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Pondělí 17. prosince 2018
Příští číslo vyjde v lednu

č. 581

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé,
adventní čas nás pomalu přibližuje k vánočním svátkům a k Novému roku. Letošní,
mnoha významnými výročími doslova nabitý, „osmičkový“ rok se přehoupne do roku
2019. Díky několika volným dnům v jeho
závěru budeme mít možnost zpomalit,
zklidnit se, změnit rytmus. Užít si volný čas
společně s rodinou, nejbližšími přáteli a kamarády. Nebo třeba jen vyrazit do krásné
přírody kolem nás.
Ale než tak stane, musíme všichni zvládnout řadu úkolů a povinností, pořídit vánoční dárky, napéct cukroví, uklidit domov
a zvládnout spoustu dalšího. Je potěšující,
že i v tak náročném období si řada z vás
najde čas na malé zastavení, na rozsvícení
městského vánočního stromu nebo na návštěvu některého z adventních koncertů
či trhů. A nabídka v našem městě je i letos
opět pestrá. Advent jsme zahájili v kostele
sv. Máří Magdaleny exklusivním provedením České mše vánoční Jakuba Jana Ryby,
v podání souboru Gaudium Pragense pod
vedením pana Lukáše Hurníka. Na své předvánoční trase se na našem náměstí zastavil
i pohádkový kamion společnosti Coca-Cola,
který potěšil stovky nadšených dětí, a z něhož jsme pak také rozsvítili městský vánoční

strom. I pro následující adventní víkendy
jsou připraveny další koncerty, vánoční tvoření, Turistické adventní trhy a další tematické aktivity.
S blížícím se koncem roku se nevyhneme
také potřebě ohlédnout se a zhodnotit,
jak se nám podařilo naplnit všechna přání
a plány. Z pohledu radnice šlo o rok velmi
úspěšný, kdy se nám podařilo realizovat
všechny naplánované investiční akce, získali jsme zajímavé dotační prostředky, které
umožní další rozvoj našeho města. Desítky
hojně navštěvovaných kulturních, sportovních a společenských akcí ukázaly, že Krásná Lípa má co nabídnout, a to nejen svým
občanům, ale i stále početnějším návštěvníkům a turistům. Výsledky podzimních komunálních voleb nám potvrdily správnost
směřování a byly tou největší odměnou za
naši předchozí práci. Rád bych proto poděkoval zaměstnancům města, kolegům
zastupitelům, členům komisí a všem aktivním občanům, kteří společně s námi vytváří
zajímavý a pestrý život v našem městě.
Přeji Vám, jménem svým i svých kolegů,
příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
dobré zdraví i nezbytné štěstí v roce 2019.
Jan Kolář, starosta města
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SVOZ

První adventní koncert
v kostele sv. Máří Magdalény

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 20. 12. / 3.
1. / 17.1., Vlčí Hora, Zahrady: 17. 12. / 31. 12. / 14.1.
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,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2019 zimní svoz končí. 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

Česká mše vánoční od J. J. Ryby se rozezněla v neděli
krásnolipským kostelem.
Pozval nás na ni smíšený sbor Gaudium Pragense
pod vedením dirigenta Lukáše Hurníka. Ti kdo
v nevlídném počasí opustili své domovy, mohli
obdivovat nádherný soprán Elišky Gattringerové,
alt Jany Prouzové, tenor Jana Zimmela a bas Petra

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

Svobody. Nástroj, který do tohoto prostoru patří
– varhany - mistrně ovládla Ivana Michalovičová.
Děkujeme i paní sbormistryni Michaele Šreinové
a všem dalším ze smíšeného sboru za krásnou
vánoční atmosféru, kterou nám svým vystoupením
připravili.
Alena Starostová (redakčně zkráceno)

1. advent a rozsvícení vánočního stromu
Po hudební lahůdce, koncertu sboru Gaudium
Pragense v kostele, program 1. adventu pokračoval
na Křinickém náměstí, kde se již očekával příjezd
Coca-Cola kamionu. Přijíždějící kamion nadšeně
přivítal početný dav, zejména dětí, které se
v průběhu večera mohly v kamionu, jež se proměnil
ve vánočně vyzdobené podium, vyfotit se Santou.

Fotografie rozsvíceného
9. prosince.

vánočního

stromu

z

Odtud také zazněl koncert dětí z Mateřské školy
Motýlek, kterým byl věnován výtěžek z prodeje ze
stánku s Coca-Cola suvenýry.
Finálem 1. adventní neděle bylo rozsvícení
vánočního stromu, ke kterému z důvodu špatného
počasí došlo dříve, než bylo původně plánováno.

K ozdobenému stromu a další vánoční výzdobě patří
i betlém na rybníčku u resortu Lípa. Poprvé byl na vodu
spuštěn v roce 2014. Z toho vyplívá, že tato tradice
letos slaví své malé kulaté jubileum.
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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

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

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. 2019.
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!

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno
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Sobotní „vánoční tvoření“
V neděli 2. prosince jsme zapálili první svíčku na
adventních věncích. Někdo si je kupuje, někdo
vyrábí sám. A právě ti, přišli v sobotu 1. prosince
do kulturního domu, aby si připravili vlastní
výzdobu. Pod jejich rukama vznikaly krásné vánoční
dekorace. Přicházely maminky se svými ratolestmi
a společně tvořili ozdoby na
stromeček. Z korálků navlékaly
andělíčky nebo hvězdy, malí
umělci vyráběli pro své blízké
i andělíčky z šišek, rybičky
a další vánoční ozdoby.
Odpoledne rychle uplynulo
a v očích malých dětí byla vidět
radost a spokojenost z jejich
vlastního díla. Děkujeme paní
Jindřišce Daňkové, pod jejímž
vedením vznikala tato malá
dílka, dík patří i její kolegyňce,
se kterou malí návštěvníci
vytvářeli oblíbené andělíčky

a rybky. Krásné adventní věnce přicházely na
svět ve výtvarné dílně „květinky“ Lucky. Dík patří
i Šumavským pekárnám z Jablonce nad Nisou, které
nám darovaly vynikající vánočky k čaji a kávě. Tak
krásné Vánoce a za rok si zase něco vyrobíme….
Alena Starostová

Krásnolipský komorní sbor koncertoval
v Domech s pečovatelskou službou
K předvánočnímu času neodmyslitelně patří hudba,
především, jak jinak, ta vánoční. Slyšíme jí všude,
z televize, rádia…, ale zcela jiný rozměr má ta živá,
kterou při návštěvě některého z koncertů můžeme
nejen slyšet, ale také vidět. Navíc každý koncert
má i svou atmosféru, kterou nejen prožíváme, ale
jako diváci i vytváříme. Stát se součástí takového
koncertu měli možnost v úterý 4. prosince
i obyvatelé našich Domů s pečovatelskou službou
a nemuseli chodit daleko – Krásnolipský komorní
sbor pro ně uspořádal hned dva vánoční koncerty,
první ve žlutém a druhý v modrém domě.

Adventní koncert folklorního
souboru Lužičan
Lidové koledy v podání Lužičanu a jeho muziky
rozezněly a letos již druhá zapálená svíčka na
adventním věnci rozzářila v neděli 9. prosince
kostel svaté Máří Magdalény. Koncert členové
souboru zahájili průvodem s muzikou lodí kostela

k presbytáři, zapálením svíček na adventním věnci,
přivítáním hostů a úvodním slovem. Adventní
podvečer utekl jako voda a po rozloučení, na samý
závěr, se soubor přesunul k východu z kostela,
odkud hudbou vyprovázel odcházející návštěvníky.
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Úspěšně proběhla
kolaudace veřejných WC
Bez vad a nedostatků, to je závěr kolaudační
prohlídky nově vybudovaných veřejných toalet
v Domě služeb. Zbývá jen dokončit označení
zařízení a rozmístit směrovky po městě. Po obdržení
kolaudačního souhlasu budeme moci zahájit
provoz. Tak se stane pravděpodobně od začátku
ledna 2019.
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Vozíčkářská trasa
Ke šťastnému životu patří bezesporu hlavně zdraví.
Ne všichni máme štěstí, že zdraví jsme. Ne všichni
máme štěstí, že vidíme, slyšíme či chodíme. Je
mnoho těch, kteří se bez fyzické a psychické pomoci
neobejdou. Mezi ně patří i lidé na invalidním vozíku.
Sami většinou nutnost pomoci veřejně nepřiznávají.
Jsou to silní jedinci a se svým osudem se dokáží
porvat sami. Proto bychom o pomoci neměli
zbytečně hovořit, ale okamžitě ji realizovat.
Náš Klub českých turistů hodlá tato slova naplnit
aktivním podílem na vybudování značené
vozíčkářské trasy Krásnolipskem (první
v Ústeckém kraji).
Příroda v našem regionu je nádherná. Umožněme,
aby se z ní těšili všichni, tedy i ti, které zdraví
částečně omezuje. Díky OÚ Rybniště, OÚ Horní
Podluží a MěÚ Krásná Lípa byly drobnými terénními
úpravami práce na vozíčkářské trase zahájeny, ale
hlavní objem prací bude naplněn v roce příštím.
A tam by chtěl náš klub pomoci.
Jak vše probíhá?
Především jsme se přihlásili do programu ČSOB
pomáhá regionům. Program si klade za cíl
podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných

projektů. Čtyři úspěšní žadatelé (jedním z nich je
i náš KČT Krásná Lípa), kteří ve vyhlášeném období
(podzim 2018) získají od veřejnosti prostřednictvím
online sbírky nejvíce finančních prostředků,
dostanou podle pořadí finanční dar od 25 000 Kč do
50 000 Kč. Sbírka probíhá od 6. 12. 2018 do půlnoci
6. 1. 2019 prostřednictvím řádně registrované sbírky
Fóra dárců.
Celkovou částku, kterou náš klub získá, ať už
veřejnou sbírkou nebo umístěním ve vlastí
soutěži, věnujeme právě na vybudování
vozíčkářské trasy Krásnolipskem.
Vážené organizace, spolky i jednotlivci. Pro posílání
finančních darů jsou vám k dispozici webové
stránky www.csobpomaharegionum.cz. Zde
můžete přispět díky jednoduchému mechanismu
online na náš

SBÍRKOVÝ ÚČET 101 7777 101/0300,
variabilní symbol 20185302.
Je též možné přispět proti potvrzení do pokladny
našeho odboru KČT. Klub sám převede peníze na
výše uvedený účet.
Děkujeme, Výbor KČT, odbor Krásná Lípa

Nová turistická destinace ožívá
Z iniciativy měst a obcí, podnikatelů v cestovním
ruchu a dalších subjektů na obou stranách
Lužických hor byla zřízena DMO Lužické a Žitavské
hory, z. s. Destinace je přeshraniční a zároveň
mezikrajská, část členů je z Ústeckého kraje, další
pak z Libereckého kraje.
Právě vychází propagační brožura destinace
z autorského pera Rostislava Křivánka, na rok
2019 se připravují např. projekty: pivní stezka
se zapojením podnikatelů, rozšíření stávajících
produktů Hřebenovka, Via sacra, regionální
produkty atd.), účast na veletrzích cestovního
ruchu, koordinace informačních center, distribuce
propagačních materiálů a další související aktivity.

Stejně jako se změnil vzhled Domu rybářů, mění se
jeho okolí i vnitřní prostory. Na fotografiích nově
zrekonstruovaná rybářská klubovna a nová ohrada
u domu.

Jeden z pohledů na Lužické hory z Krásné Lípy

Jako organizace destinačního managementu si
spolek klade za cíl rozvíjet a inovovat udržitelný
cestovní ruch v turistické destinaci Lužické
a Žitavské hory a budovat dobré jméno značky této
destinace. Zlepšovat úroveň zážitků a spokojenost
návštěvníků, zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované
služby, zlepšovat podnikatelské prostředí a zvyšovat
ekonomickou výkonnost udržitelného cestovního
ruchu v destinaci Lužické a Žitavské hory v souladu
se zájmy místních obyvatel.
Propagační brožuru si můžete stáhnout na
stránkách: www.krasnalipa.cz/img/sloupce/luzicke_
hory.pdf
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V národním parku se usadila koza.
Žije měsíce vedle vlků

Vyšel nový Zpravodaj
České Švýcarsko

České Švýcarsko, 30. 11. 2018 – Neobvyklou
obyvatelku Národního parku České Švýcarsko
zaznamenali pracovníci stráže přírody v oblasti
u Vlčí hory. Je jí černobílá koza domácí, kterou se
jim během strážní služby podařilo fotograficky
zdokumentovat již 21. srpna 2018. Vzhledem
k tomu, že se kozu nepodařilo odchytit a uvedená
oblast je současně vlčím teritoriem, dospěli strážci
k předpokladu, že šance zvířete na přežití jsou velmi
malé.
Překvapivou informaci proto přineslo vyhodnocení
snímků z fotopastí nainstalovaných na vybraných
místech ve východní části národního parku za
účelem monitoringu pohybu vlků. Fotografie
pořízená dne 18. listopadu zachycuje kozu v dobré
kondici na místě, které současně pravidelně
navštěvují vlci. Stejná fotopast obsahuje snímky
vlků, naposledy byli zachyceni o týden dříve, dne
13. listopadu. Koza se tedy ve vlčím teritoriu
pohybuje opakovaně a daří se jí mezi vlky přežít.

V listopadu Správa Národního parku České
Švýcarsko vydala podzimní číslo svého zpravodaje.
Najdete zde např. zajímavosti z monitoringu
Lososa obecného, zamyšlení nad letošní turistickou
sezonou, ale i článek ze soutěže o nejlepší louky
v Českosaském Švýcarsku, v které se umístila
i Krásná Lípa s vlhkou loukou v Městském parku…
Prostor je věnován i tématu letošního horkého
a suchého léta a s ním související kůrovcové
kalamity. Zpravodaj, nejen tento, ale i předchozí
čísla, si můžete stáhnout na stránkách www.npcs.
cz. Najdete ho v menu: Pro návštěvníky i místní /
Publikace ke stažení

Vlci v národním parku prokazatelnĕ žijí od roku
2017, správa výskyt sleduje
Výskyt vlků na území Národního parku České
Švýcarsko byl poprvé spolehlivě doložen v roce
2017. Vlci se sem rozšířili – jak dokládají genetické

Poprvé ji strážci národního parku zaznamenali
20. srpna. Fotopast ji zachytila naposledy 18. listopadu
2018. Foto: Petr Paulíček/Správa NP České Švýcarsko

analýzy nalezených vzorků trusu – z populace
vlků v saské Lužici. Správa národního parku jejich
výskyt a pohyb pravidelně dokumentuje, a to
ve spolupráci s externími odborníky. Přímo na
území národního parku přítomnost vlků nijakým
způsobem nekoliduje s lidmi, vlci lidskou blízkost
nevyhledávají a setkání například s turisty jsou
velice vzácným jevem.
Vzhledem k faktu, že vlčí teritoria území národního
parku přesahují, zprostředkovává správa parku
spolu s dalšími partnery také praktické informace
pro skupiny, které mohou být výskytem vlků
dotčeny, například pro chovatele hospodářských
zvířat. Důležitá je především prevence, tedy zajištění
chovů tak, aby pro vlka nebyly snadným cílem.
Nová internetová stránka věnovaná vlkům
Vlkům a jejich návratu správa parku nově věnuje
také internetovou stránku http://www.npcs.cz/vlk,
která obsahuje také praktické informace a odkazy,
mimo jiné i právě pro chovatele hospodářských
zvířat na území CHKO Labské pískovce.
Publikováno z Oficiální webové stránky
NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
(http://www.npcs.cz)

Vlci byli na stejné lokalitě zaznamenáni fotopastí
opakovaně během celé první poloviny listopadu.
Foto: Petr Paulíček/ Správa NP České Švýcarsko

Téměř stovka zápasníků
se utkala v tělocvičně
sportovního areálu
V sobotu 24. listopadu patřila tělocvična
sportovního areálu v Krásné Lípě zápasníkům.
Konal se zde Mikulášský turnaj v zápase, kterého
se zúčastnilo 93 soutěžících z 12 oddílů. Domácí,
pořadatelský oddíl získal celkem 3 zlaté, dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili. V celkovém
hodnocení družstev se umístil na pátém místě.
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Kouzla a čáry
v hodině fyziky
Základní škola hledá účinné způsoby jak zvýšit
zájem o přírodovědné obory.
Čtvrteční dopoledne bylo pro šesťáky hodně
netradiční. Přijela totiž vzácná návštěva, vědec
z masa a kostí. S aktérem čtvrtečních pokusů byste
si rukou dlouho nepotřásli. Úsměv na vašich rtech
by během okamžiku zmrzl. A to doslova. Jednalo se
totiž o pokusy s kapalným dusíkem. Jako dusíkův
velký kamarád přijel RNDr. Jiří Králík, Ph.D. z katedry
fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Doktor Jiří Králík si pro žáky šestého ročníku
připravil sérii velmi zajímavých pokusů s dusíkem.
Ukázal žákům, co se děje s vlastnostmi těles,
jestliže je rychle ochladíme. Dále demonstroval
fyzikální vlastnosti, jako jsou rozpínavost plynů,
tekutost plynů, supravodivost materiálů, křehkost,
změna teploty varu v závislosti na vnějším tlaku.
Nebylo třeba mít obavy, mohli jsme se ho dotknout
a někteří jej dokonce ochutnali v piškotech.
Pokusy byly doprovázeny fundovanými komentáři
pana doktora Králíka. Celá problematika byla
představena atraktivním, tak trochu kouzelnickým
způsobem. Takže vyučovací hodina utekla všem
velmi rychle.
www.zskrasnalipa.cz

Rodičovský večer
Ve čtvrtek 29. listopadu se uskutečnil další z řady,
dnes již vlastně tradičních, rodičovských večerů
– tedy neformální setkání rodičů, dětí a paní
učitelky. Tentokrát se rodiče a děti III. C, třídy
s inovativním vzděláváním, sešli v Relax Centru
Továrna na bowlingu. Nad sklenkou svařeného
vína a s obloženým chlebíčkem si tak rodiče
mohli vyměňovat zkušenosti, zatímco děti využily
kuželkové dráhy až do poslední minuty. Mimo
bowlingu byl také čas na schovávanou a dokonce
i "Československo hledá talent". Dvě hodiny
utekly jako voda. Až hlasitě projevovaná nelibost
přítomných kojenců večer ukončila.
Za rodiče František Dlask s rodinou

17. prosince 2018

Projekt Edison
Na naší škole se v týdnu od 19. do 23. listopadu
uskutečnil
Mezinárodní
projekt
Edison.
Krásnolipskou školu navštívili studenti z Indie,
Maroka, Ukrajiny, Kazachstánu, Taiwanu, Rumunska
a Gruzie. Během týdne žáky seznamovali se svými
zeměmi, jejich kulturou, tradicemi i jídelníčkem –
a to pouze v anglickém jazyce.
„Vizí projektu EDISON je tolerance a příznivé
společné soužití české společnosti s různými
kulturami a národy na základě jejich porozumění
a omezení předsudků a stereotypů. Zároveň se
děti učí nebát se odlišného. Díky multikulturní
atmosféře, vyvolané zahraničními lektory, je
oživena výuka a děti jsou více motivováni ke
studiu anglického jazyka a v neposlední řadě také
k cestování a objevování jiných zemí a kultur“
popisuje projekt na svých stránkách škola.
Zdroj: http://www.zskrasnalipa.cz

Lucerna budoucnosti opět ozářila
cestu rumburských gymnazistů
Studenti gymnázií v Rumburku,
Seifhennersdorfu a Zgorzelci se
setkali letos již podruhé na projektovém týdnu trojzemí - Lanterna futuri Art & Science.
37 studentů se zabývalo v rámci
hudební, filmové a akčně - umělecké dílny v Großhennersdorfu
tématy „technologie a příroda“,
„člověk a stroj“ či „Anthropozän
- věk člověka“. Výchozí inspirací
jim byl v přeneseném smyslu román K. Čapka „R. U. R.“
Dalších 27 studentů se v rámci divadelní a fotografické dílny v Liberci zabývalo
otázkami budoucnosti a výhodami, či nevýhodami
technického pokroku. To vše proběhlo pod vedením
zkušených pedagogů projektu Lanterny futuri a lek-

torů z IQ - Landie.
A co je to vlastně Lanterna futuri? Jedná se o interkulturní vzdělávací projekt, v rámci nějž se setkávají
žáci ve věku 14-18 let a učitelé z Německa, Polska
a Čech a společně pracují v různě tematicky zaměřených dílnách (workshopech). Každá z těchto dílen
je národnostně smíšená, žáci však mají k dispozici
i tlumočníky.
Studenti si tak v tomto projektovém týdnu rozšíří obzory v dané oblasti, procvičí si své jazykové
schopnosti, poznají jiné kulturní prostředí, nové
přátele a domů odvezou nezapomenutelné zážitky
nejen na celý týden společné práce a zábavy, ale i na
závěrečnou prezentaci svých výtvorů, ať již ve formě
hudebního koncertu, divadelního představení, výstavy fotografií či prezentací natočených filmů.
Margita Krákorová

Volný byt v Domě s
pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 3 – 07/2018 ze dne 3. 12. 2018
Rada města Krásná Lípa vyhlašuje záměr obce
pronajmout nejdříve od 1. 2. 2019 byt č. 8,
Nemocniční 1156/16 (Dům s pečovatelskou
službou). Byt I. kategorie o velikosti 0+2 (46,63 m2,
sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Více Informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11,
tel. 412 354 823.

Také jedna z činností při údržbě města – mytí kontejnerů na tříděný odpad. Za pomoc děkujeme našim hasičům.

17. prosince 2018

Od září letošního roku se ZŠ Krásná Lípa zapojila do projektu Příběhy našich
sousedů (Post Bellum). Do projektu se přihlásily děti ze sedmé třídy a jejich
vedoucím pedagogem se stala Mgr. Eva Salovová. Úkolem dětí v tomto projektu
je najít a vyzpovídat pamětníka ze své obce a získané informace zpracovat do
audio, nebo video reportáže. Tým z Krásné Lípy si jako pamětníka vybral pana
Vladislava Vencka. Po několika přípravných schůzkách, kde se děti seznámily
jak s nahrávací technikou, tak s vedením rozhovoru, se uskutečnilo setkání s
pamětníkem. Ze získané nahrávky děti musely sestavit scénář a životopis. Dne
11. prosince se zúčastnily audioworkshopu v Českém rozhlase Sever v Ústí nad
Labem pod vedením pana Petra Berana. Tam se jim podařilo ze svého natáčení
zpracovat reportáž. Jako bonus děti absolvovaly prohlídku budovy ČRo Sever a
podívaly se i přímo do studia, ve kterém bylo právě živé vysílání. Jejich práce ale
zdaleka není u konce, čeká je ještě závěrečná prezentace. Slavnostní zakončení
celého projektu proběhne v únoru 2019 v Krásné Lípě, kde se setkají všechny
zapojené školy ze Šluknovského výběžku.
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Turisté se
rozloučí s rokem

Do rumburské Lorety za večerními
prohlídkami při svíčkách

Rozloučení s rokem 2018 se bude konat v pátek
28. prosince od 15 hodin v Kulturním domě Krásná
Lípa. Zveme všechny členy a přátelé turistiky.
Občerstvení bude zajištěno.
Výbor KČT, odbor Krásná Lípa

V Loretě Rumburk se v prosinci a lednu uskuteční
zimní Večerní prohlídky za svitu svíček a se svařeným
vínem. Prohlídky se konají v úterý 18. 12. 2018
a 15. 1. 2019 od 18.00 hod. Trvají šedesát minut.
Nabídnou seznámení s historií a zajímavostmi
barokního poutního areálu v tajuplné večerní
atmosféře. V prosinci při ní zazní adventní

Novoroční výstup
na Vlčí horu
Tradiční Novoroční výstup na rozhlednu na Vlčí hoře
se koná 1. ledna 2019. Odchod z náměstí je v 11:30,
ve 13 hodin bude na vyhlídkové plošině rozhledny
novoroční přípitek z klubových i vlastních zásob.
Délka trasy je cca 10 km.
Zdroj: www.kctkrasnalipa.cz

Pohled z rozhledny na Vlčí hoře 1. 1. 2017,
foto Mikuláš Peterka

mariánské písně - roráty. V lednu prohlídku doplní
návštěva klášterního betléma a varhanní hudba.
Pro zahřátí se rozdává svařené víno nebo horký čaj.
Sraz účastníků je v 17.45 hod. v Loretě. Kapacita míst
omezená, nutná předchozí rezervace na tel. čísle
+420 604 555 922. Vstupné je 100 a 60 Kč.
Klára Mágrová, www.loretarumburk.cz

V klášterním kostele sv. Vavřince
v Rumburku je k vidění kostelní betlém
Do 2. 2. 2019 probíhají v Rumburku prohlídky
rozměrného klášterního betléma. Jesličky z roku
1922 se staví v kostele sv. Vavřince. Vyřezány byly
v orientálním stylu díky objednávce řeholníků
z rumburského kapucínského kláštera. Na ploše
20 m² jsou k vidění figurky od nejlepších řezbářů
Šluknovska z počátku 20. století. Betlém patří
svou rozlohou k největším v regionu. Klášterní
jesličky se během svého vystavení třikrát promění.
Scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od
5. 1. 2019 scéna klanění Tří králů. Od 26. 1. 2019
se vystaví figurky představující útěk Panny Marie,
Josefa a Ježíše do Egypta. O betlém pečuje
sběratel Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek
z Rumburku, autor Tříkrálové madony a figurek
představujících Útěk do Egypta. Betlém je přístupný
od 1. 12. 2018 během otevírací doby rumburské
Lorety, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod.
Vstupné je 60 Kč a snížené 40 Kč.
Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit

do Rumburku opakovaně a vidět všechny jeho
proměny, by si měli uschovat vstupenku z první
návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou
vstupenkou a získají razítko, si v lednu při druhé
a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.
Zpřístupnění betlému o Vánocích: středa 26. 12. 2018
14.00 až 17.00 hod., čtvrtek 27. 12. a pátek
28. 12. 2018 14.00 až 16.00 hod. Během vánočních
svátků je vstupné dobrovolné. Ve stejnou dobu je
možné o Vánocích navštívit i Loretu Rumburk. Od
29. 12. 2018 do 1. 1. 2019 není betlém přístupný
a v Loretě Rumburk se neposkytuje průvodcovská
a informační služba.
Klášterní betlém bude k vidění i v sobotu 26. 1. 2019
během jesličkové obchůzky – vycházky za
rumburskými soukromými a kostelními betlémy.
Místa na vycházce je možné si rezervovat na tel.
+420 604 555 922. Vstupné dobrovolné.
Klára Mágrová, www.loretarumburk.cz

17. prosince 2018
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USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3.12.2018
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 3 – 01/2018
RM projednala přípravu zasedání 2. ZM s následujícími
body programu:
- plán zasedání ZM pro rok 2019.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1868/4 a 1857/9,
vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 3 – 02/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1868/4
a části p. p. č. 1857/9 o celkové výměře 1686 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jakubu Honovi, bytem Chřibská 303 za cenu 108 600 Kč
(do základní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 48 600 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 odst.
5 a 6 Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 3 – 03/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2329/1
o výměře 1130 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP nově vzniklá p. p. č. 2329/15) za účelem výstavby rodinného domu
Pavlu Arnoštovi, bytem Jiráskova 841, Nový Bor a Veronice
Arnoštové, bytem Humpolecká 507/11, Liberec za cenu 56
500 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 3 – 04/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 2748/24 části o výměře 6 m2 a 141 m2,
k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2751/8 část o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Souhlas s rozdělením pozemků
Usnesení RM č. 3 – 05/2018
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 2748/24 a p. p. č. 2751/8,
vše k. ú. Krásná Lípa dle GP 2006-8/2018 ke stavbě Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u čp. 121. RM
zmocňuje Povodí Ohře, s. p., Chomutov k jednání na příslušném stavebním úřadu.
III. Různé
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 3 – 06/2018
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2006/25/27 - 27 na byt č. 8, Nemocniční 1156/16 s Helgou
Fraňkovou, bytem Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, k 31.
1. 2019 za podmínky, že od 1. 2. 2019 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 28.
8. 2019. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy může být
uzavřena i k 31. 12. 2018, pokud bude od 1. 1. 2019 uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 8, Nemocniční
1156/16 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 3 – 07/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 2.
2019 byt č. 8, Nemocniční 1156/16 (Dům s pečovatelskou
službou). Byt I. kategorie o velikosti 0+2 (46,63 m2, sazba
30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Zrušení usnesení o prodeji pozemků
Usnesení RM č. 3 – 08/2018
RM ruší usnesení RM č. 42-06/2017 ze dne
6. 3. 2017 a doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1321/2017 ze dne 13. 3. 2017 o prodeji p. p. č. 3040/1 a části
p. p. č. 712/2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 3040/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 3 – 09/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3040/1 o výměře 214 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Milanu a Haně Roubíčkovým, bytem Vysočanská 236/99,
Praha za cenu 9 630 Kč za podmínky, že jako přístup k objektu kupujících bude využívána pouze komunikace v ul.
Studánecká. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 3 – 10/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 3 – 11/2018
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví
paní Daniely Bílkové, Věry Flieberové a Ing. Miroslava Veleka, všichni bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení
v roce 2019
Usnesení RM č. 3 – 12/2018
RM doporučuje ZM vyhlásit Dotační program na opravy
fasád, střech a oplocení v roce 2019 dle předloženého návrhu pravidel dotačního programu.
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 3 – 13/2018
RM se seznámila s žádostí společnosti Povodí Ohře s. p.
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na strpění
toku Křinice v pozemcích města pod náměstím. RM souhlasí se záměrem společnosti Povodí Ohře s. p. a požaduje
předložení návrhu smlouvy včetně přesného zaměření
toku.
Přiznání majetku
Usnesení RM č. 3 – 14/2018
RM schvaluje přiznání k majetku - břehovým zábradlím
u Křinice dle přiloženého seznamu.
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny v Krásné Lípě
- dodatek č. 1
Usnesení RM č. 3 – 15/2018
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/11/14
- 208 s firmou WAKOS s. r. o., Dvořákova 969, Rumburk, IČ
62241834 na realizaci díla „Přístavba a stavební úpravy tělocvičny v Krásné Lípě“, dle předloženého návrhu.
Uzavírání smluv - plyn
Usnesení RM č. 3 – 16/2018
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového
a civilně správního, k uzavírání a ukončování smluv o připojení k distribuční soustavě se společností GasNet, s. r.
o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem případně zastoupenou
společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno
a smluv o sdružených službách dodávky plynu se společností innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10.
Uzavírání smluv - elektřina
Usnesení RM č. 3 – 17/2018
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového
a civilně správního, k uzavírání a ukončování smluv o připojení se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín 4 a smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, a. s., Duhová 1/425, Praha
4 a společností ČEZ ESCO, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4.
Stížnost na územní plán
Usnesení RM č. 3 – 18/2018
RM bere na vědomí korespondenci města Krásná Lípa
s paní Mgr. Monikou Bártlovou ve věci schvalování změn
územního plánu v rozporu se zájmy vlastníků nemovitostí
v oblasti Kamenná Horka a okolí.
Kalkulace ceny stočného pro rok 2019
Usnesení RM č. 3 – 19/2018
RM bere na vědomí kalkulaci ceny stočného pro rok
2019 ve výši tzv. solidární ceny vyhlašované SVS, a. s.
Dodatek č. 4 k majetkové pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 3 – 20/2018
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2017/19/19 - 82
o pojištění majetku a odpovědnosti uzavřenou s Generali
pojišťovna a. s., IČ 61859869, Bělehradská 132, Praha 2, dle
předloženého návrhu.
Program dotace spolky
Usnesení RM č. 3 – 21/2018
RM doporučuje ZM schválit Dotační program na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce 2019, dle předloženého návrhu.
Komise Rady města
Usnesení RM č. 3 – 22/2018
RM projednala nominace a složení komisí Rady města
Krásná Lípa a jmenuje jejich předsedy a členy dle předloženého návrhu.

Uzavírání smluv na kulturní akce
Usnesení RM č. 3 – 23/2018
RM pověřuje 1. místostarostku města Krásná Lípa Janu
Drobečkovou k uzavírání smluv s Ochranným svazem autorským a s Divadelní, literární a audiovizuální agenturou
a s dalšími institucemi pro práva k dílům, dle licenčních
smluv o veřejném provozování děl a k uzavírání smluv na
kulturní akce.
Siréna
Usnesení RM č. 3 – 24/2018
RM bere na vědomí informaci Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK) o umístění koncového
prvku varování na objektu Pletařská 22/3 a schvaluje
v souladu se zákonem o krizovém řízení demontáž tohoto
zařízení bez náhrady. RM ukládá tajemnici MěÚ zažádat
HZS ÚK - krajské ředitelství o demontáž koncového prvku
varování na objektu Pletařská 22/3, Krásná Lípa.
Platební terminál na pokladně MěÚ
Usnesení RM č. 3 – 25/2018
RM bere na vědomí nabídku možnosti platebního terminálu na pokladně MěÚ a ukládá
Bc. Michaele Sochové, vedoucí finančního odboru, zabývat se nadále touto problematikou v návaznosti na programové a technické zabezpečení.
Poznej své sousedy - vratka
Usnesení RM č. 3 – 26/2018
RM bere na vědomí výsledek auditu projektu Poznej své
sousedy č. EEL-0117-CZ-16.05.2016 a schvaluje vrácení
části dotace poskytnuté ER Labe ve výši 2 709,53 Eur.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření 2018
Usnesení RM č. 3 – 27/2018
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa,
p. o. 2. rozpočtové opatření na rok 2018 dle předloženého
návrhu.
11. rozpočtové opatření rozpočtu města
Usnesení RM č. 3 – 28/2018
RM schvaluje 11. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2018
Usnesení RM č. 3 – 29/2018
RM odvolává Petru Nekolovou a Janu Čapkovou z inventarizační komise města Krásná Lípa pro rok 2018 k provedení inventarizace majetku města v Hřbitovní kapli a do
této komise jmenuje nového předsedu Janu Kebortovou
a nového člena Václava Danitu.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 3 – 30/2018
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního
domu na uspořádání 3. adventního koncertu FS Dykyta
dne 16. 12. 2018.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 3 – 31/2018
RM schvaluje darovací smlouvu č. 2018/13/13 - 429 mezi
městem Krásná Lípa a Zdeňkem Novákem, bytem K Homoli 280, Mratín na knihovny a knihy do společenských
místností do Domů s pečovatelskou službou.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 3 – 32/2018
RM schvaluje jmenování Jana Koláře, starostu města Krásná Lípa členem Správní rady České Švýcarsko, o. p. s. na
další funkční období.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 3 – 33/2018
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů
z 1. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Odpověď od Policie ČR, vedoucí Územního odboru
plk. JUDr. A. Zemanové, na zaslaný
dopis ze dne 15. 11. 2018 ve věci dohledu nad bezpečností silničního provozu ve městě,
- ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 9. 11. 2018,
- Odpověď Dr. Karla Kuchaře na výzvu k pronájmu pozemků
Jan Kolář
Jana Drobečková
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Aktuální dění
v Krásné Lípě
v mobilní
aplikaci

Vánoční provozní doba
MěÚ Krásná Lípa bude uzavřen
v pátek 21. 12. a v pondělí 31. 12. 2018.
Sběrný dvůr Krásná Lípa bude uzavřen
v pátek 21. 12., v sobotu 29. 12. a v pondělí 31. 12. 2018.
Městská knihovna Krásná Lípa bude uzavřena
od pondělí 17. 12. 2018 do pátku 4. 1. 2019.
Děkujeme za pochopení

www krasnalipa cz
www.krasnalipa.cz

Město Krásná Lípa ● Masarykova 246/6 ● 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 354 820, mobil: 777 938 829, e-mail: podatelna@krasnalipa.cz
IČ: 00261459 ● Banka ČS, a.s., Rumburk, č. ú.: 926075399/0800

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte se
informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné Lípě.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré
telefony (tablety) s operačním systémem Android
nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním
telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz

Vánoční
a novoroční
přání z Kostky
Z komunitního centra Kostka přejeme
Všem klidné prožití Vánočních svátků
a v novém roce hojnost, zdraví a sílu.
Sílu ve svém každodenním životě
věnovat více času tomu, co nám přináší
radost, tomu co nás naplňuje, tomu co
slouží i lidem kolem nás.
Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

