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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 5. ledna 2012
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 22. prosince

4,- Kč

Soubor staveb na náměstí - Lípa centrum

Ještě na začátku roku 1990 stál v tom místě
zbytek starého vysokého domu. Bývávala to také
hračkárna. Dlouhou dobu před tím stála vedle
také tzv. česká hospoda. V létě roku 1990 byly
po předchozí demolici dalšího domu na náměstí
založeny masivní základy budoucího nákupního
střediska. Ovšem záhy bylo ukončeno jeho
financování a byl konec. Několik let byl pak na
náměstí ošklivý plot a za ním nepořádek. A tak poté,
co se mnoho let na inzerovaný pozemek nenašel
žádný zájemce, město vytvořilo v tom místě, někdy
v druhé polovině devadesátých let, zelenou plochu.
A dalších patnáct let zase nic, žádný zájemce. Až se
zdálo, že zelená plocha na náměstí má být navždy.
A najednou přišel vážný investor, že v místě postaví
nějaký dům. Pozemek, že koupí. Protože různých
slibů padá a padalo hodně, nedůvěřovali jsme.
Prodat pozemek a pak koukat dalších dvacet let,
jak se nic neděje… A tak začalo vyjednávání a
podrobnější plánování. Prioritní nebyla cena, ale
jistota, že vznikne něco trochu smysluplného. A
tak byly formulovány podmínky, které se zdály
být spíše nesplnitelné. Vedle zrekonstruování
sousedního domu, ze kterého vznikl penzion s
restaurací a nahrubo opravený přístavek Továrny,
to bylo také získání všech povolení na novou
výstavbu a proinvestování minimálně 8 milionů a
vytvoření podzemního parkoviště pro cca 45 aut.
Až po splnění těchto a několika dalších podmínek

má investor nárok na odkup pozemků, i když v
tom případě za symbolickou hodnotu. A přitom
část – vnější areál bude v podstatě dál veřejným
prostranstvím. Na náměstí vyrostou na společném
podzemí tři samostatné domy. V přízemí budou
nebytové prostory, několik prodejen, půjčovna
a opravna kol, jednací a další místnosti, dětský
koutek, atp.
Když město stavělo v letech 2005 až 2007 Dům
Českého Švýcarska – Infocentrum, byla kolem
toho diskuze, že se promarnila šance vytvořit na
náměstí zvláštní architekturu, něco moderního,
výjimečného. Že měla být architektonická soutěž
atp. Nyní, kdy staví soukromý investor a chce
vytvořit zvláštní soubor staveb, ozývají se názory
zcela opačné. Jak jinak …
Na stránkách Vikýře vidíte jednak historické
fotografie onoho místa, na kterých je možné
spatřit, jak velké stavby tu stávaly. A byly v podstatě
také tři. Ty nové budou postavené vně prostoru
tak, aby se mezi nimi vytvořilo náměstíčko, vnitřní
prostor otevřený směrem k penzionu a Továrně.
Vznikne tak komplex s velkou ubytovací kapacitou
a mnohými službami. Výhodu to má v tom, že se
o to nemusí provozně starat město. O výsledku
rozhodne především kvalita a preciznost provedení,
na kterou město nemá již vliv, ale doufejme, že to
dopadne dobře. Za rok už vlastně uvidíme.
Z.L.
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Na Václava Havla se vzpomíná
i v Krásné Lípě
Na posledního československého a prvního českého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava
Havla, který v neděli 18. prosince zemřel (5.10.1936 – 18.12.2011) vzpomíná i Krásná Lípa, kterou v
devadesátých letech navštívil. V. Havel navštívil naše město ve dnech 1. -2. července 1999.
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Kolik nám dává stát
Diskuze o rozpočtovém určení daní vedená
v poslední době je o tom, jak stát rozděluje
celostátně výtěžek z vybraných daní obcím a
městům a o jejich výrazném nepoměru. Sdílené
daně se přidělují na trvale žijícího obyvatele obce.
Problém je však v tom, že některé obce dostávají
cca 6 800 Kč na obyvatele a jiné třeba 30 000Kč
na obyvatele. Bohužel pro nás, patří naše město
do té nejnižší kategorie – obce mezi 1 – 10 tisíc
obyvatel. Ročně tak dostáváme od státu cca 25
mil. Kč na vše. Přitom na nejrůznějších poplatcích,
daních a odvodech opět velkou část z té sumy státu
odvedeme. To ale známe každý u svého osobního
„rozpočtu“…
Spor se nevede o to, že by měla mít všechna města
stejně anebo, že by se mělo zvyšovat o násobky.
Mělo by jít jen o mírné narovnání výrazného
nepoměru. V našem případě navýšení z 6,8 na 9,2
tisíce Kč na obyvatele ročně. To by však pro nás
mohlo znamenat až 8 mil. Kč více. Dalo by se tak
konečně „normálně“ žít. Už teď nejsme schopni
financovat mnoho a mnoho důležitých dokonce i
zákonných potřeb. A tento nepoměr trvá více méně

celou dobu od tzv. revoluce.
Když například velká města dostávají tak hodně
na obyvatele, zdůvodňují to tím, že pro obyvatele
těch menších zajišťují třeba divadla, kina, sportovní
a jiné vyžití atd. Také, že pro ně zajišťují městskou
dopravu a administrativu. O opaku se však nemluví,
tj. že my zajišťujeme cesty a služby pro rekreanty,
svážení odpadů a svícení a mnohé další. Nepoměr
je především v tom, že zatímco u nás např. na
kilometru silnice žije 50 lidí, ve velkém městě je to
třeba tisíc, na které to město získá peníze. Udržovat,
uklízet, osvětlovat se přitom musí v podstatě stejně!
Proč čtyři největší města (Praha, Plzeň, Brno,
Ostrava), ve kterých žije třetina obyvatel, dostávají
polovinu všech sdílených daní? Stejně je jim to
málo. A podle toho pak také velkoryse utrácejí.
Všechny dosavadní vlády, ačkoliv proklamují pravý
opak, budují prosperitu v Praze a velkých městech
a chudší regiony dále chudnou.
Snad se díky několika tvrdohlavým starostům, kteří
jsou nově ve Sněmovně, blýská alespoň v této
nespravedlnosti na lepší časy. Držme si palce.
Zbyněk Linhart

Krásná Lípa má nejlepší ekologický projekt
Nejlepším ekologickým projektem se může pyšnit
Krásná Lípa, které se podařilo získat mezinárodní
ocenění za Nejlepší ekologický projekt. Ocenění
do Krásné Lípy přivezla prezidentka Evropské
turistické asociace Lis Nilsen z Dánska. Ta
zástupcům krásnolipského Klubu českých turistů
a města předala diplom a finanční odměnu ve výši
pět set eur.
Do soutěže ECO – AWARDS (nejlepší ekologický
projekt) bylo přihlášeno dvacet sedm projektů
z celé Evropy. „My jsme se hlásili s projektem
obnovení Köglerovy naučné stezky, se kterým jsme
nakonec obsadili třetí místo společně s projektem,

který do soutěže zaslala italská Neapol,“ upřesnil
předseda Klubu českých turistů v Krásné Lípě
Václav Hieke. Dodal, že první místo získal projekt
podaný Němci a druhé projekt z Irska.
Soutěž vyhlásila Evropská turistická asociace, která
při hodnocení předložených projektů kladla důraz
na pohybovou aktivitu a pěší turistiku příznivou k
životnímu prostředí
Evropská turistická asociace byla založena v roce
1969, v současné době sdružuje čtyřiapadesát
turistických spolků z devětadvaceti evropských
států se zhruba šesti milióny členů.

naučnou stezku navrhl a zrealizoval ve třicátých letech
minulého století krásnolipský rodák Rudolf Kögler, ale po druhé světové válce bohužel zanikla. Obnovit
se ji podařilo až v roce 2006 díky projektu „Centrum Českého Švýcarska“ na který se krásnolipské radnici
podařilo získat finanční prostředky z fondů EU i státního rozpočtu ČR.
Na trase byly obnoveny a opraveny
kapličky, křížky, schody, cesty i studánky.
Nově byly postaveny informační tabule,
exponáty, altánky a posezení a celkové
rekonstrukce se dočkala i geologická
mapa v Zahradách. Při rekonstrukci
stezky spolupracovala radnice v Krásné
Lípě s potomky a dědici Rudolfa Köglera,
krásnolipskými turisty a mnohými
dalšími institucemi i lidmi.
Celá stezka je doplněna čtyřiceti
různými stanovišti, na kterých si lze
vyzkoušet například hru na xylofon,
prohlédnout si kopii milíře, ve kterém se
„vypalovalo“ dřevěné uhlí nebo unikátní
geologickou mapu v Zahradách, či se
dozvědět mnoho zajímavých informací
o zdejší krajině, a její historii. Trasu
stezky lze rozdělit na několik etap a
absolvovat ji tak i s dětmi.

Vánoční

bilancování

Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním přichází
čas bilancovat, co se nám v uplynulém roce
povedlo a co příště udělat trochu jinak? Dělají to
tak jednotlivci, rodiny i organizace a děláme to i
my v Kostce Krásná Lípa p.o. .
I my se radujeme z povedeného a plánujeme a
vymýšlíme, co připravíme v roce budoucím.
Po celý rok jsme se snažili naplňovat naše poslání,
podporovat rodiny, děti i jednotlivce v našem
městě i okolí. Letos se nám povedlo rozšířit služby
podporující rodiny, podařilo se zřídit „Poradnu v
kostce“. Připravili jsme program pro dospívající
děti, před nimiž stojí rozhodování o budoucím
povolání. Školákům přiblížili nejednu profesi a
nejedno pracoviště. Dále, jako již v minulém roce,
podporujeme lidi, kteří pečují o své blízké, pereme
a žehlíme, vzděláváme se s dětmi i dospělými a
pořádáme řadu akcí. Rok byl plný zážitků a nových
zkušeností .
Pro příští rok máme připraveno množství dalších
projektů a aktivit. A tak nám na konci roku nezbývá
než věřit, že vše „bude šlapat“ tak jako doposud,
že přes všechny problémy, které se v současné
době v naší společnosti řeší, my zůstaneme lidsky
otevření jeden k druhému a budeme se vzájemně
obohacovat. Protože s láskou, lidskostí a trpělivostí
se lépe žije.
Konfucius kdysi řekl: „ Je lepší rozsvítit malou
svíčku, než proklínat temnotu“. Přejeme tedy
všem, abychom dokázali rozsvěcovat byť malé
svíčky, nejen ty opravdové, ale hlavně ty, které měl
Konfucius na mysli. A to nejen o Vánocích, nejen v
novém roce, ale každý den, který nás čeká.
Krásné Vánoce Vám přejí zaměstnanci,
spolupracovníci a dobrovolníci Kostky, p.o Krásná
Lípa.

Köglerovu

Vedení Základní
a Mateřské školy
přeje Všem krásné prožití vánočních svátků
a optimistické
a úspěšné vykročení
do nového roku 2012.
Krásné prožití vánočních svátků
a klidný rok 2012
přejí provozovatelé MATEŘSKÉHO
CENTRA BERUŠKA KRÁSNÁ LÍPA.
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Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 24. – 25. 12. 2011 MUDr. Charvát Tomáš, U přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město,
tel.: 412 511 619
- 26. 12. 2011 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové,
tel.: 412 550 343
- 31.12. 2011 – 1.1. 2012 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

V době od 23.12. do 2.1.2012
bude uzavřena:
ZŠ Krásná Lípa a školní družina – děti jsou opět do školy
až v úterý 3.1. 2012.
MŠ Sluníčko
MŠ Motýlek
MŠ Brouček
Mateřské školy na rozdíl od školy základní začínají provoz
již v PONDĚLÍ 2. 2.2012.
Školní jídelna bude pro veřejnost otevřena od 2.1. 2012
Platba obědů – 22.12. 2011 a 2.1.2012 8:00 -16:00 hodin

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa upozorňuje občany na
poslední možnost úhrady plateb městu Krásná Lípa
v roce 2011.
Pokladní hodiny: Po,Stř 8:00 - 11:30, 12:00-17:00
Pokladna bude otevřena do středy 28.12.2011 vč.
do 17,00hod.
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa Vám všem přeje
poklidné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v novém roce 2012.

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 2.1. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
5.1. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 16.1. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.1. 2012 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na
TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a nově také na MěÚ,
dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
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
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do
31.3. každý týden.

ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ
MěÚ Krásná Lípa.................... 412 354 820
Jan Kolář....................................412 354 830
Lucie Hanková........................ 412 354 824
Sekretariát................................ 412 354 838
TS Krásná Lípa......................... 412 354 848
Základní škola......................... 412 383 297
Školní jídelna...........................412 383 268
Domov se zvláštním
režimem.................................... 412 384 112
Domov důchodců..................412 383 345
ORDINACE
MUDr. Hardy Witanto........... 412 383 860
MUDr. Gabriela Rezková......412 383 020
MUDr. Kořínek.........................412 336 891
MUDr. Otakar Urban............. 412 383 337
MUDr. Milan Gottwald......... 412 383 358
VETERINÁŘ
MVDr. Žáček.............................602 441 779
MVDr. Rastislav Schnierer....773 522 566
MVDr. Miroslav Kraus............412 371 870
SLUŽBY
lékárna
Mgr. Irena Matušková.......... 412 383 100
Pošta...................................... 412 383 626/3
Policie.........................................412 383 333
Kostka Krásná Lípa p. o........ 412 354 844
o. p. s. České Švýcarsko........ 412 383 413
– infocentrum
Továrna - sauna, fitnes......... 774 492 230
Sportovní areál........................608 522 871

FIRMY
Tisk Krásná Lípa spol. s r. o.... 412 383 332
Diosna CS s. r. o...................... 412 383 248
NOVIA spol. s r. o.................412 383 381-3
Nobilis Tilia s. r. o.................... 412 383 421
EURO TOPOZ spol. s r. o....... 412 383 256
EUROMETALGROUP s. r. o....412 383 821
DEMOS s. r. o............................412 384 094
TOPOZ CZ s. r. o...................... 602 119 070
NOVIA FASHION s. r. o.......... 412 383 359
OCELOT international s. r. o.... 412 383 296
Uhelné sklady Kopecký....... 412 383 264
Lužická nemocnice Rumburk, www.
nemrum.cz
- chirurgie................................. 412 332 551
- interna.....................................412 332 535
PORUCHY
Havarijní linky:
Severočeské vodovody
a kanalizace................................840 111 111
Plyn - RWE...............................................1239
Elektřina.....................................840 850 860
Veřejné osvětlení – TS města...412 354 848
POMOC
Hasiči.......................................................... 150
Záchranná služba................................... 155
Policie......................................................... 158
Ohrožení života....................................... 112
Policie Krásná Lípa............... 412 383 333,
mobil: 723 255 954

www.krasnalipa.cz, podatelna@krasnalipa.cz, sportareal@krasnalipa.cz,
www.ceskesvycarsko.cz, ops@ceskesvycarsko.cz, http://kostka.krasnalipa.cz,
kostka@krasnalipa.cz
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KALENDÁRIUM ROKU 2011
LEDEN
9.1.2011
Zřítila se stará tovární budova
V neděli 9. ledna došlo v Krásné Lípě v dopoledních
hodinách ke zřícení staré tovární budovy v
ulici Čelakovského. Trosky poloviny čelní stěny
budovy zavalily souběžnou komunikaci, strhly
elektrické vedení a poškodily oplocení objektu
ústavu sociální péče Palmovka. K události vyjely
dvě jednotky hasičů, místo zajistila Policie ČR. Pro
ověření případné přítomnosti osob byl povolán
policejní psovod.

17.2.2011
Zlatá múza severu 2010 je v
Krásné Lípě

4. - 6. března 2011
Krásnolipské zápasnice obstály
na výbornou

Folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy se letos
raduje z ocenění Zlatá múza severu 2010, kterou
získal za pořádání Mezinárodního folklorního
festivalu Tolštejnského panství v Krásné Lípě.
Ocenění se už pátým rokem uděluje za významný
kulturní počin v regionu Šluknovsko.

4. – 6. března 2011 se konalo v Ostravě mistrovství
ČR starších žáků a žákyň ve volném stylu. Turnaje se
zúčastnilo na 139 závodníků a závodnic z 26 oddílů
z celé ČR.
Lucie Novotná – skončila na 4. místě v
hmotnostní kategorii 44 kg, Barbora Kučerová
– startovala ve své hmotnosti 52 kg a získala
stříbro. Bára tímto dokázala, že patří mezi
špičku
ženského
zápasnického
sportu.
Denisa Horáková – závodila v kategorii 60 kg a
skončila na výborném 3. místě.
Krásná Lípa se zařadila mezi tak zvučná jména jako
Brno, Praha, Ostrava, Plzeň atd. Děvčata dokázala,
že i malá města mohou mít velké sportovce!!!

27.2.2011
Krásná Lípa má mistra republiky
v klasickém boxu
Ve dnech 25. - 27. 2. 2011 se konalo v Rakovníku
Mistrovství České Republiky v boxu pro kadety
a školní mládež a za KBC Krásná Lípa nastoupil
a nakonec ve své kategorii získal titul mistra ČR
Ladislav Grundza. I když Láďovi není ještě 12
let, ČBA mu s ohledem na jeho technickou a
fyzickou boxerskou vyspělost udělila výjimku, a
tak měl možnost startovat na tomto mistrovství za
severočeskou oblast v kategorii školní mládež ve
váze -40 kg.

Největší privátní investiční akce novodobé historie
města začala. Na zelené ploše v sousedství
Křinického náměstí vyroste během následujících
osmnácti měsíců moderní hotelový komplex,
sestávající se z tří samostatných objektů se
čtyřmi desítkami podzemních parkovacích míst.
V budoucnu by měl vytvořit propojený funkční
celek se sousedícím penzionem České Švýcarsko,
s Továrnou vč. přístavku a objektem bývalého
infocentra na Křinickém náměstí 5. Náklady
investice dosáhnou výše téměř 110 mil. korun

Akce
na
podporu
třídění
drobných
elektrospotřebičů Daruj mobil - vyhraj mobil byla
úspěšná. Na radnici byl starostou města vylosován
vítěz soutěže - Josef Straka. Celkově bylo během
2 týdnů darováno 158 ks mobilních telefonů, z
toho v ZŠ 121 ks a na radnici 37ks. Vítěz získal od
organizátorů výhru - moderní dotykový telefon.

ÚNOR

Přes šedesát osobních bezpečnostních alarmů
rozdala Policie ČR mezi ty krásnolipské seniory,
kteří se zúčastnili přednášky týkající se jejich
bezpečí.
Akci pro seniory uspořádala Kostka Krásná
Lípa – Odlehčovací služba ve spolupráci s
preventivně-informační skupinou děčínské policie.
Ta krásnolipské důchodce seznámila nejen s
rizikovými situacemi, ale i s tím, jak jim předcházet
a pokud už se do nich dostanou, tak jak se v nich
zachovat.

V neděli 13. 3. 2011 uvedla Česká televize v rámci
pořadu Toulavá kamera reportáž z Českého
Švýcarska, z Krásné Lípy a okolí.

25.3.2011
Stavba hotelu na náměstí začíná

28.1.2011
Soutěž Daruj mobil - vyhraj
mobil má svého výherce

7.2.2011
Krásnolipské seniory chrání
alarmy

13.3.2011
Toulavá kamera ČT na
Krásnolipsku

BŘEZEN
5.3.2011
Masopust se opět vydařil
Sobota 5. března 2011 v Krásné Lípě patřila po
roce opět masopustním maškarám. Počasí se
vydařilo. Poděkování patří všem hospodyňkám,
které nezištně připravily pohoštění. Po skončení
průvodu ještě dlouho do noci hráli a zpívali v
Továrně společně s hosty masopustní merendy
členové pořadatelských souborů Lužičanu a
Dykyty.

DUBEN
15.4.2011
Jarní putování Rádia BLANÍK
pokračovalo v Krásné Lípě
V pátek 15. dubna pokračovalo Jarní putování
Rádia BLANÍK v Krásné Lípě. Po setkání s dětmi ve
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škole a s vedením města v odpoledním programu
vystoupila mj. Šárka Rezková a místní soubory. I
tentokrát byla báječná atmosféra a sešlo se vás
dosti i přes nepřízeň počasí.

probojovala do finále mezi 20 nejlepších zpěváčků
z celé České republiky.

14.5.2011
Janek Ledecký zazpíval ke Dni
matek

6.4.2011
Uklízeli svět i Křinici
I docela zajímavé poklady mezi odpadky našli
účastníci akce Ukliďme svět, která se tradičně
dvakrát do roka koná v Krásné Lípě. Kromě
tradičních pneumatik, stavební suti a běžného
domovního odpadu se našel třeba i starý
fotoaparát. Kromě černých skládek mladí ochránci
přírody, hasiči a turisté vyčistili i prameny Křinice
od nánosů bahna, kamenů a dalších náplav, bez
povšimnutí nezůstalo ani jejich okolí.

Sobotu 14. května oživil krásnou Lípu populární
„lamač“ ženských srdcí Janek Ledecký. Přijel
poblahopřát ženám do Kulturního domu ke Dni
matek a strávil s nimi pěkné odpoledne. Koncert
byl vydařený, ženské publikum zpívalo, tleskalo
a nechyběly ani úsměvy na tvářích návštěvnic
koncertu.

21.5.2011
Box se vrátil po desítkách let do
Krásné Lípy
V sobotu 21. 5. 2011 uspořádal KCB Krásná Lípa
první turnaj, a to 8. kolo severočeské ligy v boxu.
Celkem se utkalo 13 dvojic. Přijeli borci z Ústí nad
Labem, z Děčína, z Lovosic, z Mostu, z Jablonce nad
Nisou a z Liberce.

21.5.2011
Voda z Křinice poputuje do
Španělské Andalusie

KVĚTEN
13.5.2011
Odešel vzácný člověk
V pátek dne 13. května jsme se v kostele na Sněžné
rozloučili s čestným občanem našeho města,
inženýrem Karlem Hiekem, předním českým
dendrologem, autorem projektů, podle kterých
došlo k citlivému ozelenění několika desítek ploch
v katastru města. Z jeho záslužné činnosti se bude
těšit několik dalších generací.

Jednou z doprovodných akcí Euroranda 2012, kdy
se slavnostně nabírá z pramenů, studánek, potoků
a řek voda, která po štafetovém slévání doputuje
v příštím roce v rámci Evropského setkání turistů
do Španělské Andalusie, bylo v sobotu 21. 5. 2011
setkání milovníků přírody u pramenů Křinice v lesní
tišině mezi Krásnou Lípou a obcí Studánka.

26.5.2011
Krásnolipský zpěváček mezi
nejlepšími z celé ČR
Vítězka našeho oblastního kola Zpěváček
krásnolipská Katka Doležalová slavila úspěch i
v celostátním kole ve Velkých Losinách, kde se

ČERVEN
2.6.2011
Soutěž obcí ve třídění „Skleněná
popelnice 2010“ zná své vítěze
Ve čtvrtek 2. června byly na ústecké Větruši
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst a
obcí Ústeckého kraje ve třídění odpadů „Skleněná
popelnice 2010“. Vítěznou obcí se opět staly
Doubice, a z měst se na prvním místě tentokrát
umístila Dolní Poustevna, Krásná Lípa se umístila
na velmi pěkném třetím místě.
Děkujeme všem krásnolipským, kteří dlouhodobě
svědomitě třídí odpad. Opakované výborné
výsledky v soutěži jsou především vaší zásluhou a
výbornou vizitkou města.
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10.6.2011
Krásná Lípa má dopravní stavbu
roku 2010

20.6.2011
Kniha Školní sraz 2010 byla
pokřtěna

V reprezentativním a atraktivním prostředí
Betlémské kaple, byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku
soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku
2010. Město Krásná Lípa získalo hlavní cenu v
kategorii A. dopravní stavby. Odborná porota v čele
s prof. Ing. Petrem Moosem, Csc. ocenila dopravní
řešení regenerace Křinického náměstí, které je
vzorovým příkladem vzájemného respektování
územních nároků automobilové dopravy, chodců
a cyklistů, spojené s uplatněním městské zeleně.
V silné konkurenci významných dopravních staveb,
např. Pražského silničního okruhu, je toto ocenění
pro Krásnou Lípu mimořádným úspěchem.

Pevnou rukou staronového starosty Zbyňka
Linharta, za účasti spoluautorů Karla Jarolímka,
Zdeňka Nováka a Jana Koláře, byla v pátek slavnost
pokřtěna kniha Školní sraz Krásná Lípa 2010.

18.6.2011
Máme mistra České republiky
v kickboxu!

ČERVENEC
7.7.2011
Tour de Feminin odstartoval
Tradiční cyklistické klání na silnicích Českého
Švýcarska bylo zahájeno ve čtvrtek 7. července
odpoledne startem 1. etapy závodu na Křinickém
náměstí v Krásné Lípě. Letos se jel již 24. ročník
závodu, který je opět zařazen do programu
Světového poháru. Startovní listina čítala více než
150 cyklistek a v pelotonu byla k vidění celá řada
předních světových závodnic.

Ve dnech 17. 6. - 18. 6. se v Lovosicích konalo
Mistrovství České republiky v kickboxu. Za KBC
Krásná Lípa zde bojovalo 5 závodníků.
Poprvé v historii byla na domácí scéně vypsána
kategorie masters nad 40 let a za náš oddíl
nastoupil trenér klubu Milan Dušek a získal pro
oddíl první titul, když ve finále porazil na body
Miloše Zerzána z Vysokého Mýta.

SRPEN
16.8.2011
Rallye Sachsen Classic 2011

13.6.2011
Pohádkový les se spojil s
jarmarkem a přilákal stovky lidí
Šest a půl kilometru, čtrnáct pohádkových
stanovišť, třiatřicet pohádkových bytostí a osm
set účastníků. Takovou statistiku má tradiční
krásnolipský Pohádkový les, jehož organizace se
ujali členové Klubu českých turistů.

Sachsen Classic je významnou akcí příznivců
historických vozidel naší i zahraniční výroby.
Jedná se o „rallye“ historických automobilů, která
ze sousedního Saska zavítají na české území. Na
Krásnolipském náměstí se konala polední přestávka
této rallye, každý z automobilů se zde tedy zdržel.
Akce tradičně přilákala stovky nadšených diváků.

14.6.2011
Stanislav Skáčik - kolega, přítel,
kamarád…

ZÁŘÍ

S velkým zármutkem jsme v závěru minulého
týdne přijali zprávu o náhlém úmrtí pana Stanislava
Skáčika, dlouholetého zaměstnance města Krásná
Lípa, aktivního občana, kolegy, pro mnohé z nás
přítele a kamaráda.
Neopakovatelná byla jeho role v pracovním
kolektivu.
Byl
přirozenou
autoritou,
nezpochybnitelnou osobností, která naprosto
samozřejmě přenášela své zkušenosti a znalosti na
nás mladší.

28.6.2011
Svatojánské slavnosti bylin na
Vlčí Hoře 2011
Letos již po sedmé pouštěl Zbyněk Šedivý
svatojánský věnec na rybníček v centru
aromaterapie Nobilis Tilia a tím zahájil oslavy
letního slunovratu. V sobotní podvečer vystoupila
na podium Iva Bittová společně s Vladimírem
Václavkem. Jejich neobyčejný koncert, styl i projev
zcela uchvátil celou louku posluchačů i květin.
Víkend plný neobyčejných zážitků, poznání a
setkání.

5.9.2011
Den Českého Švýcarska
Spanilou jízdou nejdelších motocyklů světa Čechie
Böhmerland začaly v pořadí už sedmé Dny Českého
Švýcarska konající se v Krásné Lípě. O hodinu
později světové motocykly a nezaměnitelný
zvuk jejich motorů na krásnolipském náměstí
vystřídali účastníci třetího ročníku mezinárodního
vytrvalostního běhu Parkmaraton 2011, který
spojuje dvě města a dva národní parky. A stejně
jako v minulosti i letos přišli organizátoři závodu
s několika novinkami. Tou první byly dětské
tratě závodu, které si vyžádaly sami děti a tou
nejzajímavější byl závod handbikerů, kteří si přijeli
vyzkoušet tratě národního parku.
Dny Českého Švýcarska toho ale nabídly mnohem
více. Pravidelně totiž různorodou nabídkou
zábavy osloví stovky návštěvníků. Na pozadí
mezinárodního běžeckého závodu se tak i letos
odehrával dvoukilometrový rodinný maraton. V
tomto soutěžním okruhu městem pro rodiny s
dětmi nešlo o čas, ale o zábavu, kterou na jiných
dvou kilometrech tak snadno nejde nalézt.
Vyvrcholením celého dne pak byl koncert Ivana
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Mládka a jeho Banjo Bandu, před nímž se podařilo
pokřtít zbrusu nový nástěnný kalendář Českého
Švýcarska pro příští rok.
Šárka Pešková

místo a Juliana Bílá se umístila na 3. místě, převzaly
si ceny v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky. Patronkou pro předávání cen byla Táňa
Fišerová. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme
jim mnoho zdaru v dalším fotografování.

LISTOPAD
24.9.2011
POZVÁNKA NA EKOFESTIVAL
SEDM DIVŮ
České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl společně
uspořádalina ekofestival s cestovatelskou
tématikou SEDM DIVŮ, který se konal 24. září 2011
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

20.9.2011
Premiér Nečas nečekaně
navštívil Šluknovský výběžek
Avizované setkání zástupců obcí Šluknovského
výběžku s ministrem práce a sociálních věcí
Jaromírem Drábkem se protáhlo o pracovní oběd
s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem. Ten
poněkud nečekaně vyrazil na pracovní cestu na
sever Čech a se starosty se setkal v rumburském
kulturním domě.

3.11.2011
10 let Obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko

9.12.2011
KRÁSNÁ LÍPA MÁ NEJLEPŠÍ
EKOLOGICKÝ PROJEKT

České Švýcarsko. o. p. s. oslavilo v prostorách
děčínského zámku 10. let své existence.

Nejlepším ekologickým projektem se může pyšnit
Krásná Lípa, které se podařilo získat mezinárodní
ocenění za Nejlepší ekologický projekt. Ocenění
do Krásné Lípy přivezla prezidentka Evropské
turistické asociace Lis Nilsen z Dánska.

4.11.2011
Lípa Anežky České zdobí
i Krásnou Lípu
K celorepublikové akci Stromy Anežky České,
projektu České rady dětí a mládeže, jehož cílem je
propagace odkazu Anežky České prostřednictvím
výsadby 100 ks lípy srdčité, se v pátek 4. 11. 2011
připojila i Krásná Lípa. Jeden exemplář byl vysazen
ve spodní části sídliště. Ruku k dílu přiložili společně
zástupci veřejnosti, KČT Krásná Lípa, ČSOP Tilia
Krásná Lípa, ATOM Zelenáči a města Krásná Lípa.
Slavnostní řeč k odkazu Anežky České přednesl
správce krásnolipské farnosti pan Antonín Sedlák.

27.9.2011
Čtyři národy jednaly v Krásné
Lípě

15.10.2011
Den úcty ke stáří
Již tradičně jsme si v podzimní čas společně
užili příjemnou atmosféru na Dni úcty ke stáří.
Odpoledne 15. října se příjemně přehouplo
do pozdního večera. Odpoledne nám svým
rozhovorem a recitací zpříjemnila známá umělkyně
Gabriela Vránová. Rozhovor s ní fundovaně vedl
Zdeněk Novák.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ
v sobotu 24.12 2011
Chřibská

16.00 hod.
- dětská
Krásná Lípa 19.00 hod.
Doubice
21.00 hod.
Rybniště
22.30 hod.

Zástupci čtyř turistických svazů - České republiky,
Slovenska, Polska a Německa, si v Krásné Lípě
vyměňovali zkušenosti při mezinárodní turistické
konferenci zabývající se historií a současným
stavem turistického hnutí na Šluknovsku a
Děčínsku. Kromě jednání u kulatého stolu turisté
poznávali i krásy Českého Švýcarska a Lužických
hor, když podnikli několik společných výletů do
Jetřichovic, na Vlčí horu, Tolštejn, či Jedlovou horu.

ŘÍJEN

V roce 2011 nás opustilo 50
spoluobčanů, naopak se nám narodilo
35 miminek. Celkem 21 párů uzavřelo
v Krásné Lípě manželství (informace
platná k 16. 12. 2011).

PROSINEC
2.12.2011
OCENĚNÍ ŽÁKYNÍM ZŠ KRÁSNÁ
LÍPA
„Život kolem nás“ bylo téma fotografické soutěže,
kterou vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Děti z fotokroužku v komunitním
centru, který vede Jan Tyrpekl, zaslali do soutěže
své nejlepší fotky. Dorota Hučková obsadila 1.

Ve Starokatolickém kostele
(vedle divadla)
ve Varnsdorfu se půlnoční
bohoslužba uskuteční
ve 24:00
(ve 14:30 živý Betlém
s koledami).

Všichni jste srdečně
zváni

8. prosince 2011
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
SoliDeo vystoupí
v kapli na Vlčí Hoře
V pondělí, 26. prosince od 17:00 hodin se můžete
v kapli veVlčí Hoře zaposlouchat do vánočních
skladeb od středověku až po baroko z Čech, Itálie,
Španělska, Rakouska a Německa hraných na
dobové hudební nástroje při vánočním koncertu
instrumentálně-vokálního souboru SoliDeo z
Děčína.

Taneční odpoledne
Město Krásná Lípa vás ve čtvrtek 29. prosince v
16:00 hodin zve do Kulturního domu na tradiční
taneční zábavu s kapelou Peleton.

Vánoční darování
V rámci celoroční akce
„Recyklohraní“ se opět sbírají
vysloužilé,
rozbité,
nebo
nepoužívané
mobily.
Při
odevzdání mobilu ve sběrných
místech vyplníte slosovatelnou
poukázku a můžete vyhrát mobilní telefon nový!
A nejen to – pomůžete naší škole vyhrát poukazy
na víkendové školní výlety. A to už stojí za to – co
říkáte!
Odevzdávat můžete do 31. ledna 2012 v těchto
sběrných místech: Základní škola, Mateřské školy,
Městský úřad, Technické služby, Kostka – občanské
sdružení.

Dům Českého Švýcarska
- otevírací doba o
Vánočních svátcích
Nově otevřeno na svátek 26.12. !
24.12.
zavřeno
geschlossen
25.12.
zavřeno
geschlossen
26.12.
9.00–12.00
12.30–17.00
27.-30.12.
9.00–12.00
12.30–17.00
31.12.
9.00–15.00
1.1.2012
zavřeno
geschlossen
2.1.2012
9.00–12.00
12.30–16.00
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Rybova Česká mše
vánoční v Rumburku

Silvestrovský běh
Varnsdorfem

V kostele sv. Vavřince v pondělí 26. 12. od 17:00
hodin zazní o vánočních svátcích tradiční Česká
mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. V klášterním
kostele vedle Lorety budou zpívat členové
Vilémovského chrámového sboru za doprovodu
hudebníků Šluknovského výběžku. Pastorální
mše vypráví příběh o zvěstování narození Krista a
příchodu pastýřů k jesličkám. Vstupné na jeden z
hudebních symbolů českých Vánoc je dobrovolné.

V sobotu 31. prosince se ve Varnsdorfu koná
tradiční již sedmačtyřicátý ročník Silvestrovského
běhu Varnsdorfem a šestnáctý ročník cyklistického
závodu horských kol.
Čas a místo konání: 31. 12. 2011 v 9:30 hod. na
náměstí E. Beneše.
Přihlášky: na místě od 8:30 hod., nejpozději 10
minut před vlastním závodem.
Startovné: dospělí 50,- Kč, dorost a junioři 20,- Kč,
žactvo zdarma.
Připraveny jsou běžecké tratě od 50 m p 5 km
a jedna trať cyklistického závodu. Vloženým
závodem je hod válečkem na nudle a vlastní
muže pro ženy všech kategorií a vrh kládou z lesa
českého pro muže všech kategorií.

Klášterní betlém oslaví
devadesát let
Až do 2. února 2012 bude k vidění klášterní betlém
v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Návštěvníci
se mohou těšit na opravené betlémové figurky.
Betlém, který v roce 2012 oslaví devadesát let od
svého pořízení, v průběhu listopadu instaloval
betlemář Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek
z Rumburku. Betlém je přístupný během otevírací
doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi
9:00 až 16:00 hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč. Prohlídky
klášterního betléma pořádá Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk. Klášterní betlém se
v Rumburku staví vždy jednou za dva roky, v roce s
lichým letopočtem.
(Klára Mágrová)

Betlémská noc
v rumburském muzeu
Na tradiční výstavu betlémů a betlémků z
nejrůznějších materiálů tentokrát s podtitulem
„Betlémská noc“, si Vás dovoluje pozvat Muzeum
v Rumburku. Výstava v muzeu potrvá až do 2.
února příštího roku a je přístupná ve všední dny od
pondělí do pátku mezi 9:00 – 15:00. V prosinci je
o víkendech a o svátcích zavřeno. Vstupné: 30,- a
15,- Kč. Aktuální informace o výstavě naleznete i na
stránkách města Rumburk (www.rumburk.cz).

Prosinec 2011 a leden
2012 v Domečku Na
Kopečku v Rumburku
Vánoční hra Na Kopečku
Sobota 24. prosince od 15:00 do 16:00.
Už poněkolikáté vám přímo na Štědrý den
zahrají nadšenci kolem Kopečku humornou
hříčku s vánočním poselstvím plnou andělů a
biblických postav. Po skončení ochotnického
divadla, které bývá velkou legrací, ale i inspirací
k popřemýšlení a pozastavení se, si všichni dají
horký svařák, čaj a cukroví. Je to vždycky velká
pohoda!
Večer nechtěných dárků
Středa 4. ledna od 19:00. Pokud nevíte, co
s nimi-sem s nimi! Již pátý ročník tradiční
povánoční burzy, při které je vždy zábava!
Evoluce – pro a proti pohledem moderní
filozofie
Středa 11. ledna od 19:00
Přednáška Ládi Špačka, studenta filozofie k
otázkám: Proč se vůbec k evoluci vyjadřují
i filozofové. Jak evoluce funguje, její části a
mechanismy. Jaké jsou výsledky moderních
výzkumů. Argumenty mluvící proti evoluci.

Program kina Krásná Lípa
LEDEN 2012
PARANORMAL ACTIVITY 3
středa 4.1. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh
úzkostlivě střežen. Prozradit lze snad jen to, že v něm
znovu vystupují hrdinky předchozích dvou dílů. 84 min.
Mládeži nepřístupno.

NÁKAZA

středa 11.1. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem
přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika
dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světe
snaží najít lék 105 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte, co naši předci
fotografovali?
Po celý letošní rok jsme vám přinášeli historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a
vaším úkolem je srovnat fotografii se současným
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Poslední správná odpověď na otázku z Vikýře č.
415: Jedná se o jednu z jednšedesáti ulic Krásné
Lípy - Fibichovo údolí (Fibigtal).
V ulici je dvacet pět adres a
je zde kumulovaná historická
lidová zástavba.
Odměnu za 5 správných
odpovědí si tentokráte může
vyzvednout
paní
Marie
Jursíková.
V pondělí 26. prosince
odměníme nejlepší letošní
soutěžící. Slavnostní vyhlášení
se uskuteční v rámci pondělního
koncertu SoliDea v nově
zrekonstruované kapli ve Vlčí
Hoře. Věříme, že si pro cenu
přijdou: Nejúspěšnější soutěžící -

Igor Knapp a Štěpán Uhlík - 23 otázek, 23 správných
odpovědí, Klárka Procházková, Jindra Malinová a
Zdena Churáčková - 22 správných odpovědí.
A aby jste ani přes Vánoce nezaháleli, je zde i
poslední letošní, ovšem již NESOUTĚŽNÍ, otázka: K
čemu původně sloužila vila na obrázku?

POZVÁNKY NA ZIMNÍ TURISTICKÉ AKCE
Na Štěpána do Rumburku, na Silvestra na Klíč, na Nový rok na Vlčí horu. Klub českých turistů
Krásná Lípa zve nejen své členy, ale i své příznivce na:
Na Štěpána s turisty do Rumburku
V pondělí 26. prosince Vás krásnolipský Klub českých turistů zve na tradiční Štěpánský výlet.
Společný odjezd z hlavního nádraží v krásné Lípě v 10:30. V Rumburku pak všichni společně v
11:00 navštíví í výstavu betlémů v muzeu.
Konec roku v Hubertusu
Společným posezením v Doubici v Hubertusu v pátek 30. prosince od 15:00 turisté zakončí
letošní rok. Více informací k akci v turistické skříňce na krásnolipském náměstí
Na Silvestra na Klíč
V sobotu 31. prosince se vyráží společně vlakem v 10:23 z Krásné Lípy do Svoru a odtud pak
pěšky po červené na vrchol Klíče. Každý s sebou bere „něco na zub“, ochutnáváme navzájem
kdo, co má dobrého a sestoupíme do Kytlice do nějaké hospůdky, kde si dáme něco k jídlu a
pití, posedíme a vlakem se vrátíme zpět v 17:00 hodin.
Na Nový rok na rozhlednu
Na neděli 1. ledna je připraven již 29. ročník tradičního novoročního výstupu na rozhlednu na
Vlčí hoře. Společný odchod z náměstí od turistické skříňky je v 11:30 hodin, návrat z Vlčí hory
je individuální. Na vrcholu účastníci dostanou novoroční kalendář.

8. prosince 2011
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KALENDÁRIUM ROKU 2011
Krásnolipští zápasníci vozí cenné medaile z
republikových
p
ý závodů

Petrobarevné startovní pole cyklistek tradičně
oživuje prázdninovou Krásnou Lípu i celý Šluknovský
výběžek

Zářijový Den Českého Švýcarska uzavřel večerním
vystoupením
Ivan Mládek a jjeho Banjo
y
p
j band

Parkmaraton měl letos poprvé i dětské tratě

Iva Bittová prozářila tradiční červnové Svatojánské
slavnosti ve Vlčí Hoře

Tým autorů pokřtil publikaci o Školním srazu 2010

Mistři České republiky v kickboxu a klasickém boxu

Začala stavba hotelu na Křinickém náměstí. Pro srovnání vám přinášíme i fotografii krásnolipského náměstí
kolem roku 1900

V pohádkovém lese jsou i s čerty žerty

Krásná Lípa získala ocenění Dopravní stavba roku za
zdařilou rekostrukci Křinického náměstí

Dobrá zábava pro rodiče s dětmi - to je Rodinný
maraton

Petr Pinďák obhájil vítězství na hlavní trati
Parkmaratonu 2011
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Nákladnou rekonstrukcí prošel K‘öglerův kříž na
Kamenné Horce

Raschauer z Vlčí Hory dostal nový barevný kabátek

Poškozený objekt tzv. Mlýn byl stržen

Zasadili jsme lípu Anežky ČČeské, najdete ji pod
sídlištěm

Nová parková úprava na Varnsdorfské ulici

Děti nám letos dvakrát uklízely svět

Jarní tání opět rozvodnilo Křiinici v Kyjově

Varhany v krásnolipském kostele se příští rok dočkají
opravy

Letos přibylo 220 m nových chodníků

V kapli ve Vlčí Hoře koncertoval kytarový virtuos
Štěpán Rak

Projekt Mám práci vzdělával i zaměstnával sociálně
vyloučené spoluobčany

Další domy v majetku města dostaly novou střechu

Čechie Böhmerland se v září opět sjely v Krásné Lípě

Rallye Sachsen Classic opět po roce zavítala do
Krásné Lípy

Hřbitovní kaple v Krásné Lípě má nově upravené
interiéry
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