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Čtvrtek 16. února

Volně pobíhající psi 
nekonečný problém

Ačkoliv pohyb psů na veřejném prostranství v Krás-

né Lípě je dlouhá léta upraven veřejně závaznou vy-

hláškou, aktuálně OZV č. 3/2012, a jde tedy o úpra-

vu dlouhodobě známou a  neměnnou, setkáváme 

se s  porušováním jejích ustanovení takřka denně. 

Volně pobíhající pes může jednak ohrožovat sám 

sebe, například při pobíhání na komunikacích mezi 

auty, ale především může obtěžovat a  ohrožovat 

okolí! Nemluvě o znečišťování veřejného prostoru. 

I malý, volně se pohybující pes může způsobit velké 

trable.

Město má zákonnou povinnost provádět odchyt 

toulajících se a  opuštěných psů, zpravidla se tak 

děje na základě požadavku Policie ČR nebo po 

upozornění občanů. Pro tento účel máme odbor-

ně proškoleného pracovníka našich Technických 

služeb a  zakoupené profesionální odchytové pro-

středky. Volně pobíhající pes je odchycen a umístěn 

do městského záchytného kotce. Následně probíhá 

identifi kace (známka, čipování) zvířete a porovnání 

s evidencí. Podaří-li se zjistit majitele, je neprodleně 

kontaktován a informován o nálezu. Pokud ne, zví-

ře je vyfoceno a prostřednictvím webových a face-

bookových stránek města je zveřejněno oznámení 

a výzva ke spolupráci s identifi kací majitele. Dlužno 

podotknout, že zájem veřejnosti je v tomto přípa-

dě značný a často vede k nalezení majitele. Pak jde 

o šťastný konec příběhu, majitel uhradí vzniklé ná-

klady (dle schváleného ceníku úhrad) a zatoulané-

ho domácího miláčka si odveze. To se stává zhruba 

v polovině případů. Nepodaří-li se během 2-3 dnů 

majitele najít, je pes převezen do smluvního útulku, 

kde je zajištěna potřebná péče. 

To vše samozřejmě přináší nemalé náklady, v prů-

měru 35 tis. Kč ročně. Jen péče v  útulku nás stála 

v minulých čtyřech letech 81 tis. Kč. Část uhradí ma-

jitelé, pokud se je podaří zjistit, ve většině případů 

však náklady zůstanou městu neuhrazeny. V někte-

rých případech si majitel psa vyzvedne, ale násled-

ně poplatky neuhradí. Dlužnou částku pak násled-

ně, často dlouho a  bezvýsledně, radnice vymáhá. 

V případě, že dojde k opakovanému odchytu psa, 

je na majitele podáván podnět přestupkové komisi 

města, pro podezření z porušení OZV.

Že nejde o bezvýznamný problém, dokazuje počet 

provedených odchytů – za poslední 4 roky jich bylo 

provedeno celkem 112. Tak jako ve většině obdob-

ných témat se opět ukazuje, že zákonná úprava 

nepostihuje účinně ty problematické spoluobčany, 

kteří svým nezodpovědným chováním a jednáním 

omezují, popř. ohrožují většinu společnosti. Nicmé-

ně, volně pobíhající pes na ulici nepatří, takže nám 

ostatním tuto „daň“ nezbývá než nadále platit.

(Jan Kolář)

Tak tohle patří 
na titulek

V dnešní době, kdy je lepší nejprve nadávat 

a teprve potom přemýšlet, kdy vše vidíme čer-

ně, kdy si závidíme i nos mezi očima, kdy raději 

pomluvíme, než pochválíme mi rozsvítila den 

neobvyklá aktivita krásnolipských květinářek 

Lucky a Janky. Jistě jste si všimli výlohy v jejich 

obchůdku, kde je obrovské srdcem plné za-

milovaných vzkazů. A pokud ne, zajděte. Milá 

slova jistě potěší i ty, kterým nejsou určena. 

PS: …vezměte si z  toho příklad. Milé vzkazy 

přeci nemusíte posílat pouze na Valentýna, 

potěšte s nimi své blízké každý den. A nejen 

je. Milí můžete být na všechny světové strany, 

uvidíte, že se vám hned bude lépe dýchat.

Po Krásné Lípě 
virtuálně

BigTrip.cz 
Život se musí užít, 

ne přežít!

Virtuálně po městě a  okolí se může-

te v  teple a  klidu domova pohodlně 

nově projít na http://www.krasnalipa.

cz/virtualni-prohlidka-mesta/

Opravdu živé vyprávění krásnolípáků Ládi 
Bezděka a  Káti Dvořákové o  dvouleté cestě 
kolem světa. Vyprávění nevšedních příhod 
z cesty, spousta fotek a hlavně videa, která ješ-
tě nikdo neviděl.
90 minut vyprávění o tom, jak se žije dva roky 
v autě, kolik taková cesta stojí, co to všechno 
obnáší a  mnoho a  mnoho dalšího. Vstupné: 
dospělí 70 Kč, děti 40 Kč.
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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)
Úterý: 7:30 - 15:00 
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 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem
pradelna@krasnalipa.cz 
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

Svoz separovaného 
odpadu 

vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 27. 2. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2. 3. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 13. 3. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 16. 3. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
 
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. 2016 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

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském Kři-
nickém 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. 2017. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu 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!

Online informace o  počasí z  meteorologické sta-

nice v  Krásné Lípě, zatím ve zkušebním provozu, 

najdete na http://www.pocasi-strelna.cz/krasnali-

pa.htm nebo na http://www.in-pocasi.cz/meteo-

stanice/

V letošní zimě musí turisté oželet cestu k  Sokolí-

mu hnízdu u Pravčické brány. V úseku od odbočky 

z červeně značené turistické trasy k Sokolímu hníz-

du se bortí opěrná zeď pod stezkou.

Po dobu opravy je odbočka k Pravčické bráně zcela 

uzavřena. Červeně značená turistická trasa Tři pra-

meny - Mezní louka je však normálně průchozí!!!

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Online informace 
o počasí v Krásné Lípě

POZOR! Pravčická 
brána je do dubna 

nepřístupná

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 

domácnostem i fi rmám. Volejte vedoucí prá-

delny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše 

asistenty prevence kriminality na těchto te-

lefonních číslech: +420 603  893  634, +420 

702 929 489.

Prodej povolenek 
k rybolovu na rok 2017

18. února od 9:00
13. března od 16:00

Poděkování
Děkuji městu Krásná Lípa za pomoc a pod-
poru v těžké chvíli, kdy mi zemřel přítel. Ze-
jména děkuji Janě Drobečkové, Petře Neko-
lové, Boženě Koubské a Lence Fritscheové. 

Irina Jeřábková.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté 
pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasna-
lipa

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 18. – 19. 2. 2017 
 MUDr. Adolf Křemen 
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 25. – 26. 2. 2017 
 MUDr. Oleksandr Plyuschakov 
      Myslbekova 404/2, Děčín I, tel.: 412 516 622
- 4. – 5. 3. 2017 
 MUDr. Olga Sudová 
 Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.
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Na začátku února bylo slavnostně otevřeno nádraží 
národního parku v Sebnitz. Jedná se po Bad Schan-
dau již o druhé německé nádraží národního parku. 
Na české straně zatím tento statut žádné nádraží 
nemá. Na nádraží nalezneme česko-německou pro-
pagaci národních parků České a Saské  Švýcarsko. 
Všechny tabule jsou dvojjazyčné. 

Po slavnostním odhalení následovala mezinárodní 
konference na téma pohyblivé turistické cíle regi-
onu Česko-Saské Švýcarsko. Dopravní zasíťování, 
návaznost různých dopravních prostředků, slevový 
systém, bonusy,... jsou u našich sousedů závidění-
hodné. 

(lh)

Nyní jsou ledopády – po několika slabých zimách 
– nejkrásnější. Nechte auto v  Krásné Lípě a  dále 
jeďte autobusem! Silnice i  parkoviště u  Vlčí Hory 
a v Kyjově jsou přeplněny stojícími auty a je to pro 
chodce i dopravu velmi nebezpečné a nepohodl-
né. Využijte z  Krásné Lípy autobus (denně) nebo 
vlak (sobota, neděle).
Z  Krásné Lípy spojení autobusem – pracovní dny 
9:58, 11:58, 13:58 /so, ne 8:41, 10:41, 14:41 do Vlčí 
Hory nebo Brtníků.
Zpět z  Brtníků (náměstí) – pracovní dny 12:44, 
14:35, 16:44, 17:44/so, ne 11:01, 15:01, 17:01 (z Vlčí 
Hory o pár minut později)
V  sobotu a  neděli spojení do Brtníků i  vlakem 
z  Krásné Lípy v  9:15 a  v  11:00 (přímo), (zpět ve 
14:11 a 16:11, ale přes Rumburk s přestupem a če-
káním více než 30 minut).
Z Vlčí Hory po nové žluté značce do údolí Vlčího 
potoka a  zde okruh po značce modré psaníčko 
k  nejznámějším ledopádům. Okruh cca 12 km 
(včetně odboček k ledopádům), minimálně 4 hodi-
ny, z Brtníků po zelené a okruhem modré psaníčko 
cca o 2 km méně (minimálně 3 hodiny).

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový 

prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provo-

zován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie 

- o velikosti 109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/

měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 

na vlastní náklady. 

INFORMACE: MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11, 

tel.: 412 354 823, 777 938 653.

Poslední dobou na městský úřad v  Krásné Lípě 

chodí žáci základní školy na exkurze. Jsme velmi 

rádi, že paní učitelky nevypráví o našem městě jen 

u lavic, ale ukazují dětem chod města v praxi. (lh)

Cestující v Česko-Saském Švýcarsku se mohou na 

Dráze národního parku - Nationalparkbahn, která 

vede jako linka U28 z Děčína přes Sebnitz a Dolní 

poustevnu až do Rumburka, nově svézt moderni-

zovanou soupravou Desiro. Vlaky na lince U28 jezdí 

v pracovní dny 9 krát denně v obou směrech, o ví-

kendech pak 8 krát. Jízdní řád dráhy naleznete na 

http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/ 

Otevření nádraží národního parku Sebnitz 

Brtnické ledopády 
bez auta

Město nabízí 
k pronájmu nebytový 
prostor na Křinickém 

náměstí

Neobvyklá návštěva

Dráha národního 
parku

Ledopády prostě 
kam se podíváte

Upozornění
Hlavní vyhlídka na Bastei v Saském Švýcarsku je 
z  důvodu možného uvolnění skalního masivu 
dlouhodobě uzavřena, možná už natrvalo. Jed-
ná se jen o  jednu z  vyhlídek na Bastei, ostatní 
vyhlídky a  skalní most jsou samozřejmě nadále 
přístupné.

České Švýcarsko, o. p. s. odvádí již 15 let výbornou prá-
ci na poli rozvoje, podpory a  propagace cestovního 
ruchu pro celý region. Město Krásná Lípa je spolu s Ús-
teckým krajem, Správou Národního parku ČŠ a ČSOP 
Tilia jejím zakladatelem. Naposledy České Švýcarsko, 
o. p. s. prezentovalo celé České Švýcarsko a Šluknov-
ský výběžek na veletrhu Reisemesse Dresden.

Na Valentýna byl krásnolipským hasičům doručen 
dáreček. Pan Zdeněk Novák z  Mratína (Krásnolípák) 
jim zakoupil sadu LED výstražných světel. Ty budou 
využívány převážně při zásazích na komunikacích, 
kde zvýší bezpečnost zasahujících hasičů. Děkujeme 
moc. 
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Mezi obrazy významného krásnolipského ma-
líře se odehraje akce pro příznivce výtvarného 
umění a regionální historie. V pátek 17. února 
od 17:00 začne v Muzeu Rumburk kompono-
vaný podvečer s názvem „August Frind v ob-
razech a  slovech“. Přednáška Mgr. Gabriely 
Jeřábkové z  Národního památkového ústa-
vu v  Ústí nad Labem přiblíží Augusta Frinda, 
malíře a  rodáka z  Krásné Lípy. Zazní ukázky 
z  Frindových dopisů i  popis rodného města. 
Následovat bude prohlídka vybraných obra-
zů A. Frinda. Připravena je prezentace česko-
-německé knihy „August Frind. Životní příběh 
akademického malíře“, kterou v  roce 2016 
vydalo Město Krásná Lípa. Pozorní poslucha-
či, kteří zodpoví kvízové otázky a  budou mít 
štěstí při losování, si odnesou knihu podepsa-
nou autorkou Gabrielou Jeřábkovou. Zástupci 
Města Krásná Lípa představí česko-německou 
naučnou stezku „Po stopách Augusta Frinda“, 
která se ve městě vybudovala v loňském roce. 

Ve dnech 17. - 18. února pořádá Mateřské cen-
trum Beruška za podpory města Krásná Lípa 
další BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, VYBAVENÍ 
A HRAČEK. V pátek můžete mezi 16 - 18 hodi-
nou přinést věci k prodeji a v sobotu mezi 8 - 
10 hodinou nakoupit. Přijímáme veškeré jarní 
a  letní dětské oblečení, boty, kola, kolečkové 
brusle, odstrkovadla, autosedačky, kočárky, 
hračky, knížky a další věci vhodné pro děti. Vše 
přijímáme čisté, v  rozumném množství. Přijí-
máme také věci, které chcete darovat zdarma.

Hlavním hrdinou výstavy v  ambitu Lorety 
Rumburk je až do konce března významný 
rodák z  Varnsdorfu sochař Vincenz Pilz. Roz-
sáhlá výstava přibližuje neobyčejný osud vý-
znamného umělce, jehož sochy zdobí Vídeň, 
za života se dočkal uznání císaře i  císařovny, 
a rodný kraj na severu Čech na něj dnes takřka 
zapomněl. Výstava je přístupná od úterý do 
soboty mezi 9:00 až 16:00. 

Až do 7. dubna můžete v Domě Českého Švý-
carska shlédnout výstavu fotografi í Jany Dole-
žalové a Romana Vlčka „Obojživelníci ve svém 
živlu“. Na patnácti panelech budete moci 
nahlédnout do skrytého života obojživelníků 
pod vodou i na souši. Výstava zachycuje oboj-
živelníky během rozmnožování i následného 
vývoje jednotlivých stádií od vajíček až po 
dospělé jedince. Součástí výstavy jsou také 
infopanely o příčinách ohrožení a praktických 
možnostech ochrany těchto živočichů.
Výstava je k vidění v otevírací době informač-
ního střediska každý den od 9:00 do 16:00, 
od 1. března pak od 9:00 do 17:00 (pauza od 
12:00 do 12:30).

22. února od 17:00…..cestovatelskou 
přednášku Jana Chrousta…..Pyrenejskými 
hřebeny
1. března od 17:00….Láďa a Káťa – BigTrip…
nejen o pivu na cestě kolem světa

Chcete vidět ty z nejkrásnějších výhledů Šluk-
novska a Česko-Saského Švýcarska a v tomto 
ročním období se Vám nikam nechce? Tak 
se přijďte podívat do Šluknovského zámku, 
kde budou až do konce března tyto výhledy 
zachyceny na fotografi ích Filipa Holiče. Výsta-
va je otevřena denně, včetně víkendů do 30. 
března od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 
hodin. Vstupné dobrovolné.

Do Šluknovského zámku se znovu vrátila 
expozice „Zámecká zbrojnice“. Řád Černých 
rytířů z  České Kamenice si pro Vás připravil 
přehlídku historických kanónů, sbírku cíno-
vých vojáčků a  historickou výzbroj a  výstroj. 
Zámecká zbrojnice však na zámku nezůstane 
na stálo, proto ji nepropásněte.
Expozici můžete navštívit do 31. března a  to 
denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30 a od 
12:30 do 17:00 hodin. Vstupné: 50 Kč dospělí, 
20 Kč děti.

Ojedinělý fi lmový podvečer „Poprvé do kina 
(1907-2017)“ proběhne počátkem března 
v  Rumburku. V  sobotu 4. března od 18:00 se 
odehraje fi lmové připomenutí 110. výročí prv-
ního kinematografi ckého představení v Rum-
burku. Promítat se budou dokumentární fi l-
my o  Rumburku z  druhé poloviny 20. století 
a historické fotografi e. Filmové záběry doplní 

výstava historických fotografi í kin, v  nichž se 
v minulosti ve městě promítalo, a výstava fi l-
mových plakátů. Akce se záměrně koná v tě-
locvičně v Tyršově ulici. Právě zde se v březnu 
roku 1907 v  Rumburku prvně promítalo. Ná-
vštěvníkům je doporučen vstup ve slavnost-
ním oblečení. Vstupné je dobrovolné. 

Herečka, moderátorka a  v  neposlední řadě 
zpěvačka se sametovým hlasem Barbora Mo-
ttlová se společně s kapelou BMA (Ondřej My-
šák – elektroakustická kytara a Pavel Plecháč 
– cajon a bicí) představí v pátek 3. března od 
19:00 ve šluknovském zámku. Vstupné 100 Kč.

Cítíte se po zimě unavení, bez energie a rádi 
byste to změnili? Vlčihorská zahrada, z. s. Vás 
zve v sobotu 11. března od 10:00 na inspira-
tivní přednášku o bylinných očistných kůrách, 
které si lze v domácích podmínkách připravit 
z bylin rostoucích v našem okolí. Zaměříte se 
na přípravky z bylin vhodné na vyrovnání pře-
chodu ze zimní stagnace - živlu země, do jarní 
aktivity - živlu vody.
Přednášející: PaedDr. Zbyněk Šedivý, vstupné 
100 Kč, přihlášky: hana.mejsnarova@nobilis.
cz. Více informací na www.os.nobillis.cz.

Středa 22. února, 19:00, Domeček Na Kopečku 
- National Geographic přináší strhující doku-
ment v  režii Fishera Stevense. Ústřední po-
stavou snímku je herec a posel míru při OSN 
Leonardo DiCaprio, který odkrývá alarmující 
svědectví o  současných problémech spoje-
ných s klimatickými změnami a hledá řešení, 
jak předejít fatálním dopadům na náš budou-
cí život. V  pořadu jsou rozhovory s  předními 
osobnostmi, jakými jsou Barack Obama nebo 
Elon Musk a  další. Dokumentární fi lm, USA, 
2016, 93 min.

August Frind v obrazech a slovech Burza dětského oblečení, 
vybavení a hraček

Život a dílo sochaře 
Vincenze Pilze v Loretě

Obojživelníci ve 
svém živlu

Pivovar Falkenštejn 
pro Vás připravil

Výhledy Šluknovského 
výběžku a Česko-Saského 

Švýcarska

Zámecká zbrojnice

110 let od prvního kinematografi ckého 
představení Barbora Mottlová 

ve Šluknově

Bylinná jarní 
očista

Je s námi konec? 
(Before the Flood)
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 Akce Arktida – pátek 24. února od 18:00

Tři sourozenci jsou zanecháni na neobydleném ostrově v arktické části Norska. Podaří se jim přežít tváří v tvář 
štiplavému mrazu, bouřím, hladovění a volně žijícím zvířatům? Ve snaze setkat se s otcem v jižním Norsku se 
třináctiletá Julia a její osmiletí sourozenci – dvojčata Ida a Sindre – schovají ve vrtulníku, který však musí náhle 
za letu změnit směr. Poté, co děti vystoupí a vrtulník odletí, všichni tři zjistí, že jsou zanecháni na neobydleném 
ostrově v arktické části Norska. Julia bude muset využít veškerý svůj důvtip, aby se se vypořádala s nehostin-
nou krajinou a jejím zvířecími obyvateli. Čeká ji největší dobrodružství jejího života. Trailer a více informací na: 
http://www.fi lmeurope.cz/movies/856-akce-arktida                
Rodinný, 87 minut. Vstupné: 40,- Kč. 

 Dítě Bridget Jonesové – středa 1. února od 19:00

Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. 
Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to 
rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný 
hudební festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když se záhy na jedné 
společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár lety defi nitivně 
skončila, je „štěstí“ hotovo. Trailer a více informací na: http://www.cinemart.cz/fi lmy/dite-bridget-jonesove/
Romantická komedie, 123 minut. Vstupné: 60,- Kč. Přístupno od 15 let.

 Já, kocour – pátek 3. března od 18:00

Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý, ale blbec. Ve snaze postavit nejvyšší mrakodrap na sever-
ní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Tomův pracovní život ho 
od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky Lary, zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění 
o pozornost dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom se náhodou ocitá ve zve-
rimexu podivínského Felixe Perkinse. Svérázný majitel přesně ví, co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem 
Pan Chlupáč. Po cestě na dceřinu párty má Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží 
v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává jasné ultimátum: má tý-
den na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane chlupatým kocourem. 
A tak poprvé nemá Tom život ve svých rukou, ale v chlupatých packách a jeho osud doslova visí na drápkách. 
Trailer a více informací na: http://www.bioscop.cz/_web/fi lm/ja-kocour
Rodinná komedie, 87 minut. Vstupné: 40,- Kč.  

Program kina na únor
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K fenoménu kyjovských a  brtnických skal patří, 
v případě dobrých klimatických podmínek, výzdo-
ba, kterou tvoří ledopády různých tvarů. Není tomu 
tak každý rok, ale letošní zima je přívětivá. Návštěv-
níka pokaždé překvapí originální krása, kterou vy-
kouzlila příroda. Tato informace se mezi zájemci 
rychle rozšířila, zvláště v letošním roce po masivní 
reklamní kampani sdělovacích prostředků.
Vždy jsem byl a budu pro to, aby to, co nám dala 
příroda, patřilo všem. Pevné cesty vybavené turis-
tickou infrastrukturou návštěvníky bezpečně pro-
vedou celou oblastí. Turista si může, dle své zdat-
nosti, vybrat z různě obtížných tras, a tak se, jako po 
generace našich předchůdců, radovat z  krásných 
zážitků.
Potud by bylo vše správně. Bohužel se najdou „lidé“, 
kterým tato nevratná krása nic neříká. Stačí, že 
oni už to viděli a osloví je spíše řícení ledu, které-

mu napomohou, a pro další návštěvníky zanechají 
z  rampouchů jen pahýly. Také je určitě hezký po-
hled na vaše děti, které odlamují drobnější ledovou 
výzdobu nebo než vy posvačíte, tak systematickým 
sjížděním dokonale ukloužou celé okolí ledového 
útvaru. Podle hesla „po mně potopa“. V  případě, 
že se najde jedinec s osobní statečností a dovolí si 
upozornit na nevhodnost podobné činnosti, ne-
musí vždy narazit na porozumění.
Sdělovací prostředky při anonci ledopádů, ani 
v jednom případě nepovažovaly za nutné upozor-
nit na to, že křehká krása je pro všechny a že není 
určena pouze k jednorázové návštěvě.
Co nám zbývá? Věřit, že většina lidí je slušná a van-
daly se podaří vytěsnit. Turisté, kteří mají ve své 
náplni poznání a ochranu přírody, v tom dle svých 
možností určitě pomohou.

(Václav Hieke)

V T-klubu i Amari klubu je poskytována registrova-
ná sociální služba, nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež. Služba je určena dětem, mladistvým 
a dospělým ve věku 6-26 let, kteří zažívají nějakou 
nepříznivou životní situaci, nejsou nebo nemo-
hou být zapojeni do standardních volnočasových 
aktivit, nebo jsou ohrožení sociálním vyloučením. 
Loňský rok se v  nízkoprahovém zařízení nesl ve 
znamení pozitivních změn. V průběhu roku se nám 
podařilo sestavit stabilní pracovní tým, který umož-
nil bezproblémový chod služby. Máme otevřeno 
pět dní v týdnu, v T-klubu navíc také v sobotu. Na 
plno se také rozjel provoz nízkoprahového klubu 
Amari, který je určen dětem ve věku 6-11 let. Klub 
je každý den plný dětí, které se tu mohou připravit 
do školy, účastní se doučování a pak také různých 
zajímavých činností jako vaření, pečení nebo tvo-
ření. Mohou zde trávit volný čas a  také se poradit 
o věcech, které je trápí.
V T-klubu, který navštěvují mladí lidé ve věku 12-26 
let se také zvýšil počet klientů a to z 56 na 95, tedy 
o více než 40%. K běžnému programu jsme každý 
měsíc realizovali jedno z preventivních témat, které 
reagovalo na aktuální potřeby návštěvníků.

Mezi nejvýznamnější akce roku 2016 patřila před-
náška o závislostech a drogách, kterou nám připra-
vili pracovníci kontaktního centra v Rumburku, dále 
pak exkurze do hasičské stanice v  Rybništi, nebo 
prázdninové přenocování v T-klubu.
S  oběma kluby je spojen také taneční soubor Lila 
Rosa. Do něho bylo zapojeno 17 dětí. Taneční sou-
bor se zúčastnil 7 festivalů, kde předvedl to, co 
v  předchozích měsících natrénoval. V  Lovosicích 
dokonce bojoval o první místo, nakonec se umístil 
na druhém místě, stejně tak jako na Romském ta-
nečním minifestivalu, který jsme uspořádali v Krás-
né Lípě my.
Ke konci roku 2016 jsme začali studentům a  mla-
dým dospělým nabízet retrostipendia. O  ty proje-
vilo zájem 19 studentů a jejich rodin. Všichni splňují 
daná pravidla. A tak od roku 2017 budou tito stu-
denti při studiu podpoření jak fi nančně, tak pora-
denstvím.
Rádi bychom poděkovali všem našim pracovníkům 
a  spolupracovníkům, kteří se podíleli na provozu 
našich klubů a posunuli je dál. 
Mgr. Adéla Galbavá, sociální pracovnice NDZM, 
Kostka Krásná Lípa

Projekt podpoří pravidelnou účast 20 dětí (3 - 6 let) 

ze sociálně slabého nepodnětného prostředí na 

předškolní přípravě v  Klubu Včelka 4 hod. denně. 

Tyto děti z  různých důvodů nenavštěvují školku 

(nedostatek fi nancí, péče prarodičů atp.), chybí jim 

běžné znalosti a dovednosti a obtížně zvládají ná-

stup do školy. Projekt jim dá šanci tento hendikep 

pod vedením pedagogů zvládnout, plynule přejít 

do běžné školky či školy, snadněji plnit školní do-

cházku a zlepší komunikaci pedagogů s rodinami.

Hlasovat se dá na https://www.dm-spolecne.cz/cs/

prihlaseneprojekty/#4130

pod textem Krásná Lípa, z jedné IP adresy jen jed-

nou.

Děkujeme, Hana Volfová.

Prvním přispěvatelem na provoz sociálních služeb 

v roce 2017, konkrétně Odlehčovací služby, kte-

ré poskytuje Komunitní centrum – Kostka Krásná 

Lípa, byl Nadační fond AVAST.

Odlehčovací služby Kostka poskytuje v regionu 

Šluknovského výběžku. Ti kdo v domácím prostře-

dí pečují o osobu blízkou, např. o rodiče či prarodi-

če se sníženou soběstačností, si u Kostky sjednají 

službu a proškolené asistentky zastoupí rodinu či 

pečující osobu v péči ve sjednaném rozsahu a čase. 

Pečující osoba pak může využít čas na nezbytný 

odpočinek, nákupy či návštěvu úřadů.

Díky péči rodiny a pomoci Odlehčovací služby 

může klient se setrvat v domácím prostředí.

Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké!

To zamrzí

T-klub a Amari klub lákají více dětí 
a mládeže

Dej hlas dobré věci 
- hlasujeme pro děti 

z Klubu Včelka

Odlehčovací službu 
podpořil NF AVAST
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Kavárna Ateliér Krásná Lípa pozvala Láďu a  Káťu, 

aby vtipně a  poutavě přiblížili, jak se připravuje 

a servíruje káva v různých koutech světa. Miloš s Ji-

tkou z kavárny ATELIER zase povyprávěli o ostrově 

Zanzibar. A do třetice Robert Lenner diváky uvedl 

do sklářské umělecké problematiky, když vyprávěl 

o svém životě v JARu a v Zimbabwe.

České Švýcarsko, o. p. s. připravilo kurz pro peda-

gogy na téma environmentální výchovy: Les ve 

škole. Kurz se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna od 

9:00 do 15:00 v Domě Českého Švýcarska v Krásné 

Lípě. Přihlášky a více informací na jarmila.judova@

ceskesvycarsko.cz.

á A lié K á á Lí l Láď Ká

Afrika 
v Krásné Lípě?

Kurz pro 
pedagogy

První masopustní veselici mají za sebou ve Vlčí Hoře, další vás čeká již za týden v Krás-
né Lípě.

Bohaté sněhové nadílky využila MŠ Motýlek a na kopci zvaném Pavlák uspořádala Motýlkovou Sáňkyjádu.

Krásná Lípa se stala součástí rozsáhlé turistické akce „Za brtnickými ledopády“, 

kterou pravidelně pořádají turisté z  Teplic. Kromě tradičních krátkých tras byly 

připraveny i trasy pro ultra turisty – ledopádová stovka a padesátka. Akce přilá-

kala nejen řadu přespolních, ale velké množství místních, kteří dokonce zjistili, že 

jsou místa, kde v zimě ještě nebyli. 
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USNESENÍ
ze 40. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30. 1. 2017

I. Hlavní program

Rozpočet 2017 

Usnesení RM č. 40 – 01/2017   

RM projednala přípravu rozpočtu pro rok 2017. 

II. Došlá pošta

Pronájem st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, vše k. ú. Krásná 

Lípa 

Usnesení RM č. 40 – 02/2017   

RM schvaluje pronájem st. p. č. 587 o výměře 302 m2 a p. p. č. 

841/1 o výměře 662 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Marii Tománkové, bytem Varnsdorfská 128/82, Krásná 

Lípa za podmínky, že v  případě podání žádosti o  odkoupení 

uvedených pozemků pro výstavbu RD bude výpovědní doba 3 

měsíce. 

Pronájem p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 

Usnesení RM č. 40 – 03/2017   

RM schvaluje pronájem p. p. č. 176/1 o výměře 2190 m2, k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy za účelem pastvy Gabriele Sedláčkové, by-

tem Kyjov 109, Krásná Lípa. 

Byty - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení RM č. 40 – 04/2017   

RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy č. 

2011/25/29 - 177, na byt č. 9, Nemocniční 1148/12 s Josefem 

a Hanou Pištorovými, oba bytem Nemocniční 1148/12, Krásná 

Lípa k 28. 2. 2017. 

Byty - pronájem - byt č. 2, Kyjovská 625/53 

Usnesení RM č. 40 – 05/2017   

RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Kyjovská 625/53 Renatě 

Hučkové, bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa. Veškeré opravy 

a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12a 

Usnesení RM č. 40 – 06/2017   

RM schvaluje Martině Zatloukalové, bytem Nemocniční 

1149/12a, Krásná Lípa podnájem bytu č. 17, Nemocniční 

1149/12A pro Jaroslavu Chlumskou, bytem Benešova 276, 

Trutnov, na dobu neurčitou.  

Finanční příspěvek 

Usnesení RM č. 40 – 07/2017   

RM projednala žádost Oblastní charity Červený Kostelec, se 

sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec a neschvaluje fi nanční 

příspěvek na podporu Domova sv. Josefa.  

III. Různé

Oprava administrativní chyby 

Usnesení RM č. 40 – 08/2017   

RM schvaluje opravu administrativní chyby v  usnesení RM č. 

39 - 04/2017 ze dne 13. 1. a 16. 1. 2017, kdy správně má být 

uvedeno p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa.  

Byty - vyhlášení k  pronájmu - byt č. 9, Nemocniční 

1148/12 - Dům s pečovatelskou službou 

Usnesení RM č. 40 – 09/2017   

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 9, Nemocniční 

1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o ve-

likosti 1+1 (44,53 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné 

opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Kyjovská 625/53 

Usnesení RM č. 40 – 10/2017   

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Kyjovská 

625/53. Byt II. kategorie o  velikosti 1 + 1 (54,66 m2, sazba 

22,82 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve 

výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si 

provede nájemce na vlastní náklady. 

Byty - pronájem - byt č. 1, Pletařská 22/3 - změna usne-

sení - Usnesení RM č. 40 – 11/2017   

RM schvaluje změnu usnesení RM č. 36 - 05/2017, kdy se mění 

termín počátku nájmu bytu č. 1, Pletařská 22/3 z 1. 3. 2017 na 

1. 5. 2017. Ostatní znění zůstává beze změn. 

Sauna a wellness v tělocvičně v Krásné Lípě 

Usnesení RM č. 40 – 12/2017   

RM projednala varianty studií vybudování nového provozu 

sauny a  wellness v  objektu tělocvičny zpracované Ing. arch. 

Liborem Králem. RM ukládá vedoucímu OVIŽP 

Ing. Petru Simandlovi zajistit zpracování projektové dokumen-

tace včetně zajištění stavebního povolení pro variantu č. 2. 

Kaple sv. Antonína Paduánského 

Usnesení RM č. 40 – 13/2017   

RM projednala záměr KČT Krásná Lípa obnovit kapli sv. Antoní-

na Paduánského na p. p. č. 1491/1 k. ú. Vlčí Hora. RM souhlasí 

s obnovou této kaple, kterou zajistí KČT Krásná Lípa. 

Zlepšení kvality prostředí sídelního útvaru města Krás-

ná Lípa - Etapa I. 

Usnesení RM č. 40 – 14/2017   

RM schvaluje podání žádosti o  dotaci na projekt „Zlepšení 

kvality prostředí sídelního útvaru města Krásná Lípa - Etapa 

I.“ v rámci dotačního titulu „OPŽP - Výzva č. 56 - Zlepšit kvalitu 

prostředí v sídlech“. 

RM schvaluje zpracování „Podkladů pro hodnocení projektu“ 

dle nabídky Mgr. Ireny Kvízové, Pod Šibeníkem 1153, Most, IČ 

65663730 v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 

Příjezdová komunikace pro RD v lokalitě ul. Rumburská 

Usnesení RM č. 40 – 15/2017   

RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., Starokře-

čanská 34, Rumburk, IČ 25487892 na zpracování projektové 

dokumentace a  inženýrskou činnost pro výstavbu „Příjezdové 

komunikace pro RD v lokalitě ul. Rumburská“.

RM schvaluje vypracování PD včetně zajištění územního roz-

hodnutí a stavebního povolení v rozsahu a ceně dle předložené 

nabídky.  

Smlouva na odběr dřevin 

Usnesení RM č. 40 – 16/2017   

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje škol-

kařských okrasných rostlin pro rok 2017 č. 2017/34/19 - 5 s fi r-

mou Ing. Jan Švejkovský, se sídlem Bolívarova 2092/21, Praha 

6, IČ 16471636, dle předloženého návrhu. 

Komise rady  

Usnesení RM č. 40 – 17/2017   

RM odvolává z Povodňové komise Romana Koiše a jmenuje no-

vým členem Václava Danitu. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 

Usnesení RM č. 40 – 18/2017   

RM schvaluje uzavřít Pojistné smlouvy č. 2017/41/19 - 24 

a 2017/41/19 - 25 s Kooperativa pojišťovna, a. s., se sídlem Po-

břežní 665/21, Praha, IČ 47116617, dle předložených návrhů.

Technická výpomoc organizacím  

Usnesení RM č. 40 – 19/2017   

RM schvaluje technickou výpomoc organizacím na akce pořá-

dané v roce 2017, dle předloženého návrhu. 

 

Koncert Jiří Stivín 

Usnesení RM č. 40 – 20/2017   

RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výko-

nu na vystoupení Jiřího Stivína dne 22. 7. 2017, dle předlože-

ného návrhu. 

Terénní práce 2017 

Usnesení RM č. 40 – 21/2017   

RM bere na vědomí Dodatek k žádosti o neinvestiční dotaci pro 

program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce 2017. 

 

Bezplatné zapůjčení prostor KD  

Usnesení RM č. 40 – 22/2017   

RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu or-

ganizacím pro rok 2017 dle předloženého návrhu.  

Zapůjčení prostor KD 

Usnesení RM č. 40 – 23/2017   

RM schvaluje snížení úhrady nákladů za zapůjčení prostor 

v  kulturním domě M. Krásnolipské, bytem Pletařská 660/9, 

Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  

Prostory v kulturním domě 

Usnesení RM č. 40 – 24/2017   

RM neschvaluje poskytnutí prostor v kulturním domě 1. patře 

na uskladnění rekvizit, krojů, hudebních nástrojů atp. folklorní-

mu souboru Lužičan. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 

Usnesení RM č. 40 – 25/2017   

RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa podá-

ní žádosti o dotaci na projekt SAS sociální služby do programu 

Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostře-

dím, ve kterém vyrůstají od Nadace Agrofert, dle předloženého 

návrhu. 

Zpráva o plnění úkolů 

Usnesení RM č. 40 - 26   

RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 38. RM. 

IV. Informace

Informace 

RM projednala žádost od spolku Lungta, Praha, o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Jan Kolář                                                                   Jana Drobečková


