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č. 556 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 21. září
Příští číslo vyjde za dva týdny

Zastupitelé jednali 
pošestnácté

Hrobce 
se blýská na 
lepší časyPondělní podvečer 11. září patřil dalšímu jedná-

ní krásnolipských zastupitelů. Na programu bylo 

35 bodů, úvod jednání patřil plánovaným zprá-

vám. Tu o činnosti České Švýcarsko, o. p. s., kde je 

město Krásná Lípa jedním ze zakladatelů, přednesl 

Ing. Jiří Rak, vedoucí destinační agentury ČŠ. Zre-

kapituloval široký rozsah aktivit společnosti, pře-

devším v oblasti propagace regionu České Švýcar-

sko, v přeshraniční spolupráci se saskými partnery, 

v rozvoji turistické dopravy i v ekologické výchově 

atd. Přiblížil probíhající rozvojové projekty a zodpo-

věděl dotazy zastupitelů. 

S další zprávou, a to o bezpečnostní situaci a pre-

venci kriminality, vystoupil vedoucí Obvodního 

oddělení Policie ČR npor. Mgr. František Steinbach. 

Kriminalita v území obvodu je obecně na relativně 

nízké úrovni, vážným problémem je rostoucí dro-

gová kriminalita a řízení vozidel po požití návyko-

vých látek. Poněkud překvapivě zazněla informace, 

že velitel oddělení nadále nebude moci zveřejňo-

vat statistické údaje o kriminalitě a činnosti oddě-

lení, stejně tak již nebudou zveřejňovány populární 

tzv. policejní sloupky v našem Vikýři, neboť by moh-

ly obsahovat informace z aktuálně vedených řízení. 

Třetí plánovaná zpráva byla o  činnosti ZŠ a  MŠ 

Krásná Lípa, p. o., přednesená ředitelkou RNDr. 

Ivanou Preyovou. Zastupitelé si vyslechli informa-

ce o  zahájení a  organizaci nového školního roku 

2017/2018, o  probíhajících a  připravených inves-

tičních i neinvestičních projektech, o personálních 

záležitostech a počtech žáků. Bohužel, opět došlo 

v prvních dnech školního roku k přestupu několika 

žáků z druhého stupně do škol v okolí. Příspěvková 

organizace letos oslaví 15. výročí od vzniku. Všech-

ny přednesené zprávy našich hostů schválili zastu-

pitelé bez výhrad.

V dalším bodě se zastupitelé zabývali optimalizací 

provozu Centrální plynové kotelny, která dodá-

vá teplo domům na sídlišti, je vlastněna městem 

a provozována společností Křinice, ve které je měs-

to 100% vlastníkem. Stávající kogenerační jednot-

ka je na konci životnosti, podobně i stávající kotle 

vyžadují modernizaci. Zastupitelstvo rozhodlo, že si 

i nadále město Krásná Lípa zachová maximální kon-

trolu nad vlastní výrobou a  distribucí tepla, koge-

nerační jednotka, jako doplňkový zdroj, může být 

napříště provozována i  jiným subjektem. To bude 

později předmětem dalšího jednání.

V další části jednání, věnované nakládání s nemovi-

tostmi, bylo projednáno a schváleno několik prode-

jů pozemků, mezi nimi opět i několik na výstavbu 

rodinných domů v  rámci akce Pozemky zdarma. 

Zastupitelé také odsouhlasili odkup pozemku od 

Lesy ČR, s. p. pro připravovanou výstavbu rozhled-

ny Vápenka na Maškově vrchu, a  to za necelých 

22 tis. korun.

Po obsáhlejší diskusi zastupitelé odmítli návrh na 

instalaci měřičů rychlosti na příjezdových komuni-

kacích, jako preventivního opatření ke zvýšení bez-

pečnosti silničního provozu. Důvodem byla malá 

účinnost na problematické řidiče, kteří povolenou 

rychlost nedodržují. Problematikou se budeme 

dále zabývat s cílem najít vhodnější řešení.

Následující blok byl věnován schvalování příjmu 

dotací, které se nám podařilo v  minulém obdo-

bí získat. Z  těch investičních se jedná o  dotaci na 

rozšíření varovného protipovodňového systému ve 

výši 452tis. Kč, celkové náklady akce budou 701 tis. 

korun. Na opravu dalších pěti sakrálních památek 

- křížků, pak bylo schváleno přijetí dotace ve výši 

320 tis. Kč., podíl města bude 137 tis. korun. Nej-

větší získanou dotací je pak dotace na rekonstrukci 

a rozšíření nízkoprahového volnočasového zařízení 

pro mládež T- klub v Nemocniční ulici v celkové výši 

téměř 9 mil. Kč., spoluúčast města je 996 tis. Kč. Ne-

vzhledná budova na sídlišti se tedy během příštího 

roku zásadně promění.

U těch neinvestičních pak šlo o dofi nancování so-

ciálních služeb o 366 tis. Kč, v celkové výši dotace 

téměř 4,2 mil. Kč, a to pro naši p. o. Kostka Krásná 

Lípa. Dále pak bylo rozhodnuto o  přijetí dotace 

1,1 mil. Kč za vítězství v soutěži „Obec přátelská ro-

dině 2017“.

V  závěru jednání pak bylo ještě schváleno 5. roz-

počtové opatření rozpočtu města, které zapraco-

valo schválené přijaté dotace a  zároveň jím bylo 

rozhodnuto o navýšení výdajů na opravy povrchů 

místních komunikací ve výši 1,7 mil. Kč. 

 K letošnímu poslednímu jednání se Zastupitelstvo 

města Krásná Lípa sejde 11. prosince 2017.

J. Kolář, starosta města

Mauzoleum rodiny Dittrich v  Městském parku je 

unikátem, který si zaslouží pozornost.

Jednání s vlastníkem – státem, zastoupeným Úřa-

dem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

pokračují. Stát Krásné Lípě přislíbil, že by mohl 

před převedením památkově chráněné hrobky na 

město investovat do zastřešení. Právě zastřešení je 

jednou z podmínek, kterou si město pro převod od 

státu dalo. Kromě toho by se měl stát postarat o za-

řízení všech potřebných povolení pro následnou 

rekonstrukci. 

Krásná Lípa by po získání hrobky chtěla začít s ná-

ročnou a především nákladnou opravou. Ta ale ne-

bude nijak jednoduchá. Původní plány hrobky totiž 

shořely během války v Berlíně. Podle informací od 

památkářů by město ročně mohlo získat až jeden 

a půl milionu korun. Celkové náklady jen na samot-

nou sanaci město odhaduje na přibližně osm mi-

lionů korun. Horní část hrobky by tak v budoucnu 

mohla sloužit jako expozice rodiny Dittrichů a  je-

jich vztahu ke Krásné Lípě. 

(Zdroj: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/

hrobku-vyhrivalo-topeni-nyni-se-blyska-na-jeji-za-

chranu-20170914.html)
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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)
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 – 13:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

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
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
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

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 prádelny na  tel. 

777 291 340.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky.

Volby se konají v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 

do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro 

volební okrsek č. 5 je volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.

Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů 
a kanalizací

V podstatě vše potřebné, co na běžném 
zákaznickém centru (přepisy smluv, 
odhlášení, přihlášení, donést podklady 
k žádostem na zhotovení přípojek, změny 
ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte 
v mobilním zákaznickém centru přímo na 
krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí 
až do 30. 9. 2017. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve 
Varnsdorfu 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. zavedla pro své zákazníky bezplatnou 
asistenční službu v případě havárie na 
vodovodní přípojce. 
V případě potřeby volejte 212 812 212!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat 
našeho asistenta prevence kriminality 
na  tomto telefonním čísle: +420 
603 893 634.

Kancelář senátora 
za Děčínsko
Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 
do 16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz

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

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 23. – 24. 9. 2017 MUDr. Pavel Hladík
      Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298
- 28. 9. 2017 MUDr. Olga Sudová 
      Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 30. 9. – 1. 10. 2017 MUDr. Tomáš Charvát  
      U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 7. – 8. 10. 2017 MUDr. Olga Sudová  
      Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stoma-
tologů, přesto doporučujeme správnost uve-
dených informací před návštěvou lékaře vždy 
telefonicky ověřit.

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční 
v pondělí 25. 9. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 28. 9. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 9. 
10. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12. 10. 
2017 v Krásné Lípě. Pytle na separovaný odpad si lze 
zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a 
také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:    
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):
30. 9. 2017 skončí tzv. zimní svoz sběrných nádob na 
SKO, změna se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
1.10.2017 začíná 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
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Důležité upozornění
Z důvodu poruchy není možné se dovolat na 

pevné linky Městského úřadu Krásná Lípa.

K dispozici jsme na těchto 

mobilních číslech:

Podatelna: 777 938 829

Odbor výstavby, investic 

a životního prostředí: 603 589 560

Odbor majetkový 

a civilně správní: 777 938 653

Odbor fi nanční: 724 669 258

Odbor technických služeb: 773 630 563

Děkujeme za pochopení.

Zapojte se do 
kampaně a soutěžte 
o pobyt 
v Českém Švýcarsku!
Během celého září se můžete zapojit 

do soutěže a  vyhrát tak víkendový 

pobyt v  Českém Švýcarsku s  výletem na 

elektrokolech pro 2 osoby.

Co proto musíte udělat?:

Vyfoťte se /udělejte selfi e  s  motivem naší 

kampaně – např. u  billboardu, u  polepené 

tramvaje, u  rámečku v  metru, s  letákem 

ve vlaku, s  tištěným inzerátem v  novinách 

nebo na internetu u svého tabletu, mobilu 

či počítače…

Fotku s  vaším  krátkým popisem či 

komentářem umístěte na náš facebookový 

profi l České Švýcarsko – Excelentní 

destinace - https://www.facebook.com/

CeskeSvycarskoops/

Na začátku října vylosujeme výherce!

Byty a nebytové prostory 
vyhlášené k pronájmu
Více informací o  bytech a  nebytových 
prostorech vyhlášených k pronájmu najdete 
na našich stránkách v  sekci úřad / byty 
a nebytové prostory (http://www.krasnalipa.
cz/byty.php).

Kotlíková dotace

Skutečné zážitky na fotce nenajdete

Upozornění 
pro řidiče

Připravuje se 3. výzva kotlíkové dotace Ústeckého kraje. Vyhlášení se předpokládá v září 2017. 
Informace naleznete v  pdf na: http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_
dokumenty=1715299. Další informace na stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.
cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1%3D204744. V  průběhu podzimních měsíců proběhne 
informační seminář i v Krásné Lípě. 

„Skutečné zážitky na fotce nenajdete“ je název 
marketingové kampaně, která po celé září 
propaguje excelentní turistickou destinaci 
Českosaské Švýcarsko. Kampaň připravila 
destinační agentura České Švýcarsko 
v  rámci projektu „Turistika s  výhledem“, 
spolufi nancovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.
Kampaň je cíleně směřována na tuzemské 
návštěvníky, které chceme motivovat 
k  návštěvě tohoto regionu v  nadcházejícím 
podzimním období a  prodloužit tak 
turistickou sezónu. Celkově chceme zvýšit 
povědomí veřejnosti o  jedinečnosti tohoto 

regionu - příroda a  příležitost aktivního 
poznání  - prostě  „dovolená v ráji“. Obsahově 
je kampaň založena na vizuálu - fotografi ích 
krajiny a je vytvořena tak, aby lákala nejen do 
českého prostředí, ale i za hranice do Saského 
Švýcarska. 
Cílovou skupinou jsou aktivní lidé (mladé 
páry do 25 let, rodiny s  dětmi 25 – 45 let, 
aktivní senioři, manželské páry /cestují již bez 
dětí/ 45 – 60 let, aktivní senioři) se zájmem 
o „aktivní postoj k životu“, ti, kteří mají zájem 
o  poznávání, tuzemskou turistiku a  hledají 
exkluzivitu doma.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o. p. s.)

Začala další etapa výměny dopravních 
značek na místních komunikacích. Tentokrát 
v  lokalitě vymezené rámcově ulicemi 
Smetanova, Doubická, Wolkerova, Fibichovo 
údolí a Kyjovská.

Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti!
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Babí léto 
do sklenice

Koncert 
Štěpána Raka

Loutkový festival 
v Dolní Poustevně

Exkurze s fotografem 
Václavem Sojkou

Burza podzimního 
a zimního oblečení

Hornolužické 
Rodinné slavnosti 

V sobotu 23. září v 10:00 hodin jste zváni na Vlčí 
Horu na akci Babí léto do sklenice. Bude o tom, 
jak se včas a správně připravit na podzimní plís-
kanice. Budete sdílet osvědčené tipy k  posílení 
imunity a připravíte se na chladné období roku. 
Navíc bude jako vždy mnoho inspirace na zpra-
cování sklizně.
Vstupné 100Kč, děti zdarma. Přihlášky na email: 
irena.cihakova@nobilis.cz.

V sobotu 30. září jste v 17:00 zváni do kostela 
v  Doubici na koncert světového kytarového 
virtuose Štěpána Raka.

Ve dnech 22. – 24. září se v Dolní Poustevně koná 
tradiční mezinárodní loutkový festival. Slavnost-
ní zahájení festivalu je naplánováno na pátek 
22. 9., kdy se v  19:00 představí Naivní divadlo 
Liberec s pohádkou K šípku s Růženkou. V sobo-
tu 23. 9. bude do Dolní Poustevny z Krásné Lípy 
vypraven autobus, který odjíždí od Kostky ve 
13:00 hodin. 
Program sobota 23. 9. – 10:00 O princi z knížky 
(Dřevěné divadlo), 14:00 Murfi la a  Zorila (Diva-
dlo Continuo), 15:00 Dětská tvořivá dílna (Diva-
dlo Continuo), 16:00 Sněžná žena Yuki Onna (PO.
DĚ.S. Dolní Poustevna), 18:00 Loutková FAUST 
inscenace (Zuzana Smolová a  Peter Gaff ney). 
Více o  programu na www.dolnipoustevna.cz/
volny-cas/loutkove-divadlo/

Zúčastněte se v sobotu 23. září vycházky do příro-

dy v doprovodu Václava Sojky, pracovníka Správy 

NP, vynikajícího fotografa a  znalce místní přírody 

i historie. Pro letošní rok si pro vás připravil pouta-

vá vyprávění o pravěkém osídlení, o lesních řemes-

lech, ale také o geologii, zoologii a botanice v okolí 

Dolského mlýna.

Místo srazu: Vysoká Lípa - hotel Lípa v 9:15 hodin

Trasa exkurze: Vysoká Lípa - Zámecký vrch - Kostel-

ní stezka - Dolský mlýn - Vysoká Lípa

Ve dnech 13. – 14. října pořádá Mateřské cen-
trum Beruška v kulturním domě tradiční Bur-
zu podzimního a zimního dětského oblečení, 
vybavení a  hraček. Příjem věcí se uskuteční 
v pátek 13. října mezi 16:00 – 18:00 hodinou.  
Prodej pak v sobotu 14. října mezi 8:00 – 10:00 
hodinou. Věci k  prodeji přineste čisté, v  ro-
zumném množství. Každá položka bude jed-
notlivě zanesena do evidence, proto prosíme 
o trpělivost. Přijímáme také věci, které chcete 
darovat zdarma.  Přijímá se veškeré podzim-
ní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, brusle, 
sáňky, kočárky, autosedačky, hračky, knížky 
a další věci vhodné pro děti.

Každoročně se 3. října rekreační středisko KiEZ 
Querxenland proměňuje v působivé centrum dění, 
kde se konají hornolužické rodinné slavnosti.
Od 11.00 – 18.00 hodin mohou návštěvníci oče-
kávat pestrou paletu aktivit, kterých se mohou zú-
častnit a rozmanitý rámcový program, stejně krás-
ný a mnohotvárný jako Horní Lužice sama.

Tímto zvou všechny návštěvníky, např. IQlandia 
z  Liberce s  atraktivními exponáty, Herrnhuterova 
hvězda-Manufaktura s tvořivou dílnou, nebo státní 
podnik Saské Lesy s mobilní lesní školkou k aktivní 
spoluúčasti, setkání a objevování. Sportovně zalo-
žené rodiny se mohou zúčastnit soutěže o „nejsil-
nější“ rodinu Horní Lužice. Kdo bude mít nakonec 
ještě síly nazbyt, může si vyzkoušet dovednostní 
Parkur. Samozřejmě nebudou chybět Hornolužické 
tradice-se spoustou stánků a  stanice, kde budou 
k vidění řemesla dávných dob minulých. K závěru 
se bude ve velkém stanu konat barevný jevištní 
program prošpikován hudbou, tancováním a  hra-
mi. O dobré jídlo a pití se postarají kulinářské dob-
roty z doby minulé i současné.

Pro děti vstupné zdarma.

Program kina 
Krásná Lípa
Příhody maxipsa Fíka
Na páteční podvečer 29. září od 18:00 pro Vás krás-
nolipské kino připravilo animované pásmo Příhody 
maxipsa Fíka. 
Celková délka pásma je 40 min a obsahuje prvních 
6 epizod: Zrození maxipsa Fíka, Zmoudření maxi-
psa Fíka, Maxipes Fík sportuje, Fík ve škole, Fík za 
volantem, Fík - mistr skoku.
Animované pásmo pro nejmenší, 40 minut. Pří-
stupno. Vstupné: 40,- Kč. 

Úkryt v ZOO
Na středeční podvečer 4. října od 19:00 pro Vás 
krásnolipské kino připravilo česko-americké histo-
rické drama Úkryt v ZOO. 
Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli. Až za mří-
žemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka 
nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů, jako 
je ten o uprchlících z varšavského ghetta, kteří na-
šli útočiště ve výbězích tamní zoologické zahrady. 
Šílený a nebezpečný plán se zrodil v hlavě manžel-
ky jejího ředitele. Výsledkem bylo přes 300 zachrá-
něných lidských životů. Úkryt v zoo, drama podle 
skutečné události s  Jessicou Chastain (držitelka 
Zlatého glóbu) v hlavní roli, se z velké části natáčel 
v České republice. I proto v něm diváci objeví řadu 
známých tváří a budou mít pocit, že se varšavské 
zoo nápadně podobá Průmyslovému paláci v Pra-
ze Holešovicích.

Česko-americké historické drama, 127 minut. Pří-
stupné od 12 let. Vstupné: 60,- Kč. 
Trailer a  více informací na: http://www.cinemart.
cz/fi lmy/ukryt-v-zoo/

Pes ro©ku
Na páteční podvečer 6. října od 18:00 pro Vás krás-
nolipské kino připravilo animovanou komedii Pes 
ro(c)ku. 
Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho měl být tradič-
ní hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou 
kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od strun 
a  stal se zcela novým druhem – psem rockovým. 
Animovaná komedie Pes ro(c)ku přinese velké roc-
k´n´rollové dobrodružství. 
80 minut. Přístupno. Vstupné: 40,- Kč. 
Trailer a více informací na: http://www.bontonfi lm.
cz/pes-rocku/1041/#trailer



strana 521. září 2017



strana 6 21. září 2017

Školní rok začal akcí s IZS

Kmeny stromů 
se změnily 
v sochy zvířat

Ke kulatému výročí zasadili lípu

Nový školní rok letos začal setkáním s  Integro-
vanými záchrannými složkami. Ve středu 6. září 
naše škola uspořádala zajímavý den, který jsme 
nazvali Den se záchrannými složkami v krásném 
prostředí městského parku. Pozvání přijali hasiči, 
policie, záchranná služba, městská policie a po-
licejní psovodi. Z  městského úřadu nám přišla 
povyprávět o třídění odpadu paní Fritscheová.
Děti chodily po stanovištích a  hltaly vyprávění 
a ukázky  z práce záchranných složek. Velice krás-
ná byla ukázka výcviku policejních psů.

Den se náramně vydařil, děti i učitelé si odnes-
li plno dojmů, nových poznatků a zájmů o tyto 
profese.
Chtěla bych tímto také velice poděkovat krásno-
lipským hasičům, Policii ČR Krásná Lípa, Městské 
policii Jiříkov, Dopravní záchranné službě Rum-
burk a policejním psovodům pod vedením pana 
Beera, paní Fritscheové a starostovi za poskytnu-
tí parku a připravení terénu.
Velice si toho vážíme a těšíme se na další spolu-
práci.                            (Mgr. Renáta Hegnerová)

Dřevosochařské sympozium, jehož tématem byl 

Návrat divočiny do Českého Švýcarska, se usku-

tečnilo v areálu Správa NP České Švýcarsko. Kmeny 

nepůvodních druhů stromů se, díky pěti řezbářům 

z různých koutů republiky, změnily v sochy ohrože-

ných a chráněných druhů živočichů - plcha zahrad-

ního, mloka skvrnitého, rysa ostrovida, chřástala 

polního nebo čápa černého. Sochy budou umís-

těny ve vznikajícím osvětově vzdělávacím areálu 

u budovy Správy národního parku, ale jedna také 

například v krásnolipském městském parku.

Součástí dřevosochařského sympozia nebyla jen 

výroba dřevěných soch, ale také doprovodný pro-

gram, který návštěvníkům přibližuje význam stro-

mů v  krajině. Po celou dobu sympozia byl areál 

Správy NP otevřen veřejnosti i školním kolektivům, 

aby zájemci mohli práci řezbářů přímo sledovat 

a prohlédnout si z blízka vznikající díla. 

Sympozium bylo jednou z  posledních aktivit 

dvouletého projektu: Návrat divočiny do Českého 

Švýcarska, který podpořil SFŽP ČR a  MŽP, a  kte-

rý veřejnosti přiblížil přírodu Českého Švýcarska, 

zejména ohrožené a  chráněné druhy rostlin a  ži-

vočichů. V  rámci projektu proběhne v  listopadu 

v Domě Českého Švýcarska českoněmecká konfe-

rence, na níž zazní téma návratu velkých šelem do 

Českosaského Švýcarska a návratu zdejších lesů do 

původní podoby.

(Jakub Juda)

Před dvaceti lety, 4. dubna roku 1997, v rámci Vše-

sportovní konference v  polském Nowogrodzieci, 

došlo mezi zástupci KČT Krásná Lípa a PTSM Lubań 

k  dohodě o  neformální spolupráci. Čas ukázal že, 

to bylo dobré rozhodnutí, společná setkání ved-

la k  poznávání přírody a  památek obou partnerů, 

kteří přizvali ke spolupráci ještě turistický klub DAV 

Neustadt ze Saska. Během let vzniklo mnoho osob-

ních přátelství a v každoročním plánu činností mají 

kluby uvedeny i některé akce partnerů.

V  letošním roce tedy dosáhla vzájemná spolu-

práce 20 let. Společně jsme zvažovali, jak si tuto 

významnou událost připomenout. Spravedlivé se 

nám zdálo setkání na poloviční cestě mezi oběma 

městy. Díky vstřícnosti hrádecké radnice padla vol-

ba na Hrádek nad Nisou. Po vzájemné dohodě a po 

domluvě se starosty obou měst bylo do programu 

jako připomenutí vzájemné spolupráce zařazeno, 

jako trvalá upomínka této události, společné zasa-

zení lípy (tilia henryana), tu věnovalo město Krásná 

Lípa. Tu jsme zasadili společně se starostou města 

Hrádku nad Nisou panem Horinkou, senátorem 

parlamentu ČR Zbyňkem Linhartem a  předsedou 

Ústecké oblasti KČT Janem Eichlerem. 

(Václav Hieke)
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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CVIČENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRÁSNÁ LÍPA
V sobotu 16. září proběhlo cvičení naší jednotky 

společně s  hasiči z  Rybniště a  HZS Varnsdorf za-

měřené na hašení domovních požárů a  vyhledá-

vání a  záchranu osob. Procvičili jsme si postupy 

vstupu do objektu a pohybu v požárem zasažené 

místnosti. Jako zpestření se náš drobný velitel ne-

chal zachránit z půdních prostor. Cvičení proběhlo 

v objektu domu určeného k demolici v ulici Elišky 

Krásnohorské. Autor fotografi í: Michal Miw Šafus.


