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Vážení spoluobčané, 
kolegové a přátelé, 
čtyřtýdenní předvánoční období je pomyslnou cestou, kterou procházíme ke 
slavnostním dnům nejoblíbenějších z  křesťanských svátků, k  Vánocům. Pro 
naše nejmenší je to pomalá, časem vlekoucí se pěšina, kdy Štědrý den s třpy-
tivým stromečkem a  lákavě zabalenými dárky se zdá býti v nedohlednu. Pro 
nás dospělejší se stále častěji předvánoční čas mění spíše ve vysokorychlostní 
komunikaci, téměř v  závodní dráhu s  rychle se přibližující cílovou rovinkou. 
To vše ve snaze stihnout všechny pracovní povinnosti, uklidit a nazdobit naše 
domovy, vybrat ty správné dárky a vytvořit slavnostní pohodu.  Ve většině cí-
tíme, že to tak není úplně správné a s většími či menšími úspěchy se snažíme 
tempo změnit, zpomalit, zklidnit se... Je toho dobrým důkazem zvýšený zájem 
o  předvánoční kulturní akce, výroční společenská setkání, vánoční trhy i  ad-
ventní koncerty. Zaplněný krásnolipský kostel sv. Máří Magdaleny při České 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby, v provedení souboru Gaudium Pragense Lukáše 
Hurníka, se tak stal milým překvapením. A další naše adventní koncerty tento 
trend dále potvrdily.
S  blížícím se koncem roku se nevyhneme potřebě se zastavit, ohlédnout se 
a zhodnotit, jak se nám podařilo naplnit všechna přání a smělé plány. Stejně 
tak se budeme zamýšlet nad očekáváními pro rok příští. Dovolte mi, abych 
Vám popřál, abyste si v obou případech udrželi přiměřený nadhled a dobrou 
náladu. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem svým nejbližším spolupracovníkům 
a kolegům, kteří profesionálně zajišťují bezproblémový chod města i jeho další 
rozvoj. Poděkování patří i všem kolegům zastupitelům, členům komisí a dal-
ších orgánů města, kteří odvádí spoustu „neviditelné“ práce, ve svém volném 
čase, s minimální, častěji žádnou odměnou. A rovněž děkuji nepočítaně dobro-
volníků a nadšenců, kteří v desítkách zájmových spolků, sdružení a organizací 
utváří pestrý veřejný život města. Díky tomu je Krásná Lípa vnímána jako živé 
a příjemné, dynamicky se rozvíjející město.
Nový rok 2018 končí osmičkou, číslem, které k sobě váže v naší historii řadu mi-
mořádných událostí a dějinných zvratů. Společně si připomeneme především 
100. výročí vzniku Československé republiky. V  době překotné globalizace 
a zvýšené světové nestability je nezbytné si připomínat vlastní dějiny a pečo-
vat o společenský a kulturní odkaz našich předků. 
Přeji Vám, jménem svým i svých kolegů, příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků, dobré zdraví i nezbytné štěstí v roce 2018!

Jan Kolář, starosta města

č. 561 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 19. prosince
Příští číslo vyjde za dva týdny
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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 prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i fi rmám. 
Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

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!

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

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).

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

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční 
v pondělí 15. 1. 2018 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 4. 1. 2018 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 29. 1. 
2018 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18. 1. 2018 
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

Pozor, splatnost poplatku za komunální 
odpad se blíží
Dovolujeme si upozornit občany města 

Krásná Lípa a  vlastníky staveb určené 

k  individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinného domu, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny 

splatnosti poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů pro rok 2018. Poplatník, který 

platí poplatek sám nebo prostřednictvím 

společného zástupce domácnosti, je 

povinen zaplatit poplatek jednorázově, 

nejpozději do 31. 3. příslušného 

kalendářního roku, pololetně ve dvou 

stejných splátkách, a  to nejpozději do 

30. 6. a do 31. 12. příslušného kalendářního 

roku, měsíčně ve dvanácti stejných 

splátkách, a  to nejpozději do posledního 

dne příslušného měsíce. Poplatník, který 

má ve vlastnictví stavbu k  individuální 

rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k  pobytu žádná 

fyzická osoba, je povinen uhradit poplatek 

do 31. 3. příslušného kalendářního 

roku. Poplatek lze zaplatit bankovním 

převodem na účet 109634816/0300 pod 

přiděleným variabilním symbolem nebo 

hotově v pokladně městského úřadu.
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Krásná Lípa, K.Horka, Krásný Buk, Kyjov
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Svozový kalendář pro tříděné odpady,                           
čtvrtek v liché týdny r.2018
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 23. – 24. 12. 2017 MUDr. Adolf Křemen
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 25. 12. 2017 MDDr. Daniela Kadlecová
 Bezručova 569, Děčín, tel.: 412 586 361
- 26. 12. 2017 MUDr. Renata Bolfíková
 Varšavská 1863/7, Děčín, tel.: 412 535 930
- 30. 12. 2017 – 1. 1. 2018 
 MDDr. Magdaléna Klevetová
 J. Š. Baara 692/26, Děčín, tel.: 412 507 588
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Poděkování 
spolkům

Zapojení mládeže 

do přípravy projektu 
Víceúčelového hřiště za 
kinem

V letošním roce se v  Krásné Lípě uskutečnilo více 
jak 100 akcí, které jsou zapsány v kalendáři akcí, ale 
akcí bylo mnohem více. Je to zásluha nejen města, 
ale hlavně místních spolků a  organizací. Město 
Krásná Lípa není krásná jen z toho, co tu člověk vidí 
opravené nebo nově vybudované, ale také z toho, 
co tu člověk může zažít a  to jsou právě ty akce, 
které jsou připravovány po celý rok, aby nabídly 
široké veřejnosti nevšední zážitky a  zábavu. Také 
díky těmto spolkům a organizacím a jejich činností 
získalo město ocenění v  soutěži Obec přátelská 
rodině 2017 a to 1. místo a fi nanční dar v hodnotě 
1 100 000,- Kč, který se použije na prorodinné 
aktivity. Jednou z  aktivit je zajištění vybavení, 
zařízení a materiálu pro místní spolky a organizace. 
Ve spolupráci s  oslovenými organizacemi 
a  spolky jsme zajistili vše potřebné a  dne 6. 12. 
2017, kdy se konalo již tradiční setkání těchto 
spolků a  organizací, jim bylo vybavení a  zařízení 
slavnostně předáno. 

V rámci projektu Obec přátelská rodině 2017 se 
dne 22. 11. 2017 uskutečnilo setkání mládeže 
i  veřejnosti k  přípravě projektu Víceúčelového 
hřiště za kinem. Projekt představil Ing. arch. 
Libor Král, který přítomné s  projektem seznámil, 
představil aktivity a  ukázal, jak by asi mohlo vše 
vypadat. Mládež byla aktivně do projektu zapojena 
tím, že byly utvořeny skupinky, které společně 
vymýšlely, co by na hřišti uvítaly, nebo co by 
pro ně bylo zajímavé. S  podivem jsme sledovali 
nespočet dotazů týkajících se projektu a  mířících 
na projektanta. Ze všech návrhů bude vybrán ten 
nejlepší, který pak bude do projektu Víceúčelového 
hřiště zakomponován. 
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Vážený pane senátore, vážený pane starosto, vážení a milí přítomní, 
opět po roce se scházíme na tomto (i v širém světě) výji-
mečném místě. Na matičce Zemi je podobných zákoutí ve 
veřejném prostoru (jestli jsou čerstvé informace skutečně 
čerstvé) dvacet čtyři. Místo, pojmenované “Lavička Václa-
va Havla” by mělo, jak se uvádí na ofi ciálních stránkách, 
přispívat k  setkávání lidí, k  vedení skutečného dialogu. 
Mělo by být místem, kde se bude diskutovat a  přemýš-
let v  duchu ideálů a  životních postojů Václava Havla. 
Diskusi si můžeme užít za chvíli, teď se pokusím přičinit 
pár poznámek, které se týkají ideálů a  postojů Václava 
Havla. Dvacet osm let po listopadových událostech roku 
1989 prožíváme poměrně podivnou proměnu ideálů, kte-
rými byly relativně poklidný převrat a  rázná změna teh-
dejšího režimu poháněny. Řečeno slovy nejmenovaného 
autora: “Je divná doba, kdy se spousta věcí říká, tichým, 
zkomoleným hlasem. zase znovu vidím, kdo jsou oni a kdo 
já jsem...”  Jinak řečeno, hesla, která před osmadvaceti lety 
rezonovala po celé, tehdy ještě československé republice 
a  naplňovala náměstí nepřehlednými davy lidí, z  veřej-
ného prostoru více méně vymizela. A  když nevymizela, 
stávají se mnohdy terčem jistým způsobem cynického 
posměchu a znějí, podíváme-li se na stav dnešní politické 
scény a  její kultury, když ne rovnou komicky, pak přinej-
menším hluše. Ještě trochu jinými slovy - je divné, když 
někteří politici označují jako “fake news” jakékoli kritické 
zmínky o jejich osobě či podnikání, přičem jsou to právě 
oni, kteří zásobují veřejnost těmi “fake news”, týkajících se 
jejich činnosti, minulosti, nebo okolnostech jejich podni-
kání a podobně. Je to dokonalé zmatení jazyků, přičemž 
dobře víme, jak to v biblickém Babylonu (hebrejsky Bábel) 
nakonec dopadlo... Kdyby náhodou ne, zde je citát z knihy 
Genesis:  “Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všich-
ni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak 
nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 
Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem 
nerozuměli.“ I  rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže 
upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá 
Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré 
země a lid rozehnal po celé zemi.” 
Konec citátu.
Takto jsme se stali nositeli Božího plánu a  nějak si s  tím 
musíme poradit. Zpět do reality:
Před osmadvaceti lety skandovali lidé na náměstích 
heslo - “Konec vlády jedné strany!” A  dnes? Vypa-
dá to, že směřujeme k  vládě jedné strany, respektive 
“hnutí”, i  když bez souhlasu Poslanecké sněmovny, 
za to však se souhlasem čím dál více nesrozumitel-
ného prezidenta, který tvůrčím způsobem pracuje s 
Ústavou a  oznamuje, že vláda bez důvěry sněmovny tu 

klidně může vládnout čtyři roky. V přímém rozporu s nad-
šením roku 1989 pro návrat naší tehdy totalitní a násilně 
prosovětské reality zpátky do Evropy, kam bezpochyby 
historicky patříme mnohem víc, než někam kolem Sibiře, 
jsou postoje a výroky některých politiků... Do Poslanecké 
sněmovny se díky hlasům voličů dostala strana, která by 
chtěla vyvolat lidové hlasování o  setrvání či vystoupení 
z Evropské unie, a to především kvůli neuvěřitelné nezna-
losti principů a  ideálů Evropské unie. Je to navíc strana, 
která uspěla díky vyvolávání strachu z  nebezpečí, které 
nám nehrozí. Mám na mysli již před lety jak preziden-
tem, tak mnoha špičkovými politiky oznamované “invazi 
bambilionů muslimů”. Tato “invaze”  dnes ve skutečnosti 
dopadá tak, že na území republiky žije méně migrantů, 
než kolik má zmiňovaná strana poslanců ve sněmovně. 
Z  hesla o  tom, že pravda a  láska zvítězí nad lží a  ne-
návistí se nepochopitelnou přesmyčkou stala po-
směšná hláška, kterou se  populističtí politici vy
mezují proti komukoli, kdo je kritizuje či kdo zpochybňuje 
jejich intelektuální a  lidskou úroveň. Je nepochopitelné, 
že nálepka “pravdoláskaře” funguje v  projevech mnoha 
politiků jako hanlivé (opakuji, hanlivé) označení lidí, kteří 
by měli být, podle uživatelů pojmu “pravdoláskař”, něja-
kou hrozbou společnosti. Jako by se mělo jednat o nějaká 
tzv. “kavárenská nemakačenka”, parazitující na naší jinak 
skvěle fungující společnosti. Velice nepříjemně to 
připomíná rétoriku totalitních řečníků, když hřímali 
o  “nepřátelských elementech”, “protispolečenských je-
vech” a  podobných úkazech, které tehdy, podle době 
poplatnému názoru, ohrožovali společnost a nenechávali 
jim (soudruhům) pověstný “klid na práci”. Dnes jsou těmito 
nepřátelskými elementy pro vítěze voleb zřejmě všichni, 
kteří ve vládě jedné strany či hnutí vidí hrozbu pro stávající 
relativně otevřenou liberálně demokratickou společnost. 
Pak najednou všichni tito nespolupracujcí údajně “žvaní 
a kradnú”, zatímco vítězové voleb by “nežvanili a makali”.  
Je divná doba. V dějinách lidstva (natož v dějinách našich) 
to ale není novinka. Opakovaně, vždy, když došlo k něja-
kým na tu kterou dobu převratným událostem, se dříve 
či později onen “dobový pokrok” stal i  hrobníkem vlast-
ních ideálů. Takto padly dávné říše, zhroutily se projekty 
Čingischána nebo Alexandra Velikého, takto padl Řím, 
takto nejspíš tak trochu padáme nyní i my. V posledních 
stopadesáti letech se díky průmyslové a později také in-
formační revoluci náš svět raketovým způsobem zvětšil 
i zmenšil zároveň. Zjednodušeně řečeno: zvětšil se v ob-
jemu produktů i počtu lidí a zmenšil díky dopravním a in
formačním technologiím, co se blízkosti jednotlivců 
týče. To sebou nese nejednu svízel. Je velice obtížné, ve 

smyslu “namáhavé”, se v  takto rozpínajícím se a  hlučí-
cím světě vyznat. Od jednotlivců (ale i  od větších celků) 
je vyžadováno značné úsilí a  vynaložení mozkových 
schopností k  pochopení stále spletitějších souvislostí, 
které náš soukromý i společný svět utvářejí. Jest se obá-
vat, že přibývá lidí, kteří se hloubáním nad významem 
slov nezabývají. Přibývá lidí, kteří jsou ochotni přikýv-
nout právě jen tomu názoru či pohledu na svět, který 
jim osobně vyhovuje. To je pohodlné, ale také nebez-
pečné. Jde o  to, že osobní náklonnost k  názoru nějaké-
ho “vůdce” ještě nemusí automaticky znamenat, že je 
ten názor dobrý či správný. Nepřitomnost kritického pří
stupu k  ideám, které současným voličům předkládá 
řada politických uskupení, se může ve velice blíz-
ké budoucnosti šeredně vymstít. Podobně, jako 
se to přihodilo před několika desítkami let našim 
dnešním dobrým sousedům, tehdy však nepřátelům, 
když většinově přijali myšlenky rasové nadřazenosti 
a  s  nimi spojená tzv. “jednoduchá řešení”.  Dvacet osm 
let po listopadu 1989 se nacházíme poměrně daleko od 
původních ideálů svobodné, prozápadní, sebevědomé 
a  hrdé společnosti. Vypovídají o  tom poslední volby. 
Soudě podle jejich výsledků si řada našich spoluobčanů 
připadá nechráněna, ač jsme součástí největšího obran-
ného souručenství na světě. Soudě podle výsledků voleb 
by si řada našich spoluobčanů přála jakousi chimérickou 
“samostatnost”, na kterou ovšem očividně v  současném 
globalizovaném světě nemáme ani dostatek prostředků, 
ani sil, natož schopností. Soudě podle výsledků voleb si 
řada našich spoluobčanů přeje opětovné přimknutí ke 
vzdáleným východním údajným soukmenovcům. Soudě 
podle výsledků voleb si řada našich spoluobčanů přeje, 
aby jim někdo poskytl iluzorní pocit bezpečnosti výmě-
nou za omezení některých občanských svobod. To není 
strašení, to je jen odidealizovaný pohled na karty, jež byli 
voliči rozdány našim starým i novým zákonodárcům. 
Závěrem: Místo, na kterém se teď nacházíme, by nám 
mělo při každé příležitosti, když projdeme okolo, když se 
zastavíme, když na ně pomyslíme, připomínat jaký druh 
povinnosti vůči sobě i svému okolí máme. Totiž, nepodlé-
hat dojmům, ale věnovat se i obsahu pojmů. Neřídit se to-
liko citem, ale přizvat k našemu rozhodování i rozum. Když 
něco divně vypadá, tak vězme, že to nejspíš ve skutečnosti 
také divné je... 
Přeji nám všem, abychom se tu svobodně sešli i v příštích 
letech! 

Děkuji za pozornost.

I v Krásné Lípě jsme si připomněli 17. listopad
Setkáním u Lavičky Václava Havla  jsme si v podvečer 16. listopadu 2017  připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Slavnostní projev přednesl, již tradičně, 
pan Martin Schulz, bývalý redaktor rádia Svobodná Evropa, dnes nezávislý publicista a komentátor.



strana 519. prosince 2017

Únor

August Frind 
v obrazech a slovech

Leden Březen

Škola otevřela své 
dveře

Duben

Začala rekonstrukce 
mostku v Tylově ulici

Květen

Koncert Pavla Dobeše

První živé vystoupení 

Michal Horáček 
navštívil Krásnou Lípu

Reprezentační ples 
města

Ozvěny mezinárodního 
fi lmového festivalu 
Ekofi lm dozněly

Nová dekorace na 
fasádě Domu služeb

Naši stařečkové říkávali, 
„první vlaštovka jaro 
nedělá …“,

August Frind v obrazech a slovech byl název akce, 
věnované 165. výročí narození krásnolipského 
rodáka, akademického malíře Augusta Frinda, která 
se uskutečnila v  pátek 17. února v  rumburském 
muzeu. Kromě jiného zde byla představena kniha 
Mgr. Gabriely Jeřábkové „August Frind - Životní 
příběh akademického malíře“, vydaná městem 
Krásná Lípa.

Nejen život se musí užít, užít by se měla i přednáška. 
A tu krásnolipskou Ládi Bezděka a Káti Dvořákové 
si posluchači skutečně užili. Oba krásnolipští 
cestovatelé své nevšední zážitky z  neobvyklé 
dvouleté cesty kolem té naší zeměkoule českou 
škodovkou s  českou rybičkou v  kapse vůbec 
poprvé představili právě v Krásné Lípě. 

V rámci návštěvy kandidáta na prezidenta ČR 
Michala Horáčka na Šluknovsku, jsme měli možnost 
představit i  Krásnou Lípu a  některé naše aktivity. 
Do nabitého časového plánu se vešla jen krátká 
procházka centrem města, návštěva Komunitního 
centra Kostka a  Domu ČŠ. Na závěr programu se 
uskutečnila zajímavá a  hojně navštívená beseda 
v pivovaru Falkenštejn. 

Nultý ročník, věnovaný v mnoha souvislostech vodě 
a  příčinám jejího úbytku v  krajině, byl tak zvaně 
„na zkoušku“ a měl krásnolipským organizátorům 
zodpovědět otázku, zdali environmentální formát 
s přesahy do oblastí sociokulturních má zde u nás 
na „drsném“ severu své náležitě citlivé příznivce 
a  časem by si mohl získat vnímavé a  pravidelné 
návštěvníky. 

Krásná Lípa si v  roce 2020 připomene 150. výročí 
povýšení na město. Připravujeme reprezentativní 
publikaci o  naší historii. Malou připomínkou 
nadcházejícího výročí je i  nový poster na fasádě 
Domu služeb. 

Zhruba před osmi měsíci, město, čítající 3.500 
obyvatel, na svých Technických službách zahájilo 
činnost, spočívající ve striktním oddělování 
odpadního dřeva. Postupně se zapojují další obce.

Včera byla konečně zahájena, po dlouhých 
administrativních přípravách a  průtazích, 
rekonstrukce poškozeného mostku nad Křinicí 
v  ulici Tylova, v  blízkosti Domu rybářů. Stávající 
kamenná klenba bude nahrazena železobetonovou 
konstrukcí.

Početné publikum navštívilo v  sobotu 6. května 
2017 krásnolipský kulturní dům, kde se konal 
koncert známého písničkáře a  textaře Pavla 
Dobeše. 

Pedagogický sbor a vedení Základní školy v Krásné 
Lípě, pozvaly dne 6. 3. 2017 rodiče a  jejich děti 
na Den otevřených dveří, aby si mohli školu 
prohlédnout a zjistit, co jim škola nabízí. Škola byla 
otevřena nejen pro žáky a učitele školy, ale také pro 
návštěvy, rodiče a  jejich děti, které se chystají od 
září nastoupit do první třídy. 

Krásnolipské kalendárium 2017
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Červen

Krásná Lípa dvakrát 
první

Červenec

Tour de Feminin 
ovládly Američanky

1. června jsme si z Ústí nad Labem přivezli ocenění 
za 1. místo ve třídění odpadů (soutěž Skleněná 
popelnice) v Ústeckém kraji, v kategorii měst nad 
3 500 obyvatel. Zároveň jsme zvítězili v  podobné 
kategorii ve třídění elektroodpadu. Poděkování 
patří především krásnolipským občanům, že 
zodpovědně třídí a kolegům z radnice a technickým 
službám, kteří zajišťují fungování odpadového 
hospodářství. 

Ruth Winder z amerického týmu United Healthcare 
Pro Cycling vyhrála 30. ročník Tour de Feminin, 
když pro sebe zároveň vybojovala první a druhou 
etapu. Druhá skončila její týmová kolegyně Tayler 
Wiles a třetí Ann – Sophie Duyck z Belgie. Nejlepší 
českou závodnicí se stala na dvaačtyřicátém místě 
holanďanka Melisa Van Neck startující s  českou 
licencí za tým Dukla Praha. 

Zpevnění hráze na 
Smutňáku

Nová technika pro 
technické služby

Nová fasáda domu na 
Křinickém náměstí

Další městský bytový 
dům prochází proměnou

Na vlčíhorské 
rozhledně se svítí

Nové lávky pod 
Kyjovskou přehradou

Po rybníku v  sídlišti upravili pracovníci našich TS 
i  hráz rybníka Smutňák (Titěrák) ve Studánecké 
ulici.

Město postupně obnovuje vozový park technických 
služeb. V  nedávné době jej obohatilo o  "novou" 
repasovanou montážní plošinu s dosahem 22 m.

Oprava čelní stěny a  pravého štítu městského 
objektu Křinické náměstí 16 je dokončena. Doplnili 
jsme rozvod elektřiny k nasvětlení pamětní tabule 
Albina Hugo Liebische. Novinkou je i  domovní 
znamení nad vchodem. Zbývá ještě dokončit levý 
štít a v příštím roce zadní trakt budovy.

Po loňské výměně oken a generální opravě střechy 
se pomalu dokončuje i oprava fasády na bytovém 
domě Mánesova 24. Ještě budou vyměněna 
garážová vrata a provedeny nátěry vstupních dveří 
a drobné dokončovací práce.

Dva solární panely s  výkonem 250 wattů nyní 
poskytují základní osvětlení interiéru na rozhledně 
na Vlčí hoře. Osvětlení dovolí také noční akce, jako 
jsou například noční prohlídky krajiny.

Přes Sýrový potok v  Kyjovském údolí jsou 
nainstalovány nové lávky. Bude zde proznačena 
i  turistická značka. Práce provedli pracovníci TS 
města. 

I letos město investuje 
do místních komunikací
Téměř 1,5 km nových asfaltobetonových povrchů 
letos přibude na našich městských komunikacích, 
především v okrajových částech města. 
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Srpen

Další městský dům 
prochází proměnou

Září

Hrobce se blýská na 
lepší časy

Říjen

Krásná Lípa získala 
titul „Obec přátelská 
rodině 2017

Probíhá výměna oken (bohužel s velkými problémy 
ze strany dodavatele) u  našeho bytového domu 
v  Krásném Buku 54. Navazovat bude generální 
oprava střechy a  v  příštím roce pak proběhne 
rekonstrukce fasády objektu. 

Mauzoleum rodiny Dittrich v  Městském parku je 
unikátem, který si zaslouží pozornost.
Jednání s  vlastníkem – státem, zastoupeným 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových pokračují. Stát Krásné Lípě přislíbil, 
že by mohl před převedením památkově chráněné 
hrobky na město investovat do zastřešení. 

Z Prahy přišla dobrá zpráva - město uspělo v   
soutěži „Obec přátelská rodině 2017“, která vznikla 
před devíti lety jako aktivita sloužící k  motivaci 
obcí k  rozvoji prorodinných aktivit. S  vítězstvím 
v soutěži je spojena i nemalá fi nanční odměna ve 
výši 1,1 mil. korun, která bude vyplacena městu 
formou dotace. Získané fi nanční prostředky nám 
umožní např. doplnit herní prvky na dětském hřišti 
na sídlišti, dovybavit oddychovou zónu u  rybníku 
Cimrák, zakoupit vybavení do Komunitního centra 
atd. Zároveň např. podpoříme nákup vybavení pro 
cvičení s  miminky FIT MAMI, vybavení klubovny 
rybářů, doplníme výzbroj a  výstroj pro mladé 
hasiče, dresy malým fotbalistům, hudební nástroje, 
kroje a další věci pro spolky ve městě. A  to je jen 
zlomek z  celkového rozsahu aktivit, které budou 
podpořeny. 

Jiří Stivín nadchl 
početné publikum

Rekonstrukce mostku 
v Tylově ulici je 
dokončena

Vladimír Franz využil 
varhany naplno

Navštívil nás další 
kandidát na prezidenta

Den Českého 
Švýcarska se vydařil

Sám se svým stínem - to byl název koncertního 
programu, se kterým vystoupil v  Krásné Lípě 
fl étnový virtuos Jiří Stivín. 

Bez vad a  nedodělků převzalo město stavbu 
nového mostu přes říčku Křinici. Mostek v Tylově 
ulici je sedmým zrekonstruovaným mostem 
v posledních letech. 

Mimořádný hudební zážitek přineslo vystoupení 
profesora Vladimíra Franze. Vystudovaný právník, 
výtvarník, literát, hudebník a  v  neposlední řadě 
také pedagog (a také trochu politik - kandidát 
z  minulých prezidentských voleb)  pro tuto 
příležitost připravil originální varhanní kompozici 
inspirovanou pestrou geologickou historií našeho 
regionu. 

Koncem srpna strávil dva dny v  Krásné Lípě 
prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Kromě 
procházky po městě došlo i na návštěvu pivovaru 
a především výšlap do blízkých skal. 

V tradičním termínu na konci prázdnin jsme opět 
připravili Den Českého Švýcarska. Podle ohlasů 
návštěvníků a účastníků, i dle celkové návštěvnosti 
ho můžeme považovat za úspěšný. Vrcholem dne 
byl koncert Dana Bárty.
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Školní zahrada 
prochází proměnou

Kalendář Krásná Lípa 
na starých fotografi ích 
je v prodeji

Krásnolipský Lužičan 
slavil třicetiny

Připomínka výročí 
revoluce

Předadventní koncert 
zaplnil kostel

Dokončuje se oprava 
oplocení hřbitova 
v Kyjově

Cena hejtmana 
Ústeckého kraje pro 
Jiřího VíchaPo jarních terénních úpravách začala další část 

rekonstrukce školní zahrady u  mateřské školy ve 
Smetanově ulici. 

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 fotografi ích. 

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. 

V předvečer 17. listopadu si i Krásná Lípa připomněla 
významný Den boje za svobodu a demokracii. Sešli 
jsme se u Lavičky Václav Havla, kde proběhlo krátké 
přivítání starostou města, zapálili jsme symbolicky 
svíčky a vzpomínka na tento den zazněla v podobě 
krátkého proslovu z úst Martina Schulze. Poté jsme 
se přesunuli do kulturního domu, kde proběhl 
koncert hudebního vědce a  klavíristy Pavla 
Farského a  Krásnolipského komorního sboru pod 
vedením Mgr. Milana Sudka, v  jejich podání jsme 
si vyslechli skladby krásnolipského rodáka A. P. 
Heinricha a  dalších regionálních autorů. Celým 
večerem provázel Karel Jarolímek za pomoci našich 
žáků Kateřiny Vohradské a Františka Mikliana. 

Posluchači zcela zaplněný kostel sv. Máří Magdaleny 
nad Křinickým náměstím byl skvělou kulisou 
zahajovacího koncertu letošního krásnolipského 
adventního programu. V podání souboru Gaudium 
Pragense, pod taktovkou Lukáše Hurníka zazněla 
Česká mše vánoční z pera Jakuba Jana Ryby.
Děti rozsvítili letošní  Vánoční strom

Pracovníci našich Technických služeb dokončují 
opravu oplocení kyjovského hřbitova. Oplocení 
z  devadesátých let dosloužilo a  turisté, mířící na 
Kinského vyhlídku, si začali nevhodně zkracovat 
cestu přes hrobová místa. V  příštím roce dojde 
k  úpravě přerostlé zeleně, popř. výsadbě nových 
stromů. 

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. 

Listopad

V Městském parku 
přibyly „rodinné 
stromy“
Ani chladné počasí s občasnou ledovou přeháňkou 
neodradilo na čtyři desítky dobrovolníků, kteří 
si v  sobotu 11. 11. 2017 dopoledne přišli zasadit 
strom v  krásnolipském Městském parku. Celkem 
bylo vysazeno 14 tzv. rodinných stromů, které si 
vysadily rodiny, skupinky přátel, ale i  jednotlivci. 
Vysazené stromy budou zaneseny do výsadbového 
plánu s poznámkou, kdo je vysadil. Účastníci obdrží 
pamětní list s fotografi í u vlastnoručně vysazeného 
stromu. 
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Prosinec
Tradiční koncert Tony 
Ackermana v kapli ve 
Vlčí Hoře 

Adventní koncert 
Lužičanu v kostele 

Aktivní hasiči uspořádali námětové cvičení s kolegy z Rybniště

Oprava fasády Křinické náměstí

Rekonstrukce a zateplení bytového domu Nemocniční 6Probíhá rekonstrukce dalších sakrálních památek na území města

Adventní koncert FS 
Dykyta v kulturním domě
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Rekonstrukce lesní kaple sv. Anny

Rekonstrukce schodiště u Domu ČS

Výsadba v Městském parku

Rekonstrukce místních komunikací

Mánesova 24 - dům po rekonstrukci

Žehnání obnoveným sakrálním památkám
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Oprava střechy Smetanova 2

Výměna oken v kulturním domě

Výměn oken na poště

S podporou města se staví nové domy

Pivovar Falkenštejn se rozšířil do sousedního objektuDemolice objektu El. Krásnohorské 19
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