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Pondělí 7. listopadu
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 559

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Cena hejtmana Ústeckého kraje pro Jiřího Vícha
V pořadí již pošesté předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ocenění významným osobnostem našeho regionu. Zastupitelstvo Ústeckého
kraje touto formou oceňuje výjimečné občanské
zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje.
V oblasti sportu letos obdržel toto mimořádné
ocenění krásnolipský Jiří Vích. Mezinárodní ženský
cyklistický závod Tour de Feminin, který založil před
třiceti lety, se stal celosvětově respektovaným sportovním podnikem. Svědčí o tom opakované účasti
týmů z USA, Austrálie nebo Japonska. Dnes je závod mj. skvělou propagací nejen Krásné Lípy, ale
i Ústeckého kraje.
Jak uvedl v rámci slavnostního večera hejtman Oldřich Bubeníček: „Všichni, kteří si dnes na pódium
přišli pro ocenění, si jej za svoji profesi opravdu zaslouží. Jsem moc rád, že svůj um dávají ve prospěch

našeho kraje a je to ukázkou toho, že svůj kraj mají
rádi a jsou ochotni pro něj pracovat a léta vykonávají perfektní práci ve svých odvětvích.“
Kromě Jiřího Vícha letos cenu hejtmana obdrželi
také v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany
lidského života získal ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje MUDr. Ilja Deyl, za vědu
a výzkum Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc, a v oblasti kultury uspěla vedoucí divadelního souboru v Krupce
Jana Urbanová.
Jiří Vích je nejen zakladatelem a ředitelem významného závodu, ale je také dlouholetým zastupitelem
a radním města. Známe jej jako velmi skromného,
pracovitého a vlídného člověka. Gratulujeme panu
Jiřímu Víchovi k zaslouženému ocenění a přejeme
hodně energie a sil do jeho dalších aktivit.
Za město Krásná Lípa v úctě Jan Kolář, starosta.

Krásnolipský Lužičan slavil třicetiny
Nejstarší krásnolipský folklorní soubor Lužičan letos
slaví 30. let od svého založení. Současní i bývalí
členové souboru, přátelé a příznivci se v sobotu
21. října sešli na oslavě v našem Kulturním domě,
aby společně zrekapitulovali a oslavili tři desetiletí
aktivní činnosti.
Lužičan zprvu, po jeho založení, vedla paní
Hana Brabníková, kterou od roku 1990 nahradila
paní Naďa Semelková. Ta stojí v čele takřka
třicetičlenného kolektivu, vč. dětí a mládeže,
dodnes. Soubor se účastní každoročně řady

folklorních vystoupení, zájezdů, přehlídek
a festivalů doma i v zahraničí. Pravidelně působí
i mimo Krásnou Lípu, navštěvuje v čase vánočním,
masopustním a velikonočním místní domovy
seniorů, ústavy sociální péče a dětské domovy.
Folklorní soubor Lužičan získal za svou činnost řadu
ocenění, mezi nimi např. cenu Zlatá múza severu
2010. Soubor spolu s městem Krásná Lípa pořádá
i Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa, který je
zařazen mezi „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“.
Udržování kulturních tradic hraje v naší společnosti

významnou roli, o to více v současné době
překotných společenských, technologických
i kulturních proměn nejen u nás, ale i v celé Evropě.
Krásná Lípa má veliké štěstí na řadu osobností,
pro které je toto poslání radostí a doslova životní
náplní. Ať už jde o regionální historii, turistiku nebo
právě o folklorní a lidovou hudbu.
Přejeme členům souboru Lužičan do dalších let
tvůrčí činnosti dostatek sil, neutuchající energie
a v neposlední řadě i pevné zdraví!
S poděkování za město Krásná Lípa
Jan Kolář, starosta

Pozor v Městském
parku!
Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené
opatrnosti při pohybu v Městském parku.
V průběhu víkendové vichřice byla vyvrácena
cca desítka stromů, řada dalších je poškozena
v korunách, kdy hrozí zřícení jejich částí. Dnes
proběhne inventarizace škod a následně bude
postupně probíhat odstraňování rizik. Práce
provádějí pracovníci našich TS. Přednostně
budou řešeny stromy poblíž komunikací, následně ve zbytku areálu.

strana 2

7. listopadu 2017

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 6. 11. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 26. 10. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 9.
11. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23. 11.
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):
1.10.2017 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

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

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 – volnočasové aktivity
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i firem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Sociálně aktivizační služby
Vzdělávací kurzy dle aktuální
pro rodiny s dětmi
nabídky
kucerova@komunitnicentrum.com tel: 412 354 844
tel: 777 974 583
Půjčovna kostýmů pro děti
Klub VČELKA
tel: 412 354 842
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Půjčovna kompenzačních
Po-Pá 8:00 – 13:00
pomůcek
hadravova@kominitnicentrum.com ceník na webu Kostky
tel: 412 354 843
tel: 412 354 839
Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

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

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 11. – 12. 11. 2017 MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
- 17. – 19. 11. 2017 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 412 535 930
- 25. – 26. 11. 2017 MUDr. Alena Křemenová
sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

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 firmám.
Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

České Švýcarsko,
o. p. s. hledá ekonoma
Požadované odborné předpoklady: VŠ
vzdělání ekonomického směru (nebo
SŠ s odpovídající praxí), velmi dobrá
znalost podvojného účetnictví (orientace
v neziskovém sektoru výhodou), orientace
v daňové oblasti (DPH, DzP FO), velmi dobrá
znalost MS Excel, orientace v dotacích,
základní znalost AJ, NJ výhodou, znalost
MoneyS3 výhodou.
Nástup co nejdříve! Podklady: CV a motivační
dopis
zaslat
na
pavla.skotnicova@
ceskesvycarsko.cz.

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).

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 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. 2018.
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!

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
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I v Krásné Lípě Krásnolipští hasiči zasahovali
Při dopravní nehodě v Doubické ulici, při požáru automobilu v Doubici.
(Foto: SDH Krásná Lípa, MIW.cz)
zvítězilo ANO
Při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny
ČR i v Krásné Lípě zvítězila ANO s 37,8%, což
činilo 499 platných hlasů. Druhé skončilo SPD
Tomio Okamury s 11,66 % - 154 hlasů a jako
třetí skončila KSČM s 9,54 % a 126 hlasy. Do
Poslanecké sněmovny ČR Krásnolipští ještě
svými hlasy poslali STAN, Piráty, ODS a ČSSD.

Krásnolipští
v Polsku
V polovině října přijali zástupci Krásné Lípy
pozvání prezidenta města Źyrardów pana
Wojciecha Jasińského, aby se zúčastnili
Sjezdu partnerských měst. Na mezinárodní
konferenci „Żyrardów - město tkalců
a vizionářů" vystoupili společně s nimi
i zástupci francouzského města Lourmarin,
švýcarského Brienz a bulharského města
Trjawna. V doprovodném programu jim byl
mimo jiné představen program a realizace
revitalizace historického průmyslového
města, na jehož rozvoji měli zásadní podíl
krásnolipští průmyslníci Dittrich a Hille. Více
zde:
https://www.zyrardow.pl/4936,2017drugi-semestr.html…

Dostali jsme
ocenění
V úterý 17. října převzali zástupci Krásné Lípy
v Hrzánském paláci v Praze ocenění za 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině za realizaci
prorodinných aktivit v našem městě. Ocenění
je v hodnotě 1,1 milionu korun, kterými podpoříme spolkovou činnost, aktivity pro rodiny
a děti a další.

Ukončení svozu bioodpadu
v roce 2017
Poslední
svoz
biologicky
rozložitelných
odpadů rostlinného původu v hnědých
nádobách přímo od občanů bude uskutečněn
ve středu 15. 11. 2017. Doba svozu bude
v daný den od 06:00 hodin do 20:00 hodin
(v případě příznivých klimatických podmínek).
První svoz biologicky rozložitelných odpadů

rostlinného původu v hnědých nádobách přímo od
občanů v roce 2018 se uskuteční dne 4. 4. 2018 (v
případě příznivých klimatických podmínek).
Mimo svozové období zůstávají hnědé sběrné
nádoby u objektů.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná
Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz

Africký mor prasat - informace
pro veřejnost i chovatele prasat
Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné, vysoce
nakažlivé onemocnění virového původu postihující
prasata divoká i domácí všech plemen a věkových
kategorií. Pro akutní formu onemocnění je charakteristická vysoká horečka, krváceniny na kůži a
vnitřních orgánech a vysoký úhyn.
Informace, jak postupovat při nálezu uhynulého
prasete v zamořené oblasti nalezne na

https://krasnalipa.cz/upload/file/aktuality/2017/
Africk%C3%BD_mor_prasat_postup_pri_nalezu_uhynuleho_prasete_v_zamorene_oblasti.
pdf. Informace o hlavní cestě boje proti africkému
moru naleznete na https://krasnalipa.cz/upload/
file/aktuality/2017/Africky_mor_prasat_Preventivni_opatreni_v_chovech_prasat_04_07_2017.pdf

Autobusem až k německému
Trixi-parku
Ve čtvrtek 2. listopadu proběhlo na radnici v
německém Großschönau jednání mezi zástupci
Ústeckého kraje, Libereckého kraje, Okresu
Görlitz, České Švýcarsko, o.p.s., samospráv
měst Großschönau, Krásná Lípa a Varnsdorf o
přeshraniční dopravě. Projednávalo se především
prodloužení stávající autobusové linky č. 407 Brtníky – Krásná Lípa – Varnsdorf – Großschönau
– Trixi-park. Výhledově je pak připravováno
spojení až do Krompachu, s propojením dále do
Libereckého kraje.

Prodloužení linky by nám umožnilo nejen lepší
spojení k vlaku do Liberce či pohodlnou návštěvu
oblíbeného Trixi-parku (cca 10% českých hostů),
ale především oboustranné rozšíření nabídky
návštěvníků regionu. Součástí Trixi-parku je i
rozhlehlý ubytovací komplex jehož návštěvníkům
se tak otevře možnost pohodlného spojení do
Krásné Lípy a dále do Českého Švýcarska. Pokud
vše půjde dle předpokladů, mohla by linka
jezdit od dubna do října o víkendech, v intervalu
120 minut, cca 5-6 párů.
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Cestovatelská
přednáška v pivovaru
Falkenštejn
Ve středu 15. listopadu v 18:00 jste zváni do pivovaru Falkenštejn na přednášku Rostislava Křivánka
na téma Tajemství Dittrichovy hrobky, mecenáši
Krásnolipska.

Výstava Lesy
národního parku
České Švýcarsko
Začala rekonstrukce dalších čtyř sakrálních památek. Na snímku je křížek ve spodní části Dlouhého Dolu.

Sníh zaplaví Krásnou Lípu
už 18. listopadu
Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních
sportech a dobrodružstvích lze i letos shlédnout
v Krásné Lípě. Zimní festival, který je možné vidět
v českých i slovenských regionech, k nám dorazí
18. a 19. listopadu. Festival je svým rozsahem
a návštěvností největší akcí svého druhu u nás.
V programu je sedm pečlivě vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci čerstvého
prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické divočiny.
A o čem jsou letošní filmy podrobněji?
Rasťo Hatiar ve svém filmu Obyčejní chlapci sleduje
dodnes nepřekonané výkony skialpinistů působících v 90. Letech - Dušana Trizny a Milana Madaje.
Výstup na Link Sarzobrazuje odhodlání Jonathana
Griffitha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá. Film Dog power je ukázkou jedinečného pouta
mezi člověkem a zvířetem a jejich společné radosti

z pohybu. Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího závodu planety skrz zimní Yukon v podání extrémního
sportovce Honzy Franckeho. Pocit viny není jen
o sportu a přírodě v divokém Grónsku, velkou roli
hraje věda, ale i radost a zodpovědnost za lidské
konání ve snaze snížit dopady cestování na nejnižší
možnou míru. Pohádka Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní a zábavná, o tom, že žít své sny
lze v jakémkoliv věku. Ski for freedom je neziskový
projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu,
poskytnout potřebné lyžařské vybavení a hledat
talenty, kteří by se mohli zúčastnit zimních olympijských her v roce 2022.
Na webu www.SnowFilm.cz můžete dohledat i další informace k filmům, programu a organizaci. Festivalové aktivity najdete i na Facebooku nebo na
stránkách www.lukascerny.eu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pojďte prožít Noc venku
+ Pepek a Námořník – koncert
V sobotu 11. listopadu v 19:00 vezměte spacák
a karimatku a pojďte prožít k Domečku Na Kopečku
v Rumburku „Noc venku“. Cílem akce je seznámit
veřejnost s problematikou bezdomovectví. Akce
byla založena před lety v Anglii skupinkou studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova.
Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou

použity na podporu lidí bez domova.
Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele. Pořádá Farní sbor ČCE v Rumburku a CEDR – komunitní
centrum o. s. Součástí akce je koncert litoměřické
originální dvoučlenné indie kapely Pepek a Námořník.

Program kina Krásná Lípa
Pátá loď

Na páteční podvečer 10. listopadu od 18:00 pro
Vás krásnolipské kino připravilo česko-slovenský
film Pátá loď.
Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět
dospělých viděný dětským pohledem, tedy i s tím,
co dospělí nevidí. Film vypráví příběh dětí, které se
bezpečněji než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou.
Česko-slovenský film, 85 minut. Přístupno.
Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/
filmy/pata-lod/

Bába z ledu

Na středeční podvečer 15. listopadu od 19:00 pro
Vás krásnolipské kino připravilo českou komedii

Bába z ledu.
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá
Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem synů, snach
a vnoučat. Haniným nečekaným spojencem se
stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou
komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli
věku.
Česká komedie, 106 minut. Přístupné od 12 let.
Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: https://www.falcon.cz/
film/baba-z-ledu

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou NP
České Švýcarsko Vás zvou na výstavu, jejímž cílem
je přiblížit krásu i zranitelnost lesů národního parku
České Švýcarsko, které zaujímají více než 95% jeho
území. Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního střediska v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě na náměstí až do 20. listopadu.

Krabice od bot aneb
Děti darují dětem
k Vánocům
Krabice od bot 2017 jsou opět tady. Letos s dostatečným časovým předstihem spolu s Diakonií ČCE
vyhlašujeme vánoční dárkovou sbírkou pro děti
z chudých rodin.
Sbírka probíhá v termínu od 13. 11. do 8. 12. 2017,
sběrným místem je Kostka Krásná Lípa. Pro větší
počet krabic si rádi dle dohody přijedeme.
Krabice prosím označte věkem dítěte, a zda je určena pro chlapce či děvče. Ale to už znáte…
Nejste sami, kdo se do sbírky zapojuje. V loňském
roce krabice připravily děti z MŠ Motýlek, ZŠ Krásná
Lípa, ZŠ Liběšice, Skauti ze Cvikova, SZŠ a OA Rumburk, ZŠ Dobříš, Ev. - Luth Dietrich - Bonhoetfer
z Kirchgemeinde, ZŠ Mníšek pod Brdy a Gymnázium Rumburk i řada individuálních dárců. Celkem
sociální pracovnice předaly dětem na Šluknovsku
310 vánočních dárků.
Více informací je na http://www.komunitnicentrum.com/cz/podporte-nas-krabice-od-bot.html
nebo http://www.krabiceodbot.cz/
Spolupráce s Vámi si vážíme, Kostka Krásná Lípa,
p. o.

Veselá tuš, aneb
Kaňky vítáme
V sobotu 11. listopadu od 10:00 do 13:00 hodin
jste zváni do Domečku Na Kopečku v Rumburku
na kurz Kláry Winterové „Veselá tuš, aneb Kaňky vítáme“, který je určený pro všechny, kdo rádi kreslí,
i když si myslí, že kreslit neumí. Začátečníci vítáni.
Počet míst omezen. Přihlášky zasílejte do 7. 11. na
email emekeart@centrum.cz. Cena 350 Kč. (emekeart.webnode.cz)

Dětský karneval
V sobotu 11. listopadu se v hotelu Beseda v Krásné
Lípě od 14:00 hodin koná dětský karneval. Pro děti
je připravená diskotéka, soutěž o nejoriginálnější
masku. Pro dospělé jsou přichystané svatomartinské hody. Vstupné dospělí a děti bez masky 20 Kč.

7. listopadu 2017

Kalendář Krásná Lípa
na starých fotografiích je v prodeji
Město Krásná Lípa ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně a společností
Česká digitální tiskárna pro vás připravili nástěnný kalendář pro rok 2018 – Krásná Lípa na starých fotografiích. Kalendář zakoupíte za cenu 199,- Kč v Domě
Českého Švýcarska na náměstí a v prodejně potravin A+P (dříve U Vorlíčka).

Kniha jako radost a inspirace
Rádi čtete? Přijďte se ve středu 15. listopadu od 19:00 do Domečku Na Kopečku
v Rumburku podělit o příběhy ze svých oblíbený knih nebo načerpat inspiraci
pro vaše další vybírání. Prostě si přijďte počíst nebo aspoň poslechnout čtení
a popovídat si o dění v literatuře.
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Varování: Po vichřici jsou cesty v národním parku obtížně
průchodné až neprůchodné
Po vichřici, která zasáhla Českou republiku 29. října, je většina cest a stezek v národním parku České
Švýcarsko průchodných s obtížemi, případně nejsou průchodné vůbec. Na cestách leží vyvrácené
stromy, místy došlo následkem vývratů i k drobným řícením kamenů ze skalních svahů na cestu.
Cesty také ohrožují vývraty, které jsou zavěšené
v korunách stojících stromů.
Správa národního parku České Švýcarsko nedoporučuje do národního parku vstupovat z důvodu
zvýšeného nebezpečí úrazu.
Správa národního parku předběžně odhaduje,
že následkem vichřice spadlo 5000 krychlových
metrů dřeva. Škody v lesích národního parku jsou
rozsahem srovnatelné s orkánem Kyrill v roce 2007.
Zcela neprůchodné cesty:
Cyklotrasa č. 3033 podél Vlčího potoka k Turistickému mostu
Cyklotrasa č. 3032 a modrá TZT z osady Kopec podél Brtnického potoka
Cyklotrasa č. 3032 a červená TZT z Kyjova do Zadní
Doubice
Pěší zelená TZT od Šternberku k Turistickému mostu

Herwart prověřil i naše hasiče
I naši hasiči měli plné ruce práce, když střední Evropu zasáhla ničivá bouře Herwart, s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu.

Rumburk
vydal nařízení
nesmí se do lesa!
Rada města Rumburk se usnesla na své 114. schůzi
dne 01. 11. 2017 Usnesením č. 1920/2017 vydat
nařízení o dočasném vyloučení vstupu do lesa ve
vlastnictví České republiky, Města Rumburk a Města Šluknov ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Rumburk, z důvodu vysokého ohrožení osob pádem stromů nebo jejich částí, jak je
vymezeno v ust. § 24 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 388/2002 Sb. Mimo jiné se týká i Krásné Lípy,
Krásný Buk, Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora, Zahrady
či Doubice. Dočasné vyloučení vstupu do lesa se
stanovuje na období do 31. 01. 2018.
Více na https://www.rumburk.cz/gallery/clanky6275/narizeni_1_2017.pdf

7. listopadu 2017
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Děti vypouštěly lososy
a učitelé se účastnili vzdělávacích kurzů
Díky dopravě hrazené z projektu: Žáby, čápi, lososi
aneb Život u vody i vodě, který podpořil Ústecký
kraj, se děti ze ZŠ Staré Křečany, ZŠ Březová a ZŠ
Kamenická z Děčína v polovině října zapojily do
vypouštění lososů do říčky Kamenice, které pro
ně zorganizovala Obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko. Děti vybavené kbelíky a síťkami
vypustily do říčky Kamenice nedaleko Dolského
mlýna téměř 20000 ks malých lososů, zároveň se
ale také dozvěděly od odborníků, proč k vypouštění lososů dochází, a co zapříčinilo jejich vymizení
ze zdejší přírody.
Kromě vypouštění lososů byly součástí projektu
i vzdělávací kurzy pro pedagogy a lektory na téma
voda nebo praktické přírodovědné pokusy. V rámci
projektu probíhaly ještě programy pro školy a školky z cyklu: senioři dětem, a to na téma život u vody
i ve vodě, které lektoroval dlouholetý rybář Vladislav Vencko.
Ve spolupráci se ZŠ Krásná Lípa jsme na závěr projektu pozvali do Krásné Lípy cestovatele a rybáře
Jakuba Vágnera, který dětem přiblížil během své
přednášky provázanost člověka s přírodou a motivoval děti k cestě za vlastními sny a dobrodružstvím. Věříme, že toto setkání se známou osobností, která propaguje ohleduplný vztah k přírodě,
přiměje děti k podobnému nahlížení na svět okolo
nich.
(Jarmila Judová)

D - Klub, místo pro volný čas dětí
V novém školním roce začal na naší škole fungovat D - Klub, místo pro smysluplné využití volného
času. Děti ze čtvrté a páté třídy zde mohou trávit
svůj odpolední čas a aktivně jej využít pro svůj rozvoj. Je mezníkem a zároveň prostředníkem vzdělávání ve škole a v rodině. Mezi pravidly D - Klubu
je především aktivita a samostatnost v přístupu
k trávení volného času. Žáci zde mají přístup k internetu, do školní knihovny, mohou si vypůjčit jak
beletrii, tak naučnou literaturu. Mohou si například
psát domácí úkoly, připravovat si prezentace či jiné
práce nebo se věnovat svým vlastním zájmům.
Jsou vedeni k zodpovědnosti k sobě, svým kamarádům i svému okolí. Prostředí D- Klubu sestává

z několika místností, každý si může najít svůj klidný
koutek nebo naopak vyhledat společnost. Prostředí je uzpůsobeno tak, že svou podnětností přispívá
k aktivizaci a zároveň samostatnosti. Kromě možnosti volného využití času v D-Klubu připravujeme
i další aktivity - semináře s tématickým zaměřením,
které se budou konat vždy první pondělí v měsíci.
Semináře budou volně přístupné šikovným a aktivním dětem především z druhého stupně. Připojit se
však mohou i mladší žáci. Zároveň zde žáci, u nichž
bylo diagnostikováno mimořádné nadání budou
dále pracovat na svém osobnostním rozvoji.
(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

Školní mediátoři v novém školním roce
Náš mediátorský tým se začal scházet hned po
prázdninách. Zatím jsme měli několik pracovních
schůzek ráno před vyučováním a jednu schůzku
odpolední. Na této schůzce jsme si připomněli, co
všechno umíme. Procvičili jsme si parafrázování
a začali jsme připravovat akci pro celou školu, která
připomene mediaci. Při přípravě akce jsme využili
naše znalosti brainstormingu, které jsme získali při
peer-mediačním výcviku. Navázali jsme na projek-

tový den, který proběhl v minulém školním roce.
Obešli jsme všechny třídy na prvním stupni a znovu
jsme připomněli, co je mediace a jak je možné ji na
naší škole využít. nyní připravujeme podobnou akci
pro žáky druhého stupně.
Bára Caklová, Bára Staňková, Eliška Juklíčková,
Kačka Krausová, Filip Dýsl, Zdeněk Vrabec, Kačka
Vohradská, Fanda Miklian

Den Ekoškoly byl
v režii školáků
V polovině října proběhl v naší škole projektový
den „Den Ekoškoly“, kde se naši žáci dostalo spousty nových informací. Všem se stanoviště moc líbila.
Stanovišť bylo celkem devět a na starosti je měli
členové Ekotýmu. Každé stanoviště představovalo
jedno téma programu Ekoškola. Témata byly následující: klimatické změny, voda, šetrný spotřebitel,
doprava, jídlo, biodiverzita, odpady a prostředí
školy.

7. listopadu 2017
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USNESENÍ
z 53. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23. 10. 2017
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 345/7, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 01/2017
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/7
o výměře cca 320 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Han Phan Minh, bytem
Křinické náměstí 13/15, Krásná Lípa z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Příspěvek - neschválení
Usnesení RM č. 53 – 02/2017
RM projednala žádost o finanční příspěvek na
poskytování preventivní sociální služby raná
péče 2017 od organizace Centrum LIRA, z. ú.,
se sídlem Matoušova 406/20, Liberec.
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.
Byty - pronájem - byt č. 47,
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 53 – 03/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 47, Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Romana Vojancová, bytem Čapkova
1004/14, Krásná Lípa,
2. Jiří Matys, bytem Křinické náměstí 248/1,
Krásná Lípa,
3. Augustin Šelmek, bytem Mikulášovice
1052/3, Mikulášovice.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
III. Různé
Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 2017/19/15-188
Usnesení RM č. 53 – 04/2017
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení
stavby
na
pozemku
č. 2017/19/15-188, uzavřené s Ústeckým kra-

jem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
na provedení stavby na pozemku ve věci stavby REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov.
Souhlas vlastníka sousedních
pozemků
Usnesení RM č. 53 – 05/2017
RM vydává souhlas vlastníka sousedních pozemků o umístění dočasného billboardu dle
přílohy.
Souhlas se záborem pozemků města Krásná Lípa při rekonstrukci koryta
Křinice
Usnesení RM č. 53 – 06/2017
RM souhlasí se záborem pozemků města Krásná Lípa dle přiložené tabulky pro rekonstrukci
a opravu koryta Křinice v Krásném Buku před
a za mostem 265-013.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Usnesení RM č. 53 – 07/2017
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017/19/15 - 291, na vedení zemního kabelu el. přípojky v pozemku
místní komunikace p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná
Lípa s firmou ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 53 – 08/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Kupní smlouvy č.
2017/33/17 - 292 na dodání posypového rozmetadla s firmou N&N Košátky s. r. o., se sídlem
Kropáčova Vrutice 111, Kropáčova Vrutice, IČ
27636844, dle předloženého návrhu.

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 – 09/2017
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa dle přílohy.
Program kina a kalendář akcí kulturního
domu na listopad 2017
Usnesení RM č. 53 – 10/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí
kulturního domu na měsíc listopad 2017, dle
přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 53 – 11/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 51. RM
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích
okresu Děčín k 30. 9. 2017,
- Dopis od KŘP ÚK ze dne 4. 10. 2017 - Vyjádření k umístění "zpomalovacích semaforů",
Krásná Lípa,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 10. 2017,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 19. 10. 2017.
Jan Kolář
Jana Drobečková

Kniha jako radost
a inspirace
Rádi čtete? Přijďte se ve středu 15. listopadu od
19:00 do Domečku Na Kopečku v Rumburku podělit o příběhy ze svých oblíbený knih nebo načerpat
inspiraci pro vaše další vybírání. Prostě si přijďte
počíst nebo aspoň poslechnout čtení a popovídat
si o dění v literatuře.

Regionální
knižní minitrh
V sobotu 11. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin
jste zváni do Městské knihovny ve Varnsdorfu na
tradiční 15. regionální knižní minitrh. Těšit se můžete na prezentaci a prodej knih, map, kalendářů,
pohlednic z našeho regionu, ale také drobných vánočních dárků a upomínkových předmětů.
Doprovodný program v sálku:
Od 10:00 hodin v sálku bud ou před staveny knižní
novinky z regionu.
Od 14:00 hodin v sálku - beseda
s Kamilou Moučkovou
Po celý den - dílničky pro děti a občerstvení.
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