřejmě a na-
prosto logicky se postupuje od středu města, které je přirozeným centrem 
dění a křižovatkou nejvýznamnějších komunikací. Každý jím několikrát denně 
procházíme. Ale i dále od náměstí se situace výrazně mění k lepšímu. Jen je 
potřeba rozlišovat, co je a co není v silách města ovlivnit. S objekty a zbořeništi 
v soukromém vlastnictví reálně nic nikdo nezmůže. Podobně s vybydlenými, 
bankám zastavenými domy, v majetku lidí v existenčních a sociálních problé-
mech. 
Mohutná investiční činnost s sebou nese také zvyšující se nároky na následnou 
údržbu. Bylo jednoznačně dobrým rozhodnutím ponechat Technické služby v 
majetku města. Disponujeme tak dnes reálným technickým a lidským poten-
ciálem, který nám dovoluje řešit běžné komunální potřeby města a operativně 
reagovat na téměř jakékoliv požadavky či nenadálé situace. Např. nedávné 
povodňové situace nám to opakovaně potvrdili. Je proto nezbytné, a také se 
tak děje, dále zlepšovat technické vybavení, zázemí i personální stav našich TS. 
Nový špičkový zametací vůz, profesionální sekací stroj a další drobná technika, 
jsou těmi jen nejviditelnějšími investicemi. Také nový hasičský cisternový vůz 
pro hasiče, kteří v areálu TS sídlí, byl velmi potřebnou investicí. Opravuje se i 
zázemí a celý areál služeb. Letos to je fasáda hlavního objektu, v dílnách ješ-
tě přibydou nová vrata a připraveny jsou i další kroky. Technické služby májí 
v sezoně více jak 70 zaměstnanců, z toho je většina samozřejmě dotovaných 
veřejně prospěšných míst. Ale na upravenosti veřejných prostranství, zeleně, 
zimní údržbě a čistotě města je to výrazně znát. 
Krásná Lípa se stává navštěvovaným a vyhledávaným turistickým centrem. A 
to je skutečnost, která přináší zároveň i naději na její další rozvoj. Nová pracov-
ní místa ve službách, další privátní investice.  Právě v tom je šance, že se město 
stane přitažlivé i pro trvalé bydlení a život mladých, vzdělaných a úspěšných 
lidí, a my nebudeme muset trvale odolávat silnému migračnímu tlaku sociálně 
problematických osob. V mnoha případech se to již potvrzuje. A mimo jiné, 
nově schválený územní plán pro to zajišťuje potřebný základ. Další vhodná a 
systematická propagace města musí těmto snahám napomáhat. Upravenost a 
čistota města není zbytečný rozmar, je to v dnešní době samozřejmost a pře-
devším vizitka nás všech.

Jan Kolář, místostarosta města

Před několika lety jsme po vytvoření nových, do té 
doby chybějících zařízení ve městě slíbili, že se za-
měříme intenzivně na objekty, které tvoří základní 
infrastrukturu města a budou dlouhodobě v jeho 
majetku. Měli jsme kromě nově zrekonstruované 
tělocvičny konečně také velkorysý sportovní areál a 
přestavěný kulturní dům. A v podstatě nové domy s 
pečovatelskou službou. Zrekonstruovali jsme hlav-
ní budovu základní školy a připravili obnovu dal-
ších školských zařízení. Dnes máme všechny škol-
ské objekty ve výborném stavu po rekonstrukcích a 
obnově. Vedle areálu technických služeb a poté, co 
nebylo reálné získat dotaci na rekonstrukci domu 
služeb, postupně rekonstruujeme i tento zhruba 
30 let starý objekt. Nová a zateplená střecha, nová 
plynová kotelna, vnitřní obnova i fasáda a souvise-
jící prvky jsou již téměř dokončeny. Připravuje se 
projekt na novou podobu knihovny a nové využití 
dalších nebytových prostor uvnitř. 
Postupně rekonstruujeme i části budovy radnice. 
Nová střecha a zateplení vrchních částí umožnila 
vytvořit nové příjemné části prostor v podkroví - 
nová zasedací místnost, chodba a kancelář. Chodba 
samotného úřadu je již také moderní a vlídnější. 
Hlavní budova technických služeb byla opravena 
letos, připravuje se sběrný dvůr a s tím spojené 
úpravy celého areálu a následně další budovy se 
zrekonstruují vč. vnějších ploch.

V posledních letech jsme realizovali i celou řadu 
menších rekonstrukcí s prostředků města. Jde např. 
o nové střechy (Křinické náměstí 14, Bezručova 15), 
nová okna jen v letošním roce dostaly objekty Bez-
ručova 15, Křinické náměstí 1 (včetně nové fasády 
a osvětlení budovy). Proběhne ještě kompletní 
výměna oken objektů Masarykova 9 a Pražská 48. 
Právě dokončujeme přístavbu kina, která umožňu-
je boční - divadelní vstup na jeviště a vytváří další 
zázemí pro kulturní aktivity a kulturní dům. Zklid-
něním a obnovou prochází ulice Komenského od 
křižovatky nad kinem ke škole. Vznikne tak jakási 
klidová či pěší zóna, která po rozšíření o ulici Školní 
a ploch za domem služeb propojí centrum města 
se školou, kinem a sportovním areálem. Společně 
s Klubem českých turistů jsme obnovili památník v 
Zahradách, stejně tak postupně vylepšujeme stav 
rozhledny na Vlčí hoře. Letos jsme opravili další 
místní komunikace i mimo stavbu kanalizace i v 
našich osadách a v tom chceme v příštích letech 
pokračovat. Při pokládce nového povrchu komuni-
kace u nádraží jsme vytvořili autobusovou zastáv-
ku a parkovací místa před nádražím.  Obnovujeme 
drobné sakrální památky, křížky a kapličky. Na za-
čátku volebního období jsme znovuotevřeli kapli 
ve Vlčí Hoře, kde se konají koncerty a vystoupení. 
Zrekonstruovali jsme hřbitovní kapli jako rozlučko-
vou pietní místnost. A mnoho dalšího. V Pražské uli-

ci jsme s investorem vytvořili nové parkoviště, po-
dobně i odstavnou plochu pod dětským domovem. 
Obnovili jsme a zmodernizovali nafukovací halu ve 
sportovním areálu a ten jsme doplnili o další herní 
prvky, především pro děti. 
Tím to ale nekončí.
Máme dále připravenu celou řadu dalších projektů 
- rekonstrukce vodních ploch (Kyjovská přehrada, 
rybník Šimlák), nová hřiště pro děti pod sídlištěm 
a víceúčelovou plochu vč. otevřeného hřiště a 
skate-parku pod Cimrákem,  rekonstrukci zeleně 
hřbitova ve Vlčí Hoře, obnovu tzv. Křížové cesty na 
Kostelním vrchu, která pak bude dalším turistickým 
lákadlem a pěkným místem v našem městě. Cyklo-
stezka spojující naše město s Rumburkem se již v 
základu začala tvořit. Zklidnění ulice Školní i s vy-
tvořením nového parkoviště u školy a úpravy ploch 
v centru města vytvoří příjemné prostředí. Stejně 
tak připravujeme parkoviště v Kyjově a ve Vlčí Hoře. 
A snad se podaří získat konečně i pozemky u ryb-
níka Cimrák, abychom tam mohli vytvořit jakousi 
odpočinkovou zónu a přírodní koupaliště poté, kdy 
již do něj, díky nové kanalizaci, nebudou vtékat od-
padní vody z horní části města.
Vše má ale svůj čas, nejde dělat vše najednou. 

Zbyněk Linhart

V těchto týdnech se mimo jiné intenzivně pracuje na dvou nových investičních 
projektech města. Přes počáteční problémy s rekonstrukcí  hasičské zbrojnice v 
Nemocniční ulici se podařilo dohnat skluz a pokud se nic nestane, bude stavba 
do zimy pod střechou. Přes zimu by se udělala velká část vnitřních prací a do 
léta by se stihlo provést vnější částí objektu a celého areálu. Město tak dopl-
níme o další základní občanskou vybavenost. Příští léto se hasiči přestěhují z 
dočasného působiště v areálu Technických služeb do svého. Tím se uvolní pro-
story TS pro rozsáhlejší rekonstrukci. 
V uplynulých dvou letech prošly rekonstrukcí budovy školní družiny a školní 
jídelny. Na dobu zvýšené poptávky po umístění dětí do školek jsme zřídili 3. ma-
teřskou školu v objektu školní družiny. Zde vzniklo i pěkné zázemí pro lidovou 
školu umění i mateřské centrum Beruška. 
Rekonstrukcí postupně prošly i původní dvě mateřské školy - v Masarykově i 
Smetanově ulici. A to jak vně, tak i uvnitř. A k tomu se dělají i vnější části - dětské 
hřiště a zahrady. Došlo mimo jiné k zateplení vnitřků a zároveň i k úpravě pod-
kroví objektů. Obě školky mají nové střechy, střešní okna, komíny, atp. 
Do měsíce bude mít i 1. mateřská škola ve Smetanově ulici celý nový zateple-
ný plášť, který této původní vile vrátí honosný vzhled. Obnova celých vnitřních 
prostor proběhl v době letních prázdnin. Na snímcích tohoto Vikýře uvidíte ilu-
strativní fotky. 
Největší stavbou byla výstavba 2. etapy kanalizace ve městě vč. obnovy vodo-
vodů, atp. a také povrchů komunikací a odstavných ploch.  

Zbyněk Linhart

Upravenost 
a čistota města 

je vizitka nás všech.

h d l d h l h l l l d l

Postupujeme systematicky a s dotacemi

Investice města

Dodělává se již poslední strana zateplení a fasádních prvků objektu  první mateřské 
školy
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Pozvání k návštěvě města od starosty Krásné Lípy Zbyňka Linharta přijal 20. 

biskup litoměřický Mons. Mgr. Jan Baxant. Slavnostního setkání na krásnolipské 

radnici se také zúčastnil krásnolipský farář Antonín Sedlák, asistent litoměřické-

ho biskupa Petr Mikula O.S.G.M. a místostarosta Jan Kolář. Témat ke společné 

diskusi bylo mnoho, pan biskup se velmi zajímal o běžný život a rozvoj města, 

o problémy, se kterými se Krásná Lípa potýká, o spolupráci města s farností atp. 

Při následné procházce městem došlo také na prohlídku areálu základní školy, 

sportovního areálu, Městského parku i na obhlídku právě rekonstruované škol-

ky ve Smetanově ulici. V centru města pak byla na 

programu ještě návštěva Domu Českého Švýcar-

ska, Lípa Resortu a krátce také Křinického pivovaru.

Výroční jednání správních rad obecně prospěšné 

společnosti České Švýcarsko a Tourismusverband 

Sächsische Schweiz, proběhlo dnes v Domě České-

ho Švýcarska. Na programu byla především rekapi-

tulace a vyhodnocení společných aktivit na území 

Českosaského Švýcarska a ukončení projektu Turis-

tika bez hranic. Prezentovány byly také nově připra-

vované společné projekty pro další plánovací ob-

dobí z prostředků fondů EU. Diskuse probíhala i o 

aktivitách spojených se snahou o zápis území na se-

znam přírodního dědictví UNESCO. Jednalo se také 

o podpoře přímého železničního spojení mezi Bad 

Schandau a Krásnou Lípou, které jsou turistickými 

centry regionu. Jednání společně řídili předseda 

správní rady ČŠ, o. p. s. Zbyněk Linhart a poslanec 

Bundestagu SRN Klaus Brömig. Hostem jednání byl 

Generální konzul České republiky v Drážďanech Jiří 

Kuděla.

Díky Nadaci ČEZ připravuje České Švýcarsko o.p.s. 

ve spolupráci se Správou národního parku České 

Švýcarsko v rámci projektu: „Oživení expozice v 

Domě Českého Švýcarska“ na podzim 2014 vydání 

nového materiálu pro děti předškolního a mladší-

ho školního věku. Materiál ponese název: „Plšíkovy 

hrátky pro zvídavé děti“ a bude se zabývat pozná-

váním přírody Českého Švýcarska. Na děti čekají 

úkoly na nejrůznější témata: ptáci a jejich potrava, 

pobytová znamení zvířat, lososí putování, poznává-

ní rostlin a stromů apod.  

Materiál volně navazuje na interaktivní expozici v 

Domě Českého Švýcarska: „Život, tajemství a inspi-

race“ a bude sloužit jako pracovní listy pro ekopro-

gramy, které v expozici probíhají i jako materiál pro 

školy a školky v rámci jejich ekologické výchovy.

Sešit bude barevný a bude mít pro děti vhodný 

formát A4. Všechny ilustrace do materiálu vytvořila 

ilustrátorka PaedDr. Jitka Šobrová, která se věnuje 

především tvorbě pro děti.

Oblíbenými autory, jejichž knihy si ilustrátorka vy-

bírá, jsou spisovatelé Jan Ryska - Kytlický vodník, 

Rudolf Těsnohlídek - Čimčirýnek a chlapci, František 

Nepil, Dagmar Dvořáková  a další. Cyklus ilustrací 

věnovala také textům a životu básníka K. H. Máchy. 

Působí jako učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ v Dě-

číně, kde se věnuje dětem a jejich tvořivosti.

V rámci projektu: „Oživení expozice v Domě České-

ho Švýcarska“ je v Domě Českého Švýcarska až do 

5. listopadu přístupna také výstava ilustrací autorky 

nového materiálu pro děti „Houby a zvířátka“, kte-

rá je určena především dětem z mateřských škol 

a prvního stupně základních škol, ale nejen jim. 

Výstava je zdarma a je dostupná v otevírací době 

informačního střediska.

(Jarmila Judová, České Švýcarsko, o.p.s)

Super zpráva pro Krásnou Lípu. Firmou Ústeckého 

kraje se stala místní Nobilis Tilia - výrobce přírod-

ní kosmetiky z Krásné Lípy, která má sídlo ve Vlčí 

Hoře. Cenu převzala Adéla Zrubecká.

Speciální edice pro čokofandy, čokomily, znalce 

motorek a čokolády a pro všechny ostatní. Krás-

nolipská čokoládovna Mana vyrobila novou jedi-

nečnou čokoládovou tabulkovou MANA plaketu 

Böhmerland z pravé čokolády.

Vzácná návštěva v Krásné Lípě

Partneři v cestovním ruchu rekapitulovali

Plšíkovy hrátky pro zvídavé děti

Firma roku 
Ústeckého kraje 
sídlí ve Vlčí Hoře

Čokoládová plaketa 
Böhmerlandů

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 4. –5. 10. 2014 MUDr. Olga Sudová 
      Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 11. – 12. 10. 2014 MUDr. Renata Bolfíková
      Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 18. – 19. 10. 2014 MUDr. Tomáš Charvát 
      U přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Vážení občané, upozorňujeme vás, že ve stře-

du 22.10.2014 bude naposledy v tomto roce 

svezen bio odpad z hnědých nádob u těch do-

mácností, které se zapojily do pilotního pro-

jektu. Nádoby  se odvážet nebudou, budou 

ponechány v domácnostech do dalšího svo-

zového období. Doporučujeme nádoby vyčis-

tit a uložit. Děkujeme všem,  kteří se aktivně 

zapojili do třídění bio odpadu. Bio odpad tvoří 

více než 40 % komunálního odpadu. Cílem Mi-

nisterstva životního prostředí ČR je snížit podíl 

bio odpadu v komunálním odpadu pod 15 % 

do roku 2020.

BIO ODPAD 
ukončení svozového období

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/

File/2012/vodovody mob centr 2.jpgV podsta-

tě vše potřebné, co na běžném zákaznickém 

centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení 

přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žá-

dosti na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídí-

te v mobilním zákaznickém centru přímo na 

krásnolipském náměstí.

Vždy ve středu: lichý týden od 13:00 do 15:00 h.

sudý týden od 8:00 do 11:00 hodin 

Běžné zákaznické centrum najdete ve Varns-

dorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve 

čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme po-
znávat nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější okolí. Ve Vikýři č. 485 jste měli možnost 
vidět Fibichovo údolí, v době pořízení fotografi e zvané Fibigtal, které fotograf zvěčnil směrem 
od Vyhlídek. Dnes se Vás ptáme, kterou místní část Krásné Lípy tentokrát poznáváte na fotografi i.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

FOTOSOUTĚŽ 
Dávná i nedávná Krásná Lípa ve fotografi i

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 6.10. 2014 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.10. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak v 
pondělí 20.10. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.10. 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
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
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr 
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu 
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14 
dní).

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i generální a to do-

mácnostem i fi rmám. Ceník je na interneto-

vých stránkách www.komunitnicentrum.com 

nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 

340.

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

Volby do Zastupitelstva obce 
a do Senátu Parlamentu ČR                                        

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce a volby do 
Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební 
okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební 
místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147. 
2. kolo senátních voleb se uskuteční o týden později 17. a 18.10. 2014
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Nejen mezi kužely, ale i mezi kapkami deště si to 
o víkendu rozdalo několik statečných závodníků, 
kteří si nenechali ujít tradiční koloběžkyjádu. Ta se 
v Krásné Lípě pravidelně koná u příležitosti Dne bez 
aut. Na statečné závodníky, kteří se nenechali odra-
dit deštivým počasím čekal dvou set metrový slalo-
mový úsek a nakonec i odměna v podobě dopravní 

pohádky v podání divadla Emillion z Větrného Je-
níkova. Při ní se závodníci i jejich doprovod dozvě-
děli, jak se správně chovat na silnici, jak se chovat 
na chodníku, proč jsou na silnici dopravní značky a 
co znamenají. Více fotografi í najdete https://www.
facebook.com/krasna.lipa.3

Přednáška nemusí být jen obyčejné povídání. Zby-
něk Šedivý ji dokáže okořenit i o výrobu zajíma-
vých věcí. O permakultuře dokáže Zbyněk Šedivý, 
zakladatel společnosti Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře, 
zajímavě hovořit dlouhé hodiny. Proto jsou také 
jeho přednášky rozděleny do několika dílů podle 
ročních období. Tu podzimní, kterou jste mohli na-
vštívit v krásnolipském kulturním domě v polovině 
září, navíc proložil výrobou voňavých koupelových 
tablet a medové pomády na rty.

Česko-německý fond budoucnosti schválil fi nanční příspěvek městu Krásná 
Lípa na podporu česko-německé spolupráce. Podpora fondu činí 80 tisíc Kč. 
Projekt navazuje na projekt, který jsme uskutečnili s partnerským městem Eibau 
(nyní Kottmar) v roce 2012. Město Kottmar je naším dlouholetým partnerem a 
přítelem a bez ohledu na dotaci spolupracujeme řadu let v různých formách – 
ofi ciální i přátelské návštěvy zástupců z obou měst, městské slavnosti,… Nezá-
visle na dotaci jsme již letos společně realizovali několik akcí - hasičské slavnos 

ti v Kottmar, 150 let výročí SDH v Krásné Lípě, folklorní festival v Krásné Lípě, 
pivní slavnosti v Kottmar. Největší spolupráce proběhla na Dni česko-saského 
Švýcarska, kdy nám němečtí přátelé přijeli pomoci s organizací dne, personálně 
zajišťovali mnoho aktivit a během kulturního programu také několikrát vystou-
pili. Doufáme, že se nám společná přátelství podaří udržet nadále.
Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za fi nanční podporu akce.

i k ž l l i i k k i d š ě i hádk dá í di dl E illi Vě éh J

Od závodů na koloběžkách je neodradil 
ani vytrvalý déšť

Pestrý život v Krásné Lípě

Přednáška Zbyňka 
Šedivého

Česko - německá spolupráce
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Budovy školní jídelny a školní družiny prošly v roce 2013 
velkou proměnou

Přístavek kulturního domu umožňuje boční vstup na jeviště a rozšíření 
zázemí pro kulturní akce

Nová tvář města

Důstojně upravená smuteční síň na hřbitově

Areál Technických služeb prochází postupnou modernizací

Budova radnice má novou střechu a interiéry úřadu vč. zateplení Podvečerní atmosféra náměstí láká k procházce i k posezení
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Nová tvář školní jídelny a školní družiny s pečlivě upraveným okolím 
a zajímavými prvky

Celý areál Lípa resortu je velkoryse pojatý a v regionu nevídaný

Opravená budova základní školy v Krásné Lípě

Atrium Aparthotelu zůstalo veřejným prostorem

Všechny tři mateřské školy jsou v novém kabátě

Krásná Lípa je dnes vlastně jeden velký park plný úžasné zeleně
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Obnovený pomník v Zahradách se slavnostně otevřel v září 2012
 a je příkladem spolupráce města s KČT

Rekonstrukce náměstí v Krásné Lípě se stala stala Dopravní stavbou 
roku ČR 2010

Náměstí má řadu zajímavých prvků a také symbolický mostek 
přes Křinici

I budova radnice prochází drobnými rekonstrukčními 
pracemi - okna, zateplení, půdní vestavby

Nově opravená kaple ve Vlčí Hoře slouží jako zázemí pro 
kulturní a společenské aktivity
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Z kašny tryská voda, v  Křinickém pivovaru teče pivo Falkenštejn

Citlivé a nápadité osvětlení podtrhuje večerní atmosféru města

Rozcestníky po městě informují jakou vybavenost město má

Nový bowling v přístavku Továrny

Rozhledna na Vlčí hoře se postupně opravuje a vylepšuje
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Komunitní centrum Kostka bylo založeno městem Krásná Lípa v roce 2008 jako 
příspěvková organizace. V počátcích mělo pouhé tři zaměstnance a pomáhalo 
mu několik dobrovolníků. Během následujících šesti let se vyvinulo ve stabilní 
organizaci, zaměstnávající více než 20 pracovníků a poskytující sociální služby 
nejen v Krásné Lípě, ale i v celém Šluknovském výběžku. 

Svými službami Kostka přispívá kvalitě života obyvatel našeho regionu. Vytváří 
prostor pro setkávání se a trávení volného času, ale také pro řešení řady 
obtížných životních situací. Odlehčuje tak například rodinám při péči o rodinné 
příslušníky, např. seniory nebo děti. Další služby se zaměřují na volnočasové 
aktivity předškoláků, dětí a mládeže. V neposlední řadě mohou lidé využít 
občansko-právního poradenství. 
To, že si Kostka ve společenském životě Krásné Lípy našla pevné místo, 
potvrzuje hojný zájem o poskytované služby. Ve svých prostorách denně přijme 
více než stovku návštěvníků. V Kostce nacházejí občané Krásné Lípy ve svých 
záležitostech vždy otevřené dveře.  

(Hana Volfová, ředitelka)

Pestrý život v Kostce

Pestrý život v Krásné Lípě
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Ať chceme nebo ne, je tu podzim a blíží se zima. Děti povyrostly, proto jistě 
přijde vhod další Berušková burza dětského oblečení a hraček (podzim, zima). 
Prohlédněte skříně a v pátek 24. 10. 2014 mezi 16 a 18 hodinou přineste věci k 
prodeji - čisté, v rozumném množství – může to být veškeré podzimní a zimní 
dětské oblečení, boty, kojenecké oblečení, lyže, brusle, sáňky, kočárky, autose-
dačky, hračky, knížky a další věci vhodné pro děti. Každá položka bude jednotli-
vě zanesena do evidence, proto prosíme o trpělivost. Přijímáme také věci, které 
chcete darovat zdarma. Nakoupit pro vaše dětičky přijďte v sobotu 25. 10. 2014 
mezi 8 a 10 hodinou. Burzu pořádá v 1. patře kulturního domu v Krásné Lípě 
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa za podpory města Krásná Lípa.

(Lada Hrnečková, MC Beruška)

Komunitní centrum Kostka Vás ve středu 15. října od 9:00 do 11:00 hodin zve 
na besedu s názvem Prevence předlužení. Aby bylo možné předejít sociálnímu 
vyloučení v důsledku předluženosti, je především potřeba zvýšit informova-
nost občanů o negativních důsledcích zadluženosti a zvýšit jejich fi nanční gra-
motnost. Proto si s Bohunkou Slanou budete povídat o praktikách současného 
fi nančního světa, prevence proti předlužení.
Beseda je zdarma a koná se v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě. Zájemci 
se mohou přihlásit osobně v Komunitním centru, nebo telefonicky na 412 354 
84. Více informací na www.komunitnicentrum.com.

Komunitní centrum Kostka Vás zve ve středu 8. října od 9:00 do 11:00 hodin 
na besedu s Judr. Milošem Hanzlíčkem, který Vás seznámí s „Dědickým právem 
trochu jinak“ aneb nové úpravy vyřízení pozůstalosti v souvislosti s novým Ob-
čanským zákoníkem. Dozvíte se cenné informace, spojené s tímto tématem, 
například s novými způsoby vypořádání pozůstalosti, kdo může dědit, mož-
nost vydědění, jak sepsat závěť či smlouvu o dědictví a podobně.
Beseda je zdarma a koná se v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě. Zájemci 
se mohou přihlásit osobně v Komunitním centru, nebo telefonicky na 412 354 
84. Více informací na www.komunitnicentrum.com.

Ve čtvrtek 12. Října jste zváni na příjemné setkání s Agenturou Pondělí, které je 
pořádáno v rámci celorepublikové akce Týden duševního zdraví.
Program: 15:00 hodin - „DUCHOLOĎ“ aneb bubnujeme za duševní zdraví - tra-
diční průvod městem připomínající lidem důležitost péče o duševního zdraví. 
Vyplouváme z náměstí v Krásné Lípě.
Dále spolu s Agenturou poputujete za obrazy malířů Agentury Pondělí. Verni-
sáže výstav budou budou na MěÚ Krásná Lípa a v Křinickém pivovaru. V 17:00 
hodin je přpraven v Křinickém pivovaru hudební Jam Session Tomáše Freun-
dorfera a jeho hostů. 

Milá Beruško, jsou to již dva roky, kdy jsem s maminkou poprvé navštívila Ma-
teřské centrum Beruška. Od té doby uteklo mnoho vody. Moje vratké nožičky 
se naučily vylézt na klouzačku, ovládnout tříkolku i odstrkovadlo, moje malé 
ručičky uplácaly svojí první bábovičku, nakreslily sluníčko i princeznu… Zažila 
jsem s Tebou za tu dobu spoustu legrace a zábavy: tancovali jsme se skřítkem 
Pepou, o Vánocích zdobili perníčky (mňam), malovali velikonoční kraslice, vy-
robili si zástěrku a mnoho dalšího. Od Vašíka jsem dostala svojí první pusu, jako 
Karkulka zažila svůj první karneval i údiv z Mikuláše a čerta. Stala ses mojí „ka-
marádkou“, na kterou jsem se těšila každé úterý a pátek. Jak ale říká můj děda, 
teď už jsem „mazák“ a v září půjdu namísto do Berušky do mateřské školky. Je 
mi to líto a závidím svojí malé sestřičce, až vyroste z kolíbky a bude Tě zase s 
maminkou navštěvovat. Tak Ti, Beruško moc děkuju za moje první kroky mimo 
dětský pokojíček a přeju hodně spokojených maminek a dětí. 

Tvoje Anička
Milá Aničko, je mi tak smutno. Tohle se mi děje pořád. Zvyknu si na někoho, 
naučím ho „lítat“ a počítat moje tečky a pak mi odejde. Ale zároveň se těším 
na další šikovné děti, které za mnou jistě v úterý a v pátek do podkroví škol-
ní družiny přijdou. A Tobě i všem ostatním dětem přeju šťastné vykročení do 
mateřské školky. Se mnou jste se toho hodně naučily, tak to pro Vás bude jistě 
hračka. 

Tvoje Beruška

Výjimečné události, k nimž došlo v nedalekém Filipově roku 1866 představuje 
nová výstava, která je až do 30. října k vidění v rumburské Loretě. Sedmnáct vý-
stavních panelů přibližuje historii mariánského poutního místa a osudy baziliky 
minor Panny Marie Pomocnice křesťanů. Výstavní panely přinášejí podrobné 
informace o historii zjevení Panny Marie 13. ledna 1866, vzniku poutního mís-
ta, stavbě milostné kaple, poutního kostela a posléze kláštera redemptoristů. 
Desítky unikátních dobových zobrazení doplňují stavební plány, ukázky dobo-
vých textů, svaté obrázky i upomínkové předměty z poutí. Výstava je přístupná 
od úterý do soboty vždy od 10:00 do 17:00 hodin. Součástí výstavy je stejno-
jmenná přednáška Filipa Stojaníka, která se uskuteční v pátek 3. října od 17:00 
hodin v Městské knihovně v Rumburku.   

Tradiční Berušková burza

Seniorská akademie

Dědické právo trochu jinak 

S Agenturou Pondělí v Krásné Lípě

Beruškové dopisy

Výstava Filipovský zázrak

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na září a říjen                                         

Středa 8. října – 17:00 hodin
Vernisáž výstavy „Zdeněk Staněk – Obrazy“
Výtvarné práce Zdeňka Staňka jsou zcela suverénními zástupci intuitivní-
ho způsobu tvorby. Jedná se o aktuální autentické výpovědi vzešlé z vý-
tvarného experimentování. Zdeněk Staněk je často označován za českého 
Basquiata. Avšak při hlubším porozumění zjistíme, že se významně odlišuje 
od všech dosavadních autorů, a to především v motivech práce. Jedná se o 
seberefl ektivní tvorbu, jež plodí specifi cké dílo, které je uceleno jak jednot-
livými tématy, tak kompozicí barev a tvaropisem. Jeho dílo má silnou sebe-
refl ektivní identitu, o kterou mnohdy bezvýsledně usiluje většina umělců.
19:30 Mandava Jazz festival: ADRIANO TRINDADE QUINTETT 
Adriano Trindade je jedním z nejuznávanějších současných interpretů mo-
derní samby. Se svou doprovodnou kapelou předvede směs jazzu, latin-
sko-americké muziky, funku a afrických rytmů.
Středa 15. října – 18:00 hodin
Tvořivá dílna s Katkou
Přijďte se podívat, naučit a vyrobit si náušnice. Osobitě, originálně a sobě 
na míru. Kouzlem drátkovaného šperku vás povede Katka Janésková. Cena 
dle materiálu 30,- Kč až 150,- Kč.

„DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ“                                         

T-klub Vás zve na „ Den otevřených dveří“.
Pro všechny zájemce, kteří by chtěli navštěvovat T- klub, pro ty, kteří jsou 
zvědaví, jak to u nás vypadá a chodí, zkrátka pro každého. Připraveny jsou 
výtvarné workshopy, soutěže i malá vystoupení.
Začínáme v sobotu 4. 10. 2014 ve 13:00 hod.
Těšíme se na Vás
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Základní škola obhájila mezinárodní titul Eco School. Vlajka byla škole 
slavnostně předána 19. června 2014 v Senátu ČR. 

29.9. 2014 navšívil naše město Vladimír Špidla, bývalý předseda Vlády ČR 
a eurokomisař, dnes šéf poradců premiera ČR

Naše dlouhodobá spolupráce s Neukirchem

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola zajišťuje 

předškolní vzdělávání ve třech mateřských školách. Do mateřské školy 

Brouček přijímáme děti již od dvou let.

Vybavení základní školy i mateřských škol je nadstandartní, takové 

hodnocení jsme dostali od ČŠI.  V současné době máme ve všech třídách 

buď interaktivní tabuli (celkem 12)  nebo dataprojektor s plátnem a 

počítačem. Ve všech třídách se můžeme připojit na wifi . Při pořizování 

pomůcek nespoléháme pouze na stát a příspěvek od města, ale 

snažíme se psát projekty či se do nich zapojovat. V současné době díky 

zapojení do projektů „Vzdělávání dotykem“ a „Minipodnikání na ZŠ“ 

získá škola 19 notebooků s dotykovou obrazovkou a 9 tabletů. Nezáhálí 

ani mateřské školy, ve kterých již druhým rokem probíhá projket „LOGO 

hrátky“, který je fi nancován z rozvojového programu MŠMT ČR.

Máme velmi dobrou mezinárodní spolupráci s Mittelschule v Zittau a 

s Naturshutzentrem v Neukirch. Žáci se na společných jednodenních 

nebo dvoudenních setkáních zdokonalují v konverzaci v německém 

jazyce, poznávají život, tradice a zvyky našich sousedů. Nejsou to 

setkání náhodná, každá akce má své téma a je velmi dobře připravená. 

Financování probíhá z různých projektů. 

Podařilo se nám obnovit tradici pořádání festivalu sborového zpěvu, 

v letošním roce proběhl již XXIX. ročník a zúčastnilo se jej 14 sborů.  

Avšak nejdůležitější pro nás je, že na festivalu vystupuje i náš školní 

sbor Sboreček, který měl v loňském školním roce 38 členů. S činností 

Sborečku jste se mohli setkat i na adventních koncertech a dalších 

akcích ve městě.

V červnu letošního roku měli žáci naší školy jako první v ČR možnost 

zúčastnit se mezinárodního workshopu skupiny The Young Americans. 

Za neuvěřitelných 15 hodin vznikla hodinová hudební show. Bylo to 

setkání plné emocí a nových poznání. 

RNDr. Ivana Preyová řěditelka p.o. Základní a mateřská škola
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Děti naší základní školy při jarním vystoupením s mladými Američany 
v našem Kulturním domě

Město letos na jaře zakoupilo nové cisternové hasičské vozidlo

Nový zametací stroj ve výbavě Technických služeb

Obnovou prošly i další části místních komunikací

Palmeho kříž - hřbitov
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Velký sportovní areál Českého Švýcarska

Již přistavěné kino v zeleniJiž přistavěné kino v zeleni

Letecká fotka areálu základní školy po celkové modernizaci 
z roku 2013

Objekt Křinické náměstí 1 _ nová okna, fasáda, osvětlení, městský znak
60 bytů s pečovatelskou službou pro naše seniory

Tradiční srazy motocyklů Čechie - Böhmerland na 
náměstí


