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Příští číslo vyjde za tři týdny

Připomněli jsme si 30. výročí sametové 
revoluce a 30 let svobody

Zemřel PhDr. Jan Stráský, čestný občan 
města Krásná Lípa

Toto významné výročí jsme si připomněli 

15. listopadu 2019 setkáním u Lavičky Václava 

Havla a koncertem v kostele svaté Máří Mag-

dalény. Setkání v atriu Lípa Resortu u Lavičky 

Václava Havla zahájila místostarostka města 

Jana Drobečková. Následovala slavnostní pro-

mluva novináře a  publicisty Martina Schulze 

spolu s písněmi a mluveným slovem v podá-

ní Krásnolipského komorního sboru. Program 

pokračoval v  kostele, kde zazněl koncert 

varhaníka Jiřího Chluma a  pěveckého sboru 

Hvězda. Slavnostním koncertem provázel Ka-

rel Jarolímek a na samý závěr se účinkující roz-

loučili zpěvem v uličce mezi posluchači.

6. listopadu 2019 zemřel Jan Stráský: ekonom, 

politik, ředitel šumavského národního parku, 

turista, cestovatel. Mimo jiné byl poslancem 

České národní rady a  posledním předsedou 

vlády Československa. V nové české vládě za-

stával pozice ministrů dopravy a zdravotnictví. 

Později se stal ředitelem Národního parku Šu-

mava.

PhDr. Jan Stráský, bývalý předseda a  čestný 

člen KČT: Jako ekonomický odborník a nadše-

ný turista se v roce 1990 velkou měrou podílel 

na obnově Klubu českých turistů a od počátku 

se zapojil jako dobrovolník do jeho vrchol-

ných orgánů. Působil v ústředním výboru jako 

výkonný místopředseda a  od roku 2006 jako 

předseda KČT. Ze zdravotních důvodů v  roce 

2014 všechny funkce v  ústředních orgánech 

opustil a věnoval se již jen svému odboru KČT 

Banka Praha a  chatě KČT na Libínském Sed-

le. Dožil v  domově pro seniory v  pražských 

Štěrboholích. Jan Stráský byl nejen dobrý 

funkcionář a brilantní úředník, ale především 

zapálený turista, který podle svých slov prošel 

polovinu všech značených tras v ČR.

Za dlouhodobou vynikající spolupráci Klu-

bu českých turistů s městem Krásná Lípa a za 

podporu při rozvoji našeho města a  regionu 

Českého Švýcarska mu 10. 8. 2006 starosta 

Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart udělil čestné 

občanství města. Jan Stráský se rozhodnou 

měrou zasloužil o  vznik sídla NPČŠ v  Krásné 

Lípě.

Václav Hieke
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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 
Křinickém náměstí v Krásné Lípě vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí od 
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842, 
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840 
111 111.
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
V  případě potřeby můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na tomto 
telefonním čísle: 773 766 938.

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:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
5. 12. / 19. 12.

Vlčí Hora, Zahrady: 2. 12. / 16. 12.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3, na 
MěÚ, dveře č. 5 a do konce listopadu v objektu 
ACHP, Čapkova ul.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. 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.

Svatý Martin na bílém koni v Krásné Lípě
Svatý Martin na bílém koni letos do Krásné Lípy dorazil v pondělí 11. listopadu. Sraz a zahájení byly na 
Křinickém náměstí u lípy. Odtud se děti i dospěláci, někteří i s lampióny, společně v průvodu vydali v čele 
se dvěma Martiny na bílých koních do kulturního domu, kde program pokračoval zpěvem dětí na pódiu. 
Následovala pohádka Mrkvomen v  podání Divadla Teplice Krabice a  akci ukončilo malé pohoštění, kde 
nechyběla ochutnávka vín ani tradiční pečené husy. Akci pořádal Krásnolipský spolek.

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 

Dluhové poradenství 
kremenakova@komunitnicentrum.
com  
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi  
kucerova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 974 583

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00  
hadravova@komunitnicentrum.
com   
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Aktuální dění v Krásné 
Lípě v mobilní aplikaci

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 vyhledá-
vači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na 
www.krasnalipa.cz
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Připomeneme si historii 
Finanční stráže v Krásné Lípě

Výlet za odměnu

Den úcty ke stáří – poděkování

Exkurze do Prahy

Spojuje nás víc, než jen region

30. listopadu 2019 v  16:00 v  Masarykově ulici u  domu č. p. 30 slavnostně 

odhalíme novou informační tabuli k historii Finanční stráže v Krásné Lípě. Od 

17:00 v sále pivovaru Falkenštejn bude na toto téma následovat přednáška 

Jaroslava Beneše. Vstupné je zdarma.

Město Krásná Lípa již tradičně odměnilo aktivní spolky pracující s  dětmi 

a mládeží formou výletu za odměnu. Letos jsme se vydali do Ústí nad Labem 

do Pampalánie.

Opravdu velmi zdařilé odpoledne proběhlo 26. 10. 2019 v  krásnolipském 
kulturním domě. Opět bylo obsazeno do posledního místa. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat všem členům Společenské komise města Krásná Lípa, vedoucí 
kulturního domu a obsluze baru. Také zaměstnancům školní jídelny za výborné 
občerstvení. Všem seniorům přeji pevné zdraví a těšíme se opět v příštím roce.

Jana Chvátalová, předsedkyně společenské komise

V úterý 5. listopadu se naše třída 
5. A  vydala na exkurzi do Prahy. Hlavním 
cílem naší exkurze bylo poznat historické 
památky, o kterých jsme se učili v hodinách 
vlastivědy.
Do Prahy jsme přijeli vlakem. Z  hlavního 
nádraží jsme se vydali na Královskou 
cestu, která začíná u  Prašné brány. Prošli 
jsme Celetnou ulicí až na Staroměstské 
náměstí. Zaujal nás pomník mistra Jana 
Husa, udivil nás svou velikostí. Před 
Staroměstskou radnicí jsme počkali na 
celou hodinu, abychom viděli všech 
dvanáct apoštolů na Staroměstském orloji. 
Přes Malé náměstí jsme došli k  pomníku 
Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Na 
Karlově mostě nás překvapilo množství 
různých umělců, líbil se nám velkolepý 
pohled na Pražský hrad. Na Malostranském 
náměstí jsme si prohlédli barokní chrám 
svatého Mikuláše a  Nerudovou ulicí jsme 

stoupali k  Hradčanskému náměstí. Z  něj 
jsme fascinovaně hleděli na celou Prahu. 
Překvapila nás její velikost a  nespočet 
rozličných domů a  staveb. Do Pražského 
hradu jsme se dostali přes bezpečnostní 
kontrolu. Při vstupu na III. nádvoří nás 
ohromila velikost a  nádhera chrámu 
svatého Víta. Při vnitřní prohlídce jsme si 
uvědomili, že blízko nás leží Karel IV. i svatý 
Václav. Byl to velmi zvláštní pocit vnímat 
jejich blízkost. Po Starých zámeckých 
schodech jsme sestoupili do stanice 
Malostranská, abychom jízdou metrem 
završili naši úžasnou procházku po Praze. 
Děkujeme v  první řadě naší paní učitelce 
Daně Maternové za nádherný zážitek, který 
pro nás pečlivě připravila. Děkujeme také 
Komunitnímu centru Kostka Krásná Lípa, 
které většině z nás zaplatilo cestu do Prahy. 
Mnozí z nás byli v Praze poprvé. Děkujeme.

Žáci V. A

Cedule v našem německém partnerském městě Groβschönau.
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„Burza škol“

4. Romský taneční minifestival

Ve středu 6. 11. 2019 se v  Rumburku v  kulturním 
domě konala akce „For Education and Jobs 2019“, 
která nahradila v minulosti velmi oblíbenou „burzu 
škol“. Autobus nás odvezl z náměstí do Rumburku. 
V šatně jsme si odložili bundy, dostali jsme pití a ka-
talog.
Kromě středních škol se zde prezentovaly také 
podniky a fi rmy z okolí, např. Benteler, TOS, EWM, 
Lužická nemocnice, Topos… Byli jsme rozděleni 
do skupin, které v pevně daném časovém harmo-
nogramu obcházely jednotlivá stanoviště škol a fi -
rem. Vždy se nás ochotně ujali zástupci vystavova-
telů, sdělili nám nejdůležitější informace, předvedli 
vystavené modely, zodpověděli dotazy a  na řadě 
stanovišť jsme si mohli sami vyzkoušet, co už dove-
deme (sváření, pájení, psaní 10 prsty na klávesnici, 
masáž srdce…) U některých stanovišť byly připra-
veny také různé soutěže, za správné řešení jsme 
byli vždy odměněni nějakou maličkostí. Po stano-
veném „kolečku“ mezi stanovišti jsme si mohli ještě 
prohlédnout to, co nás zajímalo nejvíc.
Akce se nám moc líbila, u každého stanoviště jsme 
se dozvěděli plno zajímavých a důležitých informa-
cí, které nám pomohou při rozhodování, kam jít po 
základní škole.

Žáci IX. ročníku

Dne 19. 10. 2019 Kostka uspořádala v  Kulturním 
domě Krásná Lípa již 4. Romský taneční minifesti-
val. Celým odpolednem nás prováděl moderátor 
Dan Syrovátka, známý též jako balónkový baron. 
Na festival přijely taneční soubory z  Trmic, z  Lo-
vosic, z České Lípy, z Liberce a nechyběl ani místní 
taneční soubor. Soubory soutěžily ve dvou katego-
riích, a to v romském tanci a tanci ve volném stylu. 
Samozřejmě nesměla chybět porota. Petra Žižlav-
ská jakožto zástupkyně za romskou komunitu. Jitka 
Růžičková, která se věnuje tanci již řadu let a Alena 

Starostová, která má zkušenosti s kulturními a spo-
lečenskými akcemi. Tyto milé dámy neměly svůj 
úkol lehký. Ohodnotit tak skvělé taneční soubory 
bylo náročné. Všechny tance byly krásné a  každý 
taneční soubor předvedl svou celoroční práci, velký 
kus originality, ale také to, co je všechny spojuje – 
romský temperament a živelnost. V programu jsme 
ale neviděli jen skvělé taneční výkony dětských 
tanečníků. Proběhla balónková show, malování na 
obličej i  soutěže s následným vytočením výhry na 
kole štěstí.  Třešničkou celého odpoledne byla však 

show slavného beatboxera, známého pod přezdív-
kou Tiny Beat. Tiny předvedl skvělou show, která 
bavila všechny věkové kategorie. Ukázal divákům 
svůj nevšední talent a celou show doplnil worksho-
pem, kdy si každý mohl vyzkoušet beatbox a mohl 
si nechat poradit v tomto tématu od profesionála. 
V podvečerních hodinách přišlo na řadu vyhlášení 
vítězů a  předání cen. Věříme, že všichni účinkující 
i diváci byli spokojeni a uvidíme se s nimi i příští rok. 
Minifestival podpořil Evropský sociální fond.

Kateřina Ječná, DiS., Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Na želvy

Donáška knih 
do domu

Děti z oddílu 
Junior Ranger 
sázely jedličky

Prožitky z přírody pro každého
Páteční večer 15. 11. 2019 patřil v Domě Českého 
Švýcarska v  Krásné Lípě cestovatelskému setkání 
s  Petrem Janem Juračkou, který představil svou 
cestu do Indonésie hned z několika pohledů.
Na neobydlené ostrovy, kam se běžný člověk ne-
dostane, se vydal se svou ženou a dvěma malými 
dcerami. Návštěvníkům tak nabídl několik tipů na 
cestování s dětmi, ale také se podělil o své zážitky 
z této náročné cesty.
Nedílnou součástí přednášky bylo představení pro-
jektu na ochranu mořských želv, který na ostrovech 
v Celebeském moři řídí Hana Svobodová. 
Akce, která letos nahradila dříve pořádaný cesto-
vatelský festival, přilákala téměř 140 návštěvníků. 
Zájemci mohli po skončení akce také podpořit zá-
chranný projekt zakoupením suvenýrů na téma žel-
vy. Finanční prostředky z jejich prodeje totiž putují 
na aktivity spojené s ochranou želv, tedy např. prá-
ci strážců – rangerů, kteří hlídají želví snůšky před 
pytláky apod. Více o projektu se dozvíte na www.
morskezelvy.cz

Ing. Jarmila Judová

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým regist-
rovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu 
mohou využít senioři a  zdravotně handicapovaní 
občané. Službu lze objednat přímo v  knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je 
poskytována zdarma.
Městská knihovna také nabízí možnost vyhledává-
ní knih v regionálním
on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/library/
region

České Švýcarsko, 7. 11. 2019 – Sobotní chladno, 
déšť a mlha neodradily přírodovědný oddíl Junior 
Ranger při Správě Národního parku České Švýcar-
sko od sázení mladých jedliček v lokalitě Na Čechu 
u  Chřibské, kde děti vysázely několik desítek jed-
lových sazenic. Po dopoledním sázení se Junior 
Rangeři vydali na poznávací výlet s průvodcem do 
"pralesa" našich severních Čech – přírodní rezer-
vace Studený vrch v  CHKO Lužické hory. Svůj vý-
let završili krátkou výpravou do dávné geologické 
minulosti naší oblasti návštěvou národní přírodní 
památky Zlatý vrch. Děkujeme našim Junior Ran-
gerům za jejich pomoc.

Publikováno z Ofi ciální webové stránky 
NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 

(http://www.npcs.cz)

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
realizuje v letošním roce projekt Prožitky z přírody 
pro každého, ve kterém se snaží oslovit svými en-
vironmentálními programy novou cílovou skupinu, 
a to děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, 
nebo jinak hendikepované. Tento projekt podpoři-
lo Ministerstvo životního prostředí v  rámci propo-
jování environmentální oblasti se sociální proble-
matikou.
V rámci aktivit projektu tak naše organizace dětem 
představovala region Českého Švýcarska jako regi-
on s  vysokou přírodní hodnotou, v  rámci progra-
mů jsme motivovali děti k poznávání přírody a její 
ochraně a pomáhali jsme jim získávat pozitivní zá-
žitky přímo v přírodě. Spolupracujícím organizacím 
z řad komunitních center z okolí jsme chtěli tímto 
projektem zároveň pomoc s  řešením smysluplné 
náplně dětí, které se v nich sdružují, a ukázat jim, 
že lze zajímavou formou působit na děti i  v  envi-
ronmentální výchově.
Během roku jsme uskutečnili téměř 20 akcí pro růz-
né skupiny dětí, ať už z komunitního centra z Jiříko-
va, Krásné Lípy, Domova Sv. Vincenta de Paul z Dol-

ního Podluží nebo také ze speciální školy z Děčína.
Děti absolvovaly exkurze do Kyjovského údolí, na 
Dny řemesel k  Dolskému mlýnu nebo na hrádek 
Falkenštejn, dále si vyzkoušely rukodělné aktivity 
s  přírodními materiály nebo navštívily interaktivní 
expozici v  Domě Českého Švýcarska. Představi-
li jsme jim i  některé z  programů na téma: zvířata 
z Českého Švýcarska nebo vnímejme přírodu všemi 
smysly.
Zkušenosti z tohoto projektu jsou velmi cenné pro 
naši organizaci, která dosud s  takovou skupinou 
ještě nepracovala. Díky projektu jsme také navázali 
spolupráci s  komunitními centry v  regionu, která 
může být do budoucna pro obě strany přínosná. 
Cílem projektu bylo probudit v  dětech pozitivní 
vztah k „rodnému“ místu a  motivovat je i  k  péči 
o své okolí: Přestože největší vliv na tvoření posto-
jů a vnímání světa má výchova v rodině, věříme, že 
jsme tímto projektem částečně přispěli k prohlou-
bení vztahu zapojených dětí k  přírodě a  k  místu, 
odkud pocházejí.

Ing. Jarmila Judová – koordinátor 
vzdělávání České Švýcarsko

Knižní novinky v Městské 
knihovně Krásná Lípa
Pro dospělé čtenáře:
R. Cílek – Vzpoura pokořených andělů, P. Hůlová 
– Zlodějka mýho táty, J. Picoult – Záblesk živo-
ta, M. Stručovský – Zavátá sněhem, R. Galbrait 
– Smrtící bílá, V. Vondruška – Právo první noci, 
C. J. Tudor – Jáma, A. Jakoubková – Hledám man-
žela, děti vítány, L. Moriarty – Úplně cizí lidé, E. 
Peak – Rodový slib, A. Vašíček – České tajemno, L. 
Jackson – Jako o život.

Pro děti:
N. Neuhaus – Šarlota a  vysněný kůň, Tlapková 
patrola, K. Hirschmann – Fakt slizká a  smradla-
vá kniha, Minecraft, J. Vaněčková – Co má poznat 
správný Čech.

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 a 13:00 – 16:30, středa 13:00 – 16:30, čtvrtek 
9:00 – 11:30, pátek zavřeno.
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Provozní doba sběrného dvora 
a kanceláře technických služeb
Provozní doba sběrného dvora v objektu bývalého ACHP v Čapkově ulici PLATNÁ DO KONCE LISTO-
PADU 2019: pondělí 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00, Pátek 8:00 – 13:00.
Poskytované služby: sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty.
Mobil: 773 630 563

V pátek 29. a v sobotu 30. 11. 2019 bude sběrný dvůr uzavřen. Otevřen bude v pondělí 2. prosince 
2019 v technických službách v Pletařské ulici.

Provozní doba kanceláře technických služeb v Pletařské ulici PLATNÁ DO KONCE LISTOPADU 2019: 
úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00, čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00.
Poskytované služby: výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a  kupóny pro rekreanty, hlášení závad 
v městských bytech.
Telefon: 412 354 848, mobil: 773 630 563

V prosinci bude v provozu nově zrekonstruovaný sběrný dvůr v technických službách v Pletařské 
ulici. Provozní doba sběrného dvora a  kanceláře technických služeb v  Pletařské ulici PLATNÁ OD 
PROSINCE 2019: pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00, úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, středa 7:00 – 
12:00 a 14:00 – 16:00, čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, pátek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00, sobota
v sudém týdnu 8:00 – 11:00.
Telefon: 412 354 848, mobil: 773 630 563

Nabídka 
majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 

majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-

tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-

ty. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně 

na radnici, nebo v  kanceláři technických služeb 

v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 

za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by ne-

věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 

instruktážní video z roku 2014, které najde na na-

šich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii 

v menu Život.

Volný nebytový 
prostor k pronájmu

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 o veli-
kosti 92,85 m2  – dosud provozován jako prodej-
na potravin a  smíšeného zboží. Veškeré opravy 
a  úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11, 
telefon: 412 354 823.

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu 
v hnědých nádobách přímo od občanů bude uskutečněn (v případě pří-
znivých klimatických podmínek) 27. listopadu 2019.  Doba svozu bude 
v daný den od 6 do 20 hodin. 
Nádoby na bioodpad odváženy nebudou, zůstanou v  domácnostech 
do dalšího svozového období, které bude zahájeno v jarních měsících 
příštího roku. O přesném datu zahájení svozu budeme informovat.
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel.: 412 
354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz

I letos jsme zapojeni jako sběrné místo sbírky Krabi-
ce od bot 2019. Pokud máte zájem se zapojit, sbírka 
začíná v pondělí 25. 11. 2019 a končí v neděli 8. 12. 
2019. Dárky lze v Kostce odevzdat v pracovní dny 
od 8–15 hod. nebo se lze domluvit individuálně na 
telefonu 770 194 683. Mimo pracovní dny lze kra-
bice doručit na informační centrum Krásná Lípa, až 
bude opět v provozu. 
O co jde?
K  Vánocům patří dárky. Pro naše děti, pro naše 
blízké. I  v  dnešní době relativního blahobytu jsou 
kolem nás děti, na které nikdo s  dárkem nemyslí. 
Ty si zejména o  Vánocích zaslouží naši podporu 
a povzbuzení. Proto je tu akce Krabice od bot. Kdo 
se může zapojit? Jednotlivci, rodiny, spolky, školy, 
fi rmy, církevní sbory či farnosti i další komunity. Jak 
to funguje? Společně s  dětmi vezměte krabici od 
bot. Vložte do ní dárky: hračky, pastelky, oblečení 
apod. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ni napište 
pro koho se dárky hodí – zda pro chlapce či pro 

holčičku a v jakém věku (0–17 let). Krabici doručte 
na sběrné místo ve svém okolí. Odtud budou dárky 
rozděleny potřebným.
Ze sběrných míst pak před Vánocemi sociální pra-
covníci zajistí předání dárků vhodným způsobem 
dětem z chudých rodin na Šluknovsku.

Letošní novinka: povinná rezervace dárků
Každé sběrné místo zveřejní předem počty dárků, 
které bude potřebovat pro děti určitého věku. Dár-
ci si budou moci předem na webu www.krabice-
odbot.cz rezervovat, kolik dárků pro jak staré děti 
a kde chtějí připravit. Takto rezervované dárky pak 
mohou odevzdat kdykoli v době sbírky na vybrané 
sběrné místo. Tato novinka nám pomůže vybrat 
dárky i pro ty věkové skupiny dětí, na něž se v minu-
losti tolik nedostávalo. Zároveň nám usnadní orga-
nizaci a zabrání složitému a zbytečnému převážení 
dárků po celé republice.

Kateřina Dančová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Lesy České republiky, s. p. zvou veřejnost na setká-
ní k aktuálnímu dění v českých lesích a především 
k jejich budoucnosti. Dozvíte se poslední novinky 
z lesů našeho regionu a také to, jak je Lesy ČR spo-
lu s přírodou mění pro budoucí generace. Setkání 
se koná v  úterý 26. listopadu 2019 od 16 hodin 
v  Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, 
spolková místnost v přízemí. Součástí setkání bude 
i diskuse.

Rada města Krásná Lípa na svém jednání 
7. 10. 2019 vyhlásila usnesením RM č. 19 – 10 zá-
měr obce pronajmout nebytový prostor č. 5, Masa-
rykova 16/1, o  velikosti 54,02 m2. Veškeré opravy 
a  úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11, 
tel.: 412 354 823.

Nebytový prostor 
k pronájmu

Ukončení svozu bioodpadu 
v roce 2019

Sbírka Krabice od bot 2019: Když děti 
darují dětem

Setkání k aktuálnímu dění v lesích
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Program kina

Mrňouskové 2: 
Daleko od domova
Pátek 22. 11. 2019 od 17.00
Animovaný fi lm pro děti o  malé 
berušce, která se nešťastnou ná-
hodou dostává daleko od svých 
rodičů.
Francouzský fi lm, 92 min., 
vstupné 60 Kč

Halloween
Pátek 29. 11. 2019 od 18.00
Hororový příběh, který se odehrál 
jedné halloweenské noci.
Film USA, 106 min, vstupné 70 Kč

Staříci
Středa 4. 12. 2019 od 18.00 
Emigrant (J. Schmitzer) bývalý 
válečný veterán přiletí do Česka, 
aby uskutečnil misi svého života. 
Chce vypátrat a  zabít bývalého 

komunistického prokurátora. Při 
akci mu pomáhá kamarád 
(L. Mrkvička).
Český fi lm, 85 min., vstupné 70 Kč

Willy a kouzelná planeta
Pátek 6. 12. 2019 od 17.00
Malý Willy cestuje s rodiči vesmí-
rem a  při nehodě kosmické lodi 
se dostává na neznámou planetu.
Animovaný fi lm pro děti, 90 min., 
vstupné 60 Kč

Psí veličenstvo
Pátek 13. 12. 2019 od 17.00 
Příběhy nejoblíbenějšího psa 
v  celém království – Rexe, který 
poznává opravdovou lásku a přá-
telství.
Animovaný fi lm pro děti, 92 min., 
vstupné 60 Kč

Mateřské centrum BERUŠKA Krásná Lípa

zve dětičky od 1 do 4 let a jejich 
dospěláky do podkroví školní družiny

ÚTERÝ, PÁTEK 9.00-11.30
Budeme si společně hrát, cvičit, výtvarně tvořit a muzicírovat. 

Těšíme se na vás a vaše dětičky. Nezapomeňte si přezůvky.
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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 I. Různé

Nebytové prostory - nájemní smlou-
va na pronájem nebytového prostoru 
č. 2, Křinické náměstí 1161/10 
Usnesení RM č. 21 – 01/2019

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem nebytového prostoru č. 2, 
Křinické náměstí 1161/10 se společností 
Iljuk Dental Conversion, s. r. o., se sídlem 
Rybná 716/24, Praha 1, IČ 05624347, za 
účelem provozu nestátního zdravotnic-
kého zařízení (stomatologická ordinace), 
dle předloženého návrhu.
 

Jan Kolář, Jana Drobečková

USNESENÍ   
z 21. zasedání Rady města Krásná Lípa 

konaného dne 30. 10. 2019 

Třída 5. B naší základní školy připravila první 

číslo školního časopisu, ve kterém si přečtete 

třeba reportáž z návštěvy v krásnolipské fi rmě 

NOVIA, článek o přednášce ornitologa Václava 

Šeny, rozhovor s paní ředitelkou školy Ivanou 

Preyovou a starostou města Janem Kolářem, 

ale i řadu dalších informací ze života naší školy.

Budíček - to je název nového školního časopisu

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA a MěÚ
Vás zve na

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
které se koná dne: 12. prosince 2019 v 17:00 hodin

v zasedací místnosti na MěÚ - 3. poschodí

 Program: Zpráva fi nančního a kontrolního výboru
  Rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu
  Plnění rozpočtu
  Plán jednání ZM 2020
  Pozemky, prodej nemovitostí
  Diskuze občanů
  Různé

Jan Kolář, starosta města

v Krásné Lípě, dne 20.11.2019
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