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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 7. listopadu

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 21. listopadu

Hejtman Oldřich Bubeníček 
navštívil Krásnou Lípu

Sto padesát metrů 
větrné elektrárny

Nové herní prvky u školní družiny

Na pracovní návštěvu Krásné Lípy 

zavítal v pondělí hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček. V rámci na-

bitého programu proběhlo nejprve 

jednání se členy Rady města Krásná 

Lípa, kteří hejtmana ÚK seznámili s 

investičními aktivitami města a s plá-

ny do budoucna. Zmíněna byla též 

problematika nežádoucí intenzivní 

kamionové dopravy přes město (od-

straněný zákaz vjezdu TIR na křižo-

vatce v České Kamenici), na turistic-

kou dopravu v regionu a na nedobrý 

technický stav krajských komunikací. 

Po té v doprovodu starosty města 

Zbyňka Linharta zavítal Oldřich Bube-

níček na návštěvu krajských zařízení 

v Krásné Lípě, do Dětského domova 

ve Smetanově ulici a do Domova pro 

seniory na sídlišti. V obou zařízeních 

investoval v minulých letech Ústec-

ký kraj nemalé fi nanční prostředky a 

je nutno uznat, že je to v obou velmi 

znát. 

Návštěva Krásné Lípy pak byla zakon-

čena krátkou návštěvou Křinického 

pivovaru na náměstí.  

(jk)

Větrná elektrárna vyšší než Dymník 

by měla vyrůst u Krásné Lípy. Ale jen 

málokdo tu o ni stojí. 

Třeba i proto, jak zásadní je její nepři-

měřená výška. Výška, která by měla 

mít v součtu 146 metrů, je vzhledem 

k reliéfu krajiny zcela nepřijatelná. 

Zničený krajinný ráz je z projektu 

stavby větrné elektrárny zřejmý a ne-

akceptovatelný. Stavba se má nachá-

zet v nadmořské výšce cca 465 m.n.m. 

Svým nejvyšším bodem tak převýší 

terén o 146 m ! S výškou 611 m.n.m 

bude vyšší než nedaleký vrch Dymník 

(s 516 m.n.m.) o cca 95 metrů ! Vrchol 

Vlčí hory (s 581 m.n.m.) převýší o cca 

30 metrů ! Bude převyšovat i nejvyšší 

bod Šluknovské pahorkatiny – vrch 

Hrazený! 

Přehlédnout se nedá ani skutečnost, 

že stavebník na zamýšlenou stavbu 

větrné elektrárny nezískal souhlasné 

stanovisko EIA – vliv stavby na životní 

prostředí. Několik trvale obydlených 

domů je vzdáleno do 600 m, obyvate-

lé těchto domů tak mohou být ohro-

ženi hlukem, vč. ultrazvuku, vibrací 

či stroboskopickým efektem a disko-

efektem. Stavebník nemá vyřešený 

přístup a příjezd k větrné elektrárně. 

Stanovisko města k záměru výstavby 

větrné elektrárny

Rada města se opakovaně zabývala 

investičním záměrem společnosti KE-

ŠAM s. r. o. vybudovat v Krásné Lípě 

větrnou elektrárnu, která má mít v 

nejvyšším bodě výšku téměř 150 m. 

Rada města s výstavbou nesouhlasí 

mj. proto, že záměr je: 

a)  v rozporu s územním plánem 

města i s návrhem nového ÚP 

b) v rozporu se Zásadami územního 

rozvoje Ústeckého kraje 

c) stavebník nemá vyřešen přístup a 

příjezd na místo stavby 

d) projednán v rámci řízení EIA s ne-

souhlasným stanoviskem 

e) v blízkosti obytných domů se všemi 

riziky plynoucími z provozu 

f ) nepřiměřeně veliký narušující kra-

jinný ráz. 

Připomínky - námitky k územnímu ří-

zení najdete také na www.krasnalipa.

cz.       

   (r)

Další herní prvky nabízí dětem zahra-
da školní družiny – hmatovou stezku 
a dětský hrad se skluzavkami a hou-
pačkami. Oba prvky dostala naše ško-
la dostala darem.
Hmatovou stezku s mnoha různými 
typy povrchů vybudovaly, pro sebe 
i své kamarády, děti z našeho dět-
ského domova v rámci projektu Bav 
se a pomáhej ve spolupráci s Nadací 
Terezy Maxové a společností BILLA 
spol. s r. o. Dřevěný hrad v hodnotě 
více jak padesát tisíc korun pořídilo 

město Krásná Lípa z daru od společ-
nosti EKOKOM a. s., který dostalo za 
1. místo v soutěži ve třídění odpadů 
Skleněná popelnice 2012.
Tak jako mnohokrát v minulosti se 
opět potvrdilo, že v zájmu dobré věci 
se ve městě dokáží spojit a dohod-
nout různé subjekty či organizace.
Děkujeme všem dárcům i obyvate-
lům města, protože třídit odpad se 
prostě vyplatí! 

(Jan Kolář)
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 9. – 10. 11. 2013 MUDr. Sudová Olga 

      Fugnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

- 16. – 17. 11. 2013 MUDr. Lisachenko Vladyslav 

      J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 23. – 24. 11. 2013 MUDr. Charvát Tomáš 

 U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, 

 tel.: 412 511 619

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 

přesto doporučujeme správnost uvedených informací 

před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

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 pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v době 
od 8:00 do 14:00 hodin.

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit 
fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na danou 
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stá-
le noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fo-
tosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Fotografi i, kterou Vám tentokrát přinášíme 
je tři roky stará a my se Vás ptáme, kde je strom vy-
sazený, o jaký strom se jedná a na čí počest je strom 
vysazený. 
Odpověď z č. 462, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke. V minulém vydání Vikýře jsme uveřejnili fo-
tografi i pořízenou na vyhlídce Karlova výšina, která 
je rovněž známá pod názvem Hraběnčin skok. Vy-
hlídka se nachází mezi Krásnou Lípou a Rybištěm a 
nadmořská výška vyhlídky je 566 m n.m. Odbočka z 
červené pásové značky ke Karlově výšině a zpět na 

červenou je nově vyznačena žlutou pásovou znač-
kou. Na Karlovu výšinu se dostanete ze silnice Krás-
ná Lípa – Doubice, odkud z turistického rozcestí nad 
Vápenným vrchem jdete po červené směr Karlova 
výšina – trasa tzv. Lužické spojky, cca 1,5 km a u roz-
cestníku pod Kočičím vrchem přejdete na žluté turi-
stické pásové značení, které vás dovede na Karlovu 
výšinu. Dříve tato odbočka nebyla značena. 

Říjen 2013 byl v Krásné Lípě z hlediska průměrné 
teploty nejteplejším říjnem od roku 2009. Maximál-
ní teplota měsíce 18,4°C tomu sice nenasvědčuje, 
ale oproti druhému nejteplejšímu říjnu (2011) od 
počátku měření, kdy se teplota vyšplhala až na 26°C 
se letos teplejší počasí udrželo delší dobu a poměr-
ně teplé byly i noci. 
V první dekádě panovalo oblačné počasí s teplota-
mi kolem 13°C ve dne a 6°C v noci. Výjimku tvořily 
první tři dny, kdy se noční teploty dokázaly dostat 
slabě pod bod mrazu. 
Druhá dekáda byla z celého měsíce nejchladnější. 
Díky zatažené obloze se v noci mráz nevyskytl. Od-
polední teploty se pohybovaly kolem 10°C, ty noční 
kolem 7°C. 
V jiných letech nebývá výjimkou, že se v poslední 
říjnové dekádě již ozve zima. Letos však byla třetí 
říjnová dekáda tou nejteplejší z celého měsíce. Až 
na poslední dva dny se denní teploty pohybovaly 
nejčastěji kolem 15°C a noční klesly nejméně na 
9°C. 
V říjnu spadly všechny srážky formou deště. Na-
prostá většina srážek spadla ve druhé dekádě, která 
propršela prakticky celá. Ve dnech 10, 11, 12. 10. 
pršelo dosti vydatně, což se projevilo zvýšením hla-

diny řek, zejména Kamenice a Mandavy. Ve třetí de-
kádě se občas vyskytl slabý déšť s malým úhrnem 
srážek. Za připomínku stojí vpád zimy na konci loň-
ského října, kdy se teplota ve dne pohybovala pod 
bodem mrazu a po sněžení se výška sněhu pohybo-
vala kolem 12 cm. 

Říjen 2013vs 2012 vs 2011 vs2010 vs 2009
Průměrná teplota 8,8°C 7,0°C 7,8°C 5,8°C 5,3°C
Maximální teplota 18,4°C 18,1°C 26,1°C 15,0°C 18,0°C
Minimální teplota -1,5°C -3,9°C -2,2°C -3,8°C -3,9°C
Maximální vlhkost 100% 100% 100 % 100% 100%
Minimální vlhkost 49% 47% 20% 37% 59%
Max. poryv v. 15,1 m/s 16,2 m/s 16 m/s 15 m/s 16 m/s
Úhrn srážek 93,5 mm 37,5 mm 54,3mm 16 mm 122mm
Počet dnů arktických (maximální teplota nevystou-
pila nad -10°C) : 0 
Počet dnů ledových (maximální denní teplota ne-
vystoupila nad -0,1°C) : 0 
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 4

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

V d t tě š tř b é běž é ák i

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Počasí v Krásné Lípě v říjnu 2013

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 18.11. 2013 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.11. 2012 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 2.12. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.12. 
2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a 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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
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Události a další informace z radnice a vůbec města 
se nově dozvíte i z facebookových stránek, 
které najdete na https://www.facebook.com/kras-
na.lipa.3?hc_location=stream

Téměř padesát procent voličů (48,49%) se zúčast-
nilo říjnových předčasných voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v Krásné 
Lípě. Zdejší voliči nejvíce důvěřovali programu a 
straně Andreje Babiše – ANO 2011, které dalo hlas 
301 lidí (22,18%), těsně za nimi skončila Komunis-
tická strana Čech a Moravy s 285 hlasy (21%) a třetí 
ČSSD, pro kterou hlasovalo 248 lidí (18?27%).
Více najdete na www.volby.cz. (r)

Krásnolipští pivovarníci slavili úspěch i za hranice-
mi města. O minulém víkendu získali ocenění pro 
nejlepší pivo na festivalu svrchně kvašených piv 
ALEfestivALE 2013, který se konal ve Varnsdorfu. 
V silné konkurenci je to pro místní novinku velký 
úspěch. 
Dobrou zprávou je, že ho budou moci od soboty 2. 
listopadu, kdy se koná slavnostní narážení, ochut-
nat i místní labužníci. Blahopřejeme a těšíme se! 

(jk)

Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní 

pozici – provozní elektrikář. Předpokládaný nástup 

je v prosinci 2013.

Požadavky: ukončené vyučení v oboru, osvědčení 

dle §7 vyhl. Č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice – samostatná činnost na el. zařízení 

do 1000V vč. hromosvodů

praxe min. 3 let v oboru, schopnost samostatného 

rozhodování. Uchazeč podá písemnou přihlášku v 

uzavřené obálce s označením: „pracovní pozice – 

provozní elektrikář  – neotvírat“ do  29. listopadu 

2013 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo 

doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, 

k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 

KRÁSNÁ LÍPA.

Více informací na www.krasnalipa.cz.

Město Krásná Lípa má v současnosti platný územ-

ní plán vznikající v letech 1994 - 1998, a ten již v 

mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Navíc 

v řadě ohledů spíše rozvoj města omezuje a brzdí. 

Například v individuální bytové výstavbě mnozí ob-

čané naráží na problémy spojené s různými a stále 

se měnícími výklady příslušných úřadů. Stejně tak 

je limitována i radnice, popř. podnikatelé ve svých 

rozvojových programech. Potřeby společnosti se 

mění a nově připravovaný územní plán by je měl 

zohlednit. 

Veřejné projednání spojené s výkladem k návrhu 

ÚP Krásná Lípa a k vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území – doplnění k návrhu ÚP se uskuteční 

ve čtvrtek 12. prosince od 16:00 hodin v sále krás-

nolipského kulturního domu. 

Dokumenty k projednání jsou ke stažení na www.

krasnalipa.cz

S příchodem listopadu je čtenářům k dispozici dal-
ší vydání zpravodaje České Švýcarsko. Na dvaceti 
stranách opět přináší množství zajímavých infor-
mací nejen o přírodě národního parku, ale také o 
kulturním dědictví a péči o toto jedinečné území.
Čtenáři mohou získat výtisk v regionálních in-
formačních centrech, na obecních a městských 
úřadech obcí národního parku či přímo na správě 
parku v Krásné Lípě. K dispozici je také online ver-
ze na internetové stránce www.npcs.cz/zpravodaj-
-ceske-svycarsko 

(ts)

V září se opět po prázdninách otevřely dveře Ma-

teřského centra Beruška. Když jsem s maminkou 

poprvé vešla do dveří, tak jsem se nestačila divit. 

Jen známý skřítek Pepa, který seděl na polici a má-

val na pozdrav, mi připomněl, že jsem na správném 

místě. Mami, tady byl kouzelník? Nové prostory září 

barvami, svačinku jíme u nových stolečků. To naše 

maminky, babičky a tatínkové umí takhle krásně 

čarovat. Moc děkujeme. Ale ani my děti nezahálíme 

a při každé návštěvě Berušky přesvědčujeme naše 

maminky (a nejen ty), že v nás dřímají malí stavitelé, 

architekti, malíři, tanečníci, zpěváci. Před podzimní-

mi prázdninami se ale Beruška proměnila ve straši-

delný zámek. Obyčejné dýně se během chvilky pro-

měnily v malé bubáčky, kterým po setmění svítí oči 

a ve večerním šeru malují strašidelné stíny na zdi. 

Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. A tak se již teď zase 

těším na dovádění v Berušce a na nové zážitky. Že 

jsi ještě v Berušce nebyl/a? No tak vezmi maminku a 

přijď se podívat. Vždyť kdo si hraje – nezlobí.

(Anička)

Krásná Lípa 
je na facebooku

V Krásné Lípě 
zvítězilo ANO

Pivo z Křinického 
pivovaru chutná

Město Krásná Lípa přijme elektrikáře

Návrh nového územního plánu

Vyšel nový Zpravodaj 
České Švýcarsko

V Berušce straší!?

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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V sobotu 19.října proběhla v Krásné 

Lípě vzdělávací konference Prolí-

nání Světů, konference o poznání 

mužského a ženského světa. Za její 

název dnes připisuji také letopočet 

2013, protože jsem stále v radosti a 

právě ona mne motivuje k tomu, že 

si přeju v této vlně pokračovat i příští 

rok. Krásné vzdušné prostory Domu 

Českého Švýcarska hostily 76 báječ-

ných lidí, mužů i žen, skvělé lektory, 

vynikající kuchařku, čokolatiéra… 

Konference nepostrádala hloubku a 

vážnost, ale ani humor a nadsázku. 

Témata vyvolávala silnou atmosféru, 

bylo skutečně co si odnášet. Děkuji 

všem, kteří se jakkoliv postarali o tak 

potřebnou a kvalitní akci, zvláště 

všem sponzorům, zaměstnancům 

ops České Švýcarsko, mým přátelům.

(Irena Kubicová, celostní péče o 

zdraví člověka, www.irenakubicova.

cz)

V národním parku nedaleko Jetři-

chovic se sešlo přes čtyřicet mladých 

strážců přírody z Českého a Saského 

Švýcarska. Nejprve zasazením pě-

tiset kusů jeřábů ptačích společně 

oslavili Den stromů, který si lidé po 

celém světě připomínají již od po-

loviny 19. století, a pak se vydali na 

společný výlet na populární Jetři-

chovické vyhlídky.

Mladé jeřáby děti vysadily  v mís-

tech, kde byl před časem odstraněn 

porost borovice vejmutovky.  Po 

práci čekala na mladé strážce od-

měna v podobě výletu prosluněným 

podzimním lesem, kdy se pod vede-

ním svých vedoucích děti věnovaly 

poznávání přírody národního parku 

a hrám zaměřeným na seznámení 

s životem rysa ostrovida a vlka - še-

lem, které se do zdejších lesů začaly 

v posledních letech pomalu, ale jistě 

vracet. 

Společné setkání mladých strážců 

bylo podpořeno z projektu „Víceden-

ní setkávání dětí a mládeže v Čes-

kosaském Švýcarsku“, spolufi nanco-

vaného z FMP programu Cíl3/Ziel3 

– Euroregionu Labe. 

(jj)

Sice je již sychravý listopad, o to ra-

ději si zavzpomínáme na teplý srpen 

a dětský letní tábor ve Velkém Še-

nově, který pořádala Kostka Krásná 

Lípa. Ta s dětmi podnikala výlety do 

IQ park a ZOO v Liberci, bazénu v 

Rumburku nebo na rozhlednu Dym-

ník. Společně si užili spoustu srandy, 

dobrodružství, bojovek a hledání za-

kopaného pokladu.

(Za Kostku Radka Dušková)

V mužský i ženský 
se prolínal svět

V Jetřichovicích se sešli mladí 
strážci z Čech a Saska

Táborové hlášení
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Nastal podzim a MŠ Brouček opět 

připravila pro děti všech mateřských 

škol v Krásné Lípě „Broučkův lampió-

nový průvod“.  Sraz malých účastníků 

i s rodiči byl 22. října 2013 v 16:30 u 

altánu u rybníka Cimrák. Zde je přiví-

tal brouček Toník a beruška Julinka a 

se světýlky a rozzářenýma dětskýma 

očima se společně vydali na cestu. 

Tam už je čekali berušky a broučkové 

s různými úkoly a také nezbedný pu-

čmeloun, který chtěl vždy vše překa-

zit. Děti hledaly poztrácené puntíky 

nepořádné berušky, házely šiškami, 

poradily broučkovi co 

má jíst, aby ho nebolely zoubky a zdo-

lávaly různé překážky. Nakonec všich-

ni dorazili do Broučkova, kde pro ně 

bylo přichystáno spousta dobrot. Ka-

ždý malý účastník si kromě skvělých 

zážitků odnesl také medaili a plovou-

cí svíčku, kterou si mohl v Broučkově 

na zahradě zapálit a pustit. Chtěli by-

chom tímto poděkovat všem, kteří se 

na akci podíleli. 

(DL)

Jako každý rok, tak si i letos v MŠ Brou-

ček vyhlásili soutěž o nejkrásnější „les-

ní strašidýlko“. Od poloviny září mohly 

doma děti s rodiči tvořit a nosit své 

výrobky do MŠ. Bylo jedno jestli bude 

strašidýlko malé či velké, namalované 

nebo vyrobené z jakéhokoliv materiá-

lu. Sešlo se jich opravdu hodně, jedno 

krásnější než druhé a proto bylo ve-

lice těžké vybrat tři vítězné. Nakonec 

se přeci jen podařilo a výhru za první 

místo si odnesl Jonášek Doležal, za 

druhé Ferdík Francán a za třetí Pavlík 

Machek. Gratulujeme. Ostatním dě-

tem, které se s rodiči soutěže zúčast-

nily, byly předány drobné odměny. 

(DL)

Plno výletů, her a soutěží si užily děti, které strávily podzimní prázdniny s ČSOP  

Tilia. Během čtyř prázdninových dní všichni společně navštívili děčínskou ZOO, 

liberecký dinopark a Ještěd. Zazávodili si na koloběžkách a samozřejmě ne-

mohlo chybět ani tradiční pouštení draků. (vik) 

Broučkův lampiónový průvod

MŠ Brouček - Lesní strašidýlka

Nudu o prázdninách? Neznáme!
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České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl 
ve spolupráci se Správou Národního parku 
České Švýcarsko vás srdečně zvou 
na 5. ročník festivalu  s cestovatelskou tematikou7 divů
16. 11. 2013 od 11:30 do 21:00
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

11:30 | Petr Jan Juračka
Za polárním kruhem v Grónsku
Vyprávění profesionálního fotografa o slavném grónském 
treku „Destination Arctic Circle“, během nějž tři kamarádi 
urazili 200 kilometrů pěšky, 40 kilometrů stopem a přepluli 
25 kilometrů dlouhé jezero na katamaránu.

Během festivalu proběhne:

Soutěž o kalendář České Švýcarsko 2014
Soutěž o předplatné časopisu Koktejl
Autogramiáda knih R. Krautschneidera

12:50 | Pavel Benda
Uganda 2010
Přírodovědec, ornitolog, ale zároveň ředitel Správy 
Národního parku České Švýcarsko se podělí o své zážitky 
z třítýdenního pobytu v národních parcích Ugandy.

14:10 | Tomáš Petrů
Západní Malajsie aneb s dětmi to jde taky
Poloostrovní Malajsii představí znalec regionu jihovýchodní 
Asie a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha, který 
do oblasti malajského světa a Indonésie zavítal snad 
patnáctkrát.

15:30 | Ladislav Bezděk
Tanzánie
Krásnolipský cestovatel a propagátor tradičního českého 
nože - rybičky představí svůj výstup na Kilimandžáro 
a povypráví i o životě pod ním.

18:10 | Lucie Radová
Jak přežít cestu kolem světa
Vyprávění ženy, která sama vyrazila na cestu kolem světa. 
Za čtyři měsíce pak procestovala na osm států - Chile 
(a Rapa Nui), Argentinu, Japonsko, Vietnam, Kambodžu, 
Indonésii, Singapur a Madagaskar. 

19:30 | Dan Přibáň
Trabantem Jižní Amerikou
Kam až se dá v Jižní Americe dojet autem? ...a trabantem? 
Cestovatelé kteří projeli trabantem Hedvábnou stezku, 
Afriku se podělí o zážitky s poslední cesty do Jižní Ameriky. 

Pavel Mrkus
Water Tales
Během celého festivalu bude v promítacím sále v expozici k vidění 
snímek Water Tales  - částečně dokument a částečně umělecký 
artefakt  refl ektující sociální situaci vymírajícího japonského 
venkova s postupně nenávratně mizejícími tradičními hodnotami.

16:50 | Rudolf Krautschneider
Plavby do polárních moří 
 „Moře je jediným pevným bodem, který jsem našel 
v chaosu světa.“ K tomuto závěru dospěl slavný mořeplavec 
nejen během 3, 5 roku dlouhé cesty kolem světa v pásmu 
Arktidy ale i během dalších cest.1

2

3

4

5

6

7

Foto: Dan Přibáň - Trabantem Jižní Amerikou

www.sedm-divu.czDoprovodný program:  
V neděli 17. 11. 2013 proběhne exkurze 
do sklárny v Lindavě – blíže samostatný 
leták.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Podpořeno z  projektu:  Tur is t ik a  bez  hr anic České  Švýcar sko  o.p.s.  zakladatelé:Děkujeme našim sponzor ům:

SEJDEME SE NA KARLOV  VÝŠIN ... 
Srde n  Vás zveme na p átelské setkání na obnovené vyhlídce na Karlov  výšin  (d íve Hrab n in skok), 

kterou zrekonstruoval K T Krásná Lípa za podpory obce Doubice a spole nosti eské Švýcarsko.  

Zárove  bude po mnoha desetiletích otev ena turistická stezka sestupující                            
pod skalami na svážní Mokrou cestu.  

… v ned li 10. listopadu 2013 

sraz: v 15 hodin  na Karlov  výšin  

                                                                       

T šíme se na setkání s Vámi. 

Foto J. Stejskal 
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Přijďte strávit se svými dětmi nebo vnoučaty pří-
jemné chvíle a ještě si vyrobit své dárky pro nejmi-
lejší. Od 16:00 do18:00 hodin v Křinickém pivovaře 
v sále horního patra se každou středu až do 18. pro-
since budou pravidelně konat dílničky vhodné i pro 
malé děti, kterým pomůžeme a pro všechny, kdo 
rádi tvoříte, rádi trávíte čas se svými dětmi či vnou-
čaty nebo si chcete odpočinout a užít si chvilku se 
sebou. V sále je možnost si uvařit čaj nebo sníst při-
nesenou svačinku.
Středa 13. listopadu - Výroba batikovaného dárku
Přijďte si vyrobit batikovaný dárek. Různou techni-
kou si budete moci obarvit šálky pro děti i dospělé, 
pytlíky na bylinky nebo sukýnky pro holčičky. Také 
si můžete jednoduchým tiskem ozdobit i své drob-
nější věci nebo zhotovit sváteční prostírání na stůl. 
Vstupné je 25,- Kč a ceny výrobků od 35,- Kč.
Středa 20. listopadu - Výroba aromatických mýdel
Přijďte si vyrobit voňavé mýdlo různých tvarů, vůní 
a barev. Malá mýdla mohou být i voňavé ozdoby 
na stromeček, velká zase vánoční voňavá dekora-
ce. Můžete si přinést sušené kytičky ze zahrádky a 
vše si pak dárkově zabalit. Vstupné je 20,- Kč a ceny 
mýdel od 25,- Kč.
Více informací na www.krasnajurta.cz

Jak oživit zahrádku doma, u školky, či školy, aby byla 
pro děti atraktivní a bavila je? V přednášce zahradní 
architektky Magdaleny Smetanové se dozvíte, jak 
jednoduše a snadno vytvořit nové přírodní prvky v 
zahradě, aby byla pro děti místem pro jejich dobro-
družství. Ukážeme si, že nemusíme vždy udělat ze 
zahrádky hřiště s drahými průlezkami, aby se v ní 
děti cítily dobře. Přednáška, která se uskuteční ve 
čtvrtek 21. listopadu od 17:30 hodin v Domě Čes-
kého Švýcarska v Krásné Lípě je určená veřejnosti, 
pedagogům i studentům. Vstup zdarma.

V Domě Českého Švýcarska v galerii „Na schodech“ 
je až do konce listopadu k vidění ojedinělá výstava 
s názvem Krajina labských pískovců v proměnách 
času. Zachytit proměny, které v krajině v minulosti 
proběhly, je takřka nemožné. Jen díky fotografi cké 
technice můžeme ze současného důvěrně známé-
ho pohledu rázem skončit do doby, kdy jsme ješ-
tě nebyly na světě. O to se pokouší výstava CHKO 
Labské pískovce, která představuje dvacet panelů 
srovnávacích fotografi í. Někdy se ani nechce věřit, 
že dva záběry pořízeného ze stejného místa s od-
stupem desítek let ukazují vlastně totéž. Tvář naší 
krajiny se neustále proměňuje, je ale pořád krásná 
a podmanivá. Srovnat pohledy můžete například z 
těchto míst: Vysoká Lípa, Děčínsko, Brtníky, Jetři-
chovicko, Tiské stěny a další. Výstava je otevřena 
denně od 9 – do 17 hodin, vstup je zdarma a to  
přes informační středisko.

Návratem velkých šelem do regionu Šluknovského 
výběžku a Českosaského Švýcarska se bude zabý-
vat přednáška, která se uskuteční v úterý 26. listo-
padu v Městské knihovně Varnsdorf. Mimo jiné se 
dozvíte o jejich rozšíření ve světě, v České repub-
lice a zejména aktuální informace o jejich výskytu 
v našem regionu. Přednáška zdarma a navíc každý 
účastník obdrží leták o těchto šelmách a plakát. 

V sobotu 9. listopadu mezi 9:00 a 17:00 hodin mů-
žete v MCKV ve Varnsdorfu navštívit tradiční knižní 
miniveletrh, na němž se opět budou prezentovat 
tradiční vystavovatelé a prodejci knih, map, kalen-
dářů a pohlednic z našeho regionu. Mimo jiné se 
seznámíte s knižními novinkami vydanými v regi-
onu, dozvíte se jak si popravit knihu, pobeseduje-
te se známou herečkou a spisovatelkou Ivankou 
Devátou. Ale můžete se zúčastnit i burzy knih, kde 
budete moci vyměnit, prodat nebo darovat nepo-
třebné knížky. Chybět nebudou ani rukodělné dílny 
pro děti.

Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muze-
em pořádají další interaktivní výstavu, tentokráte s 
názvem „Stopa – vyřeš zločin“. Unikátní interaktivní 
výstava věnována vědeckým metodám kriminalis-
tiky bude přístupná až do 15. prosince.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013  od 17:00 hodin se v 
krásnolipském kulturním domě koná další přednáš-
ka z řady Léčivé rostliny v domácí lékárně, tentokrát 
na téma Vánoce. Zkušenosti ze své dvacetileté pra-
xe nám předá PaeDr. Zbyněk Šedivý, zakladatel 
společnosti Nobillis Tilia. Náplní přednášky jsou 
přirozené léčebné prostředky z rostlin, využití von-
ných látek, éterických olejů a léčebných vlastností 
rostlin v přírodní kosmetice a v parfémech a chybět 
nebude ani příklad domácích postupů a receptur. 
Vstupné je 30 Kč.

Křížem krážem s Jirkou Rakem až na Sibiř se vydají 
krásnolipští turisté. Promítání obrázků a poutavé 
vyprávění se uskuteční ve středu 27. listopadu od 
16:00 hodin v Křinickém pivovaru na krásnolipském 
náměstí.  

Malá putovní výstava „Zapomenutí hrdinové“ o ně-
meckých odpůrcích nacismu v českých zemích je 
po celý listopad k vidění v křížové chodbě barokní 
památky. Výstava se skládá z deseti velkoformá-
tových výstavních panelů, na nichž jsou vylíčeny 
historické souvislosti a představeno šest životních 
příběhů pamětníků. Výstava Zapomenutí hrdinové 
je v křížové chodbě Lorety Rumburk k vidění až do 
30. listopadu. Navštívit ji lze od úterý do soboty, od 
9:00 do 16:00 hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Toulky Českým Švýcarskem nejsou jen o poznávání 
přírodních krás. Nabízí i mnoho zajímavých kultur-
ních odkazů našich předků; některé odkazují i na 
pochmournou nedávnou historii. Vydejte se s námi 
tentokrát do továren skrytých v Rabštejnském údo-
lí u Srbské Kamenice. Labyrint podzemních chodeb 
je dlouhý 4,5km a byl ražen za 2. světové války věz-
ni z koncentračního tábora Flosenburg. Na konci 2. 
světové války podzemní továrnu využívala němec-
ká zbrojařská fi rma Weserfl ugzeugbau Bremen k 
výrobě součástek k letadlům Junkers. V současné 
době se zde nachází expozice Občanského sdruže-
ní Rabštejn.
Prohlídka expozice a podzemních systémů bývalé 
podzemní továrny yse uskuteční v sobotu 30. listo-
padu . Odjezd z Krásné Lípy je v 9:30 hodin. Setkání 
na parkovišti podzemní továrny v 10:00 hodin. Více 
informací na www.ceskesvycarsko.cz

Předvánoční 
řemeslné středy

Zahrady, které děti baví

Krajina Labských 
pískovců v proměnách 

času

„Žijeme se šelmami 
aneb Návrat vlka a 

rysa do Šluknovského 
výběžku“

Knižní miniveletrh 
ve Varnsdorfu

Na šluknovském zámku 
můžete vyřešit zločin

Léčivé rostliny 
v domácí lékárně

Přednáška Jiřího Raka

Zapomenutí hrdinové 
v Loretě Rumburk 

Výlet do továren 
skrytých v 

Rabštejnském údolí

Domeček Na Kopečku 
Rumburk 

listopad 2013

Středa 13. listopadu – 19:00 hodin  
Je libo čaj?
Povídání Jardy Rýdla o čínském zeleném čaji 
spojené s ochutnávkou a promítáním. Jarda 
prožil čtyři roky v čínské čajové provincii Yu-
nan nedaleko městečka Pu’er, kde se pěstuje 
jeden z nejkvalitnějších čínských čajů. 

Středa 20. listopadu – 19:00 
Hravý večer
Ukázka sbírky moderních deskových her pro 
děti i dospělé, možnost si zahrát a dozvědět 
se o nejnovějších trendech. Večerem vás pro-
vede a svou sbírku přiveze Jiří Krumbholz.

Program kina  
Krásná Lípa - Listopad 2013

Pravidla mlčení
středa 13. 11.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Jim Grant (Robert Redford) je právník a osamělý otec, 
který vychovává svou dceru v poklidném předměstí  . Když  

mladý reportér odhalí jeho skutečnou identitu bývalého 
protiválečného radikála a vraha, jeho život se zásadně 
mění. Napínavý thriller se Susan Sarandon, 125 min. 

Mládeži přístupno.

Pravidla mlčení
středa 13. 11.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Jim Grant (Robert Redford) je právník a osamělý otec, 
který vychovává svou dceru v poklidném předměstí  . Když  

mladý reportér odhalí jeho skutečnou identitu bývalého 
protiválečného radikála a vraha, jeho život se zásadně 
mění. Napínavý thriller se Susan Sarandon, 125 min. 

Mládeži přístupno.
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Poslední vydařenou tečkou za dlouhodobým úsilím 
dvou desítek členů krásnolipských turistů o obno-
vení historického, původně německého turistic-
kého okruhu kolem Karlovy vyhlídky, bylo říjnové 
vyznačení tohoto okruhu.
Po mnoha desetiletích se tak konečně podařilo vy-
značit turistickou stezku sestupující pod skalami na 
svážní Mokrou cestu. Na Karlovu výšinu se z Krásné 
Lípy dostanete ze silnice Krásná Lípa – Doubice, 
nad Vápenným vrchem z turistického rozcestí po 
červené směr Karlova výšina - trasa tzv. Lužické 
spojky, cca 1,5 km.  
Vyhlídku Karlova výšina (dříve Hraběnčin skok) 
zrekonstruoval Klub českých turistů z Krásné Lípy. 
Při rekonstrukci turisté odkryli celkem osmdesát 

tři historických schodů v balvanovitém znělcovém 
podloží, opravili a prodloužili zábradlí, pořídili pa-
noramatickou tabuli s popisem hlavních kopců 
viditelných v NP České a Saské Švýcarsko i v CHKO 
Labské pískovce. Na zábradlí je připevněna nová 
deska s názvem Karlovy vyhlídky a nadmořskou 
výškou. Na plošině vyhlídky nově přibyly i dvě lavič-
ky. Turisté vyřezali plevelné dřeviny břízy a jeřábu v 
okolí vyhlídky i na přístupových místech, stejně tak 
i na celé nově vyznačené trase. 
Při obnově Karlovy výšiny turisté za spolupráci dě-
kují OPS České Švýcarsko, obci Doubice a Lesům 
České republiky, lesní správě Rumburk.

(Mikuláš Peterka)

Za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bube-
níčka a dalších významných osobností kraje a Šluk-
novského výběžku byl odhalen v Severní u hranič-
ního bodu 2/41 odhalen nejsevernější bod České 
Republiky. Nepřehlédnutelně jej tvoří mohutný sie-
nitový kámen, do kterého jsou vsazeny mramorové 
desky na České straně s českým textem a navíc se 
státním znakem, na Německé straně s německým 
textem.
Nikdy v minulosti žádný takový bod označen nebyl, 
existovaly pouze hraniční sloupy u silnic, které byly 
v roce 1938 odstraněny. Také v Severním takový 
sloup stál. Tento bod má ale mnohem delší historii 
– v minulosti byl i nejsevernějším bodem Rakousko 
– Uherské monarchie, když se zde stýkalo Německo 
s Rakouskem.
V posledních letech se objevovala snaha našich 
německých sousedů tento bod označit. Pokusili se 
o to i některé turistické odbory (například Hulín, 
Vsetín, Nový Bor), vždy se však jednalo o nepřes-
né označení, proto se zástupci obce rozhodli dát 
tyto údaje do pořádku a provést přesné označení 
tohoto bobu -  NEJSEVERNĚJŠÍ BODEM ČR JE HRA-
NIČNÍ BOD 2/41 A NIKOLIV 2/40, JAK BYLO DŘÍVE 
UVÁDĚNO!
Odhalením nejsevernějšího místa České republiky 
se tak završilo i dvouleté úsilí o vznik nové turistické 
stezky, která s využitím stávající zelené značky tvoří 
okruh. Turistické značení žlutou pásovou značkou 
uskutečnili značkaři děčínského obvodu z Dolní 
Poustevny a značkaři ve spolupráci s německými 
kolegy nyní připravuji další propojování turisticky 
značených cest.   

(V. Hieke)

Krytého posezení si nově nohou užívat turisté, kteří 
navštíví rozhlednu na Vlčí hoře. Krytý altán s lavič-
kami tam instalovali Lesy ČR za vydatné pomoci 
krásnolipských turistů. 

Na Karlovu výšinu se nově dostanete po žluté

Nejsevernější bod České Republiky

Na Vlčí hoře 
stojí nový altán
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Dle nařízení Rámcového vzdělávacího programu 

MŠMT přešla naše škola na 2. stupni k výuce dru-

hého cizího jazyka. Učit se jej však nemusí úplně 

všichni žáci. Škola vyšla vstříc žákům se speciální-

mi potřebami. Dětem s individuálními plány výuky 

umožnila rozšířenou výuku pouze jednoho cizího 

jazyka. Což není samozřejmostí na všech základ-

ních školách.  K tomuto kroku krásnolipská škola 

přistoupila s naprostou samozřejmostí, bez průta-

hů a dlouhých složitých příprav, takže mnozí ani 

nezaznamenali něco výjimečného, nebo zvláštní-

ho. Někdy si říkám, že člověk vidí co má, až když 

to ztratí, nebo jinde bojuje o to, co zde berou jako 

samozřejmost.

(Jana Dvořáková)

V říjnu navštívili naši základní školu zástupci střed-

ních škol z okolí, konkrétně z VOŠ a SŠ Varnsdorf 

– středisko Mariánská a Karolíny Světlé a z Gymná-

zia Rumburk. Připravili si pro vycházející žáky pre-

zentace svých škol, informovali je o možnostech a 

průběhu studia na dané střední škole. Žáci měli pří-

ležitost zhlédnout zajímavé prezentace a vyslech-

nout si neméně zajímavé povídání o jednotlivých 

školách a jejich oborech. Všichni poslouchali se 

zaujetím, k dotazům se sice nikdo neodvážil, ale z 

písemného hodnocení akce žáky jsme se dozvěděli 

třeba to, co od té které školy mohou očekávat, že se 

nemusí bát maturity, protože je na ni škola připraví, 

pozitivní bylo, že školu nepředstavovali pouze uči-

telé, ale i její studenti.

Více informací deváťáci získají například i z webo-

vých stránek jednotlivých škol nebo na nadcházejí-

cím veletrhu Vzdělávání.

(Hana Hořeňovská a žáci IX. Třídy)

Vlakem jsme vyjeli z Krásné Lípy a vystoupili na ji-

ném nádraží. Prošli jsme kolem autobusové zastáv-

ky, parkem směrem na pěší zónu, přes náměstí do 

budovy, jež byla naším cílem. Tam jsme se dověděli 

spoustu informací o volbě školy a povolání. Mohli 

jsme si na počítači vyplnit zájmový test, který nám 

napověděl, o jakých povoláních bychom mohli 

uvažovat. Každý z nás dostal atlas škol v Ústeckém 

kraji i s požadavky k přijímacímu řízení.

Stejnou cestou, pěšky a vlakem, jsme se vrátili 

domů. Tak to byla naše exkurze na Úřadu práce v 

Rumburku. 

(Káťa Černá a Kristýna Staňková, 9. ročník)

Součástí vzdělávání našich žáků je také navště-

vování divadelních představení. Proto jsme v le-

tošním školním roce 2013/2014 začali vyjíždět do 

Městského divadla ve Varnsdorfu, kde naši školáci 

mají možnost poznat skutečné divadelní prostory a 

umělce ze stálé divadelní scény. Přejeme jim krásný 

kulturní zážitek.

V letošním roce jsme oslavili 10 let spolupráce 

– skvělé spolupráce – s Naturschutzzentrem Ne-

ukirch (Centrum ochrany přírody „ Hornolužická 

pahorkatina“). Pozvali jsme všechny, kteří se vždy 

účastnili výměnných pobytů našich a německých 

žáků. I bývalí žáci zavzpomínali u kroniky fotogra-

fi í na vše, co s Neukirchem prožili. 2. října jsme byli 

pozváni do Neukirchu na oslavu 20. let založení 

Naturschutzzentra. Sešli se všichni jejich němečtí a 

čeští partneři z řad škol, zástupci měst a krajů, mi-

nisterstev a jiných organizací. My jsme tam naopak 

představili naši činnost právě za uplynulých 10 let. 

Přejeme této organizaci další skvělé úspěchy a my 

se těšíme opět na společná setkání a výpravy do 

Neukirch.

(Monika Schwarzová)

Žáci se učí dvěma 
cizím jazykům 

Prezentace 
středních škol Jak jsme navštívili 

Úřad práce

Učí se i v divadle

Krásná Lípa - Neukirch nebo 
Neukirch - Krásná Lípa

Vzdělávání 
2014/2015

Ve dnech 11. – 12. listopadu vždy 

mezi 9:00 až 16:00 hodin v Domě 

kultury v Rumburku uskuteční 

prezenční výstava středních škol 

a odborných učilišť Vzdělávání 

2014/2015. 

Akce je určena žákům, kteří v 

letošním školním roce končí 

povinnou devítiletou školní 

docházku, rodiče vycházejících 

žáků a lidem, kteří chtějí získat 

vzdělání formou dálkového stu-

dia nebo formou dílčích kvali-

fi kací. Na výstavě získáte in-

formace o možnostech studia, 

o požadavcích u přijímacích 

zkoušek na jednotlivých školách a 

učilištích, a to přímo od zástupců 

těchto škol. 
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V sobotu 26. října se za účasti oddílů z celé Evropy 

konal v Praze velký mezinárodní turnaj v kickboxu 

Czech Open 2013. Za KBC Krásná Lípa vybojovali 

mezinárodní titul a zlatý pohár Lukášek Hudler v 

mladších žácích a Josef Vodák ve veteránech. Jan 

Marhan a Josef Čikel vybojovali stříbrné poháry a 

zvlášť Honza Marhan podal skvělý výkon, když po-

razil dva favorizované soupeře a až ve fi nále těsně 

na body podlehl slovenskému reprezentantovi. 

Láďa Grundza po více než dvou letech prohrál na 

domácí půdě překvapivě s reprezentantem Ně-

mecka a je bez medaile. Bilance 2 zlata a 2 stříbra 

potvrzuje, že KBC Krásná Lípa stále patří k repub-

likové špičce v kickboxu. Neméně potěšující je i 

nástup nové generace bojovníků-Lukášek Hudler 

9 let a Jan Marhan 21 let, dále pak fakt, že i ve ve-

teránech máme za mě důstojného nástupce Pepu 

Vodáka. 

Sportu zdar a kickboxu zvlášť. 

(Milan Dušek)

Vážení příznivci sportovního areálu, 

ke prvnímu listopadu se změnila pravidla našeho rezervační-

ho systému. K tomuto datu bude vymazána databáze neak-

tivních uživatelů, věnujte proto, prosím, pozornost následují-

címu upozornění: 

-  neúplně vyplněné profi ly uživatelů budou vymazány 

-  rok neaktivní účty budou vymazány 

-  odhlášení rezervací je možné maximálně do 08:00 v den 

 rezervace nebo do 2 minut po provedení rezervace 

-  platba probíhá vždy před hrou 

-  na sportoviště vstup až po ohlášení na recepci, pouze ve 

 vhodné obuvi 

-  veškeré závady a nedostatky hlaste na recepci 

-  nová adresa: http://www.krasnalipa.cz/areal/ 

Při pozdějším odhlášení nebo propadnutí rezervace je nutné 

uhradit plnou cenu - platí i pro držitele permanentek. Dokud 

nebude částka uhrazena, uživateli nebude umožněno rezer-

vovat další hodiny - účet bude zablokován. 

Děkujeme za pochopení těchto několika změn, zaměstnanci 

sportovní areálu v Krásné Lípě 

tel.: 608 522 871, http://www.krasnalipa.cz/areal/

Czech Open 
v kickboxu 2013

Změny v rezervačním systému Sportovního areálu Krásná Lípa

 

PEKAŘSTVÍ LIMMA 
DRŽITEL OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

U NÁS JE KAŽDÁ 
VOLBA SPRÁVNÁ  

 
www.pekarstvilimma.cz        www.facebook.com/PekarstviLimma 
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Ano, z dostupných statistických dat lze vyčíst, že Česká republika ve využití odpadů, a myšlen je jejich největší segment, kterým jsou obaly, zaujímá 
přední příčky v Evropě. V průměru je u nás dosahováno úrovně 39kg vytříděného odpadu na občana za rok.

Stále narůstající množství vytříděného odpadu mimo jiné ukazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný, pro občany srozumitelný a vcelku 
i pohodlný. Rozložení jednotlivých vytříděných komodit znázorňuje následující graf. Z něj je patrné, že největší podíl na separovaném odpadu 
zaujímá papír. Ačkoliv odpadům v objemových jednotkách suverénně vévodí všudypřítomné plasty, hmotnostní zastoupení papíru je ve srovnání 
s ostatními komoditami nejvyšší, až čtyřicetiprocentní!

Obr.: struktura tříděného odpadu

Zastavme se v tomto článku právě u sběrového papíru a připomeňme si, jaký papír a v jaké kvalitě je možné třídit, aby byl beze zbytku využit.

Základním a již všeobecně známým kritériem pro správné třídění papíru je právě jeho kvalita. Sběrový papír pro svou materiálovou povahu musí 
být suchý a čistý. Velmi málo stačí, aby díky vlhkosti zplesnivěl a stal se tak materiálem nerecyklovatelným. Proto neukládejme sběrový papír ve 
vlhkých prostorách sklepů, garáží a podobně, nedopusťme, aby na nastřádaný papír pršelo!

Samozřejmou součástí správného třídění papíru je jeho vhazování do nádob modré barvy, anebo do zelených separačních pytlů. Společně s pa-
pírem lze třídit též nápojový karton. Důvod proč je papír sbírán odděleně, ačkoliv by bylo daleko jednodušší mít pouze jednu univerzální velkou 
nádobu pro všechny druhy odpadů, je nasnadě. Domácnostmi vytříděný papír je na třídící lince snáze druhově roztříditelný, naopak smísením s 
ostatními odpady by docházelo k vyšší pracnosti při jeho dotřiďování a nechtěným kontaminacím. Navíc zpracovatelský průmysl, kterým je v tom-
to případě papírenský závod a jemu předcházející třídící linka, bývá výlučně jednokomoditni, tj. zpracovává pouze jednu komoditu a tou je právě 
sběrový papír, Všechny ostatní odpady by byly posuzovány jako nepatřičné příměsi a s největší pravděpodobností by pak končily ve spalovnách, 
nebo na skládce komunálních odpadů.

Z novinového papíru, kam patří noviny, časopisy, knihy zbavené vazeb, sešity, tiskové a psací 
papíry vzniká po recyklaci papír určený k tiskárenským výrobám, tedy nové deníky, časopisy, kni-
hy. Školní sešity jsou příkladem, obsahujícím vysoký podíl recyklovaného papíru. Tento papír se 
vyznačuje větší délkou buničitého vlákna, zároveň může být využit jako nejkvalitnější příměs pro 
výrobu hygienických papírů a podobně.
Z lepenky a kartonu se opět vyrábí velké formáty pro lepenkové krabice. Většina nám představi-
telných krabic, počínaje krabicí s novou obuví, až po krabice s domácími spotřebiči jsou vyrobeny 
ze starého papíru.
Ze směsného papíru, kam patří drobné již netříditelné papíry, papírové sáčky, krabičky a ostatní 
čistý obalový materiál vzniká papír též na výrobu krabic, různých proložek a jim podobných vý-
robků. Ve významném množství se směsný papír spolu se sběrovým textilem používá na výrobu 
střešních lepenek.
Ano právě Vaše střecha s tak zvanou šindelovou krytinou může být vyrobena ze starého sběro-
vého papíru, který již dosloužil, avšak jako recyklovaná aplikace může sloužit ještě po desetiletí.
Krásným příkladem a novinkou prozatím na britském trhu je cyklistická helma ze starého papíru. 
Po odložených výtiscích sáhla trojice mladých Britů, které zneklidňovaly nechráněné hlavy turis-
tů, motajících se v londýnském provozu. Náklady nestojí za řeč, ochranná pomůcka by neměla 
stát víc než libru, v přepočtu tedy asi třicet korun. Potřeba jsou jen noviny, které si lidé přečtou v 
dopravních prostředcích a pak je nechají na určeném místě, nebo přímo na sedačce. Noviny se 
rozdrtí s vodou na kaši a pak s pomocí formy se vyrobí helma. Není k tomu potřeba žádná chemi-
kálie ani lepidlo. Přidává se jen nezávadné barvivo a organické látky, které zaručují až šestihodi-
novou nepromokavost pro případ, že by začalo pršet. Po obvodu helmy jsou svislá žebra, celé to 
vypadá trochu jako obrácená miska na pudink. Trojice designérů tvrdí, že v prvních testech helma 
splnila přísné evropské požadavky na bezpečnost. No není to skvělé využití odpadu?

Milan Hulán Pro EKO VDF

VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
JSME EVROPU JIŽ DOHNALI.

Ve školním roce 2012/2013 se v krásnolipské základní škole a školkách nasbíralo celkem 
24 877,60 kg papíru, 77 356 kusů pet lahví a 6 304 kusů nápojových kartonů.
Děkujeme dětem, že se aktivně podílí na sběru tříděného odpadu a rodičům, že vedou svoje 
děti k péči o životní prostředí. Tak hurá do dalšího sbírání.
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I. Hlavní program
Větrná elektrárna na Rumburské  
Usnesení RM č. 52 - 01/2013 
RM opakovaně projednala dlouholetou snahu fi rmy Kešam, s. r. o., Sadská o 
výstavbu větrné elektrárny v místě směrem na Rumburk a nesouhlasí s ní, mj. 
proto, že záměr je: 
a) v rozporu s územním plánem města i s návrhem nového ÚP
b) v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
c) stavebník nemá vyřešen přístup a příjezd na místo stavby
d) projednán v rámci řízení EIA s nesouhlasným stanoviskem
e) v blízkosti obytných domů se všemi riziky plynoucími z provozu
f) nepřiměřeně veliký narušující krajinný ráz,
a ukládá starostovi města poslat tyto námitky a připomínky dle předloženého 
návrhu.
RM projednala návrh smlouvy o spolupráci s fi rmou Kešam s. r. o., IČ 27563545, 
Pražská 413, 28912 Sadská a nedoporučuje ZM její schválení. 
II. Došlá pošta
Prodej pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 52 - 02/2013 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
část p. p. č. 1182/1 o výměře cca 600 m2, k. ú. Vlčí Hora. 
Odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 52 - 03/2013 
RM bere na vědomí odstoupení Evy Šelmekové, Nerudova 603/6, Krásná Lípa od 
smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/43/15-077. 
Odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 52 - 04/2013 
RM bere na vědomí odstoupení Vítězslava Hejduka, Křižíkova 8, Krásná Lípa od 
smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/23/15-259. 
Prodej části pozemku 
Usnesení RM č. 52 - 05/2013 
RM bere na vědomí odstoupení Terezy Uxové, Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa 
od žádosti o odkoupení části p. p. č. 1159/1, k. ú. Krásná Lípa a schvaluje vrácení 
kauce 5 000 Kč. 
Sponzorský dar 
Usnesení RM č. 52 - 06/2013 
RM schvaluje sponzorský dar útulku pro psy Azyl Pes Útulek pro psy, Krásný Les 3, 
Frýdlant v Čechách ve výši 5 000 Kč. 
Prodej pozemků 
Usnesení RM č. 52 - 07/2013 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3077/6 o výměře 692 m2, p. p. č. 3077/9 
o výměře 545 m2, části p. p. č. 3077/10 (nově vzniklá p. p. č. 3077/11) o výměře 65 
m2 a části p. p. č. 3077/12 (nově vzniklá p. p. č. 3077/12) o výměře 12 m2, vše k. 
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rekreačního objektu Jiřímu a Janě Moravcovým, 
Partyzánů 1615, Varnsdorf za cenu 69 200 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad 
základní výměru 8 100 Kč, porosty 37 100 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 
odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Byty - žádosti o nájem bytů 
Usnesení RM č. 52 - 08/2013 
RM projednala žádosti o nájem bytů a neschvaluje:
a) pronájem bytu č. 1, Mánesova 294/24
- Lence Dohnalové bytem Havlíčkova 928/1, Krásná Lípa,
- Romanovi Mikovi bytem Frindova 214/14, Krásná Lípa,
- Robertovi Dankovi bytem Sokolská 229/1, Krásná Lípa.
b) pronájem bytu č. 3, Křinické náměstí 14/16
- Jaroslavu Krejčiříkovi bytem Frindova 214/14, Krásná Lípa.
c) pronájem bytu č. 4, Pražská 450/48
- Monice Sivákové bytem Žitavská 2764, Varnsdorf. 
Byty - výměna bytů Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 52 - 09/2013 
RM schvaluje výměnu bytů v objektu Nemocniční 1137/6 mezi Janem Chroustem - 
byt č. 45 a Martinem Chroustem - byt č. 24, oba trvale bytem Nemocniční 1092/2a, 
s platností od 1. 12. 2013.  
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 13, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 52 - 10/2013 
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2013/25/26-446, na byt č. 13, 
Nemocniční 1137/6 s Olgou Bydžovskou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa 
k 30. 11. 2013.  
Byty - plynofi kace Křinické náměstí 6/11 
Usnesení RM č. 52 - 11/2013 
RM se seznámila se žádostí manželů Grabkových a schvaluje:
1) prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2014 a následné prodlužování smlouvy 
dle Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou 
v Krásné Lípě za podmínky, že nájemce nebude mít evidován dluh vůči městu 
vzniklý po 1. 3. 2013,

2) instalaci plynového topení do bytu č. 2 s tím, že instalace bude provedena pod 
dohledem vedoucího OMCS Petra Olivy a za podmínky, že nájemce předloží řádné 
revize. 
Instalaci a náklady s ní spojené si hradí nájemce na vlastní náklady.
RM ukládá vedoucímu OMCS Petru Olivovi zajistit rozvod zemního plynu k bytům v 
objektu Křinické náměstí 6/11 v termínu do 30. 11. 2013. 
Objekt Havlíčkova 628/34 - J. Milec 
Usnesení RM č. 52 - 12/2013 
RM se seznámila s žádostí Jindřicha Milce ohledně prodloužení termínu dokončení 
fasády objektu Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa. RM doporučuje ZM schválit 
dodatek č.2 ke kupní smlouvě na prodej č. p. 628 s příslušnými pozemky v k. ú. 
Krásná Lípa, která byla podepsána dne 21. 6. 2010 s kupujícím Jindřichem Milcem 
bytem Havlíčkova 628/34, Krásná Lípa, kterým se mění termín z 31. 10. 2013 na 
31. 10. 2014. 
III. Různé
Pronájem pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 52 - 13/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
- část st. p. č. 969/1 o výměře 20 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1827/1 o výměře 3 204 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej části pozemku 
Usnesení RM č. 52 - 14/2013 
RM se seznámila s oddělením části p. p. č. 1586, k. ú. Krásná Lípa a schvaluje 
oddělení části dle předloženého návrhu. 
Majetkoprávní vypořádání - Povodí Ohře s. p. 
Usnesení RM č. 52 - 15/2013 
RM doporučuje ZM schválit úpravu usnesení ZM č. 8-29/2011 o odkoupení pozemků 
od Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov, kdy se z usnesení vypouští p. p. č. 
3059/1, k. ú. Krásná Lípa. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 52 - 16/2013 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Miroslav Stankovič bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 1, 
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 4. 2014,
- Oksana Sklenková bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa na byt č. 6, Nemocniční 
952/18, na dobu určitou do 30. 10. 2014. 
Byty - ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 52 - 17/2013 
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 31. 10. 2013 na 
byt č. 1, Kyjovská 625/53 s nájemníkem Martinem Pazourkem bytem Rolnická 13, 
Rumburk.  
Pozastavení záměru obce prodat objekt Křinické náměstí 6/11 
Usnesení RM č. 52 - 18/2013 
RM prodlužuje termín pozastavení záměru obce uvedený v usnesení RM č. 25 - 15 
prodat objekt č. p. 6 a st. p. č. 238 a st. p. č. 238 (292 m2), a to do 31. 10. 2014 z 
důvodu dočasného zachování objektu pro potřeby města. 
Pravidla pro pronájem městských bytů 
Usnesení RM č. 52 - 19/2013 
RM ukládá vedoucímu odboru majetkového a civilně správního Petru Olivovi 
připravit do příštího jednání RM uprávu Pravidel pro pronájem městských bytů a 
bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě dle projednaných námětů. 
Územní plán města  
Usnesení RM č. 52 - 20/2013 
RM projednala průběh dalšího schvalování návrhu Územního plánu města Krásná 
Lípa  a schvaluje návrh ÚP k veřejnému projednání. 
RM bere na vědomí přidělení dotace na pořízení ÚPD vč. Registrace a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a schvaluje podpis podmínek Rozhodnutí v rámci IOP.
RM schvaluje dodatek ke smlouvě se zpracovatelem ÚP upřesňující pojmy ve 
smlouvě. RM schvaluje nabídku Mgr. Ireny Kvízové, Most na vypracování ZVA dle 
nabídky.  
Bezpečnostní služba ve městě  
Usnesení RM č. 52 - 21/2013 
RM projednala předběžnou nabídku bezpečnostní agentury na zajištění pořádkové 
služby ve městě a ukládá starostovi města zajistit její upřesnění, zařazení 
odpovídající částky do návrhu rozpočtu na rok 2014 a projednání spolufi nancování 
s majitelem Lípa resort.  
Poplatek za odpad 2014 
Usnesení RM č. 52 - 22/2013 
RM projednala a schvaluje návrh na stanovení výše místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2014 a ukládá Ivaně Jägrové připravit změnu 
příslušné OZV. 
Ceník ke Smlouvě o odstranění odpadu skládka Rožany u Šluknova 
Usnesení RM č. 52 - 23/2013 
RM schvaluje Ceník ke smlouvě číslo 2001/14/9-264 o odstraňování odpadů 
uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Marius Pedersen, a. s. se sídlem 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. Ceník je platný od 1. 1. 2014. 
Pojištění města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 52 - 24/2013 
RM na základě ukončeného výběrového řízení a v souladu s předchozím 
rozhodnutím schvaluje:  - Pojistnou smlouvu č. 9312 423740 (2013/41/19 - 450) 
o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Region 
- Flotilovou pojistnou smlouvu č. 500039450 (2013/41/19 - 449),se společností 
Generali Pojišťovna, a. s. s platností do 31. prosince 2016 v předloženém znění. 
Radnice - zasedací místnost 
Usnesení RM č. 52 - 25/2013 
RM schvaluje rekonstrukci stávající zasedací místnosti v podkroví objektu 
Masarykova 246/6, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu hrazenou ze snížených 
nákladů na výměnu oken v budově radnice v investičním rozpočtu města na rok 
2013. 
Sociální služby 2014 
Usnesení RM č. 52 - 26/2013 
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na Sociální služby ze 
státního rozpočtu pro rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb do programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Akce pro seniory 
Usnesení RM č. 52 - 27/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o akcích pořádaných p. o. Kostka Krásná Lípa pro seniory 
v období červenec - říjen 2013. 
Pečovatelská služba 2014 
Usnesení RM č. 52 - 28/2013 
RM schvaluje podání žádosti města Krásná Lípa o dotaci na Sociální služby ze 
státního rozpočtu pro rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb do programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pečovatelské služby. 
Zpráva o projektech ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 52 - 29/2013 
RM schvaluje Zprávu o dotacích - projektech organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. dle přílohy. 
ZŠ a MŠ - Dlouhodobý plán 
Usnesení RM č. 52 - 30/2013 
RM bere na vědomí Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2013-
2015 organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. 
Oprava usnesení RM č. 51-24/2013 
Usnesení RM č. 52 - 31/2013 
RM schvaluje upuštění od požadavku složení kauce 30 000 Kč za dočasné užívání 
pozemků města Krásná Lípa - místní komunikace na Sněžné na p. p. č. 1568, p. p. 
č. 1372/3 a p. p. č. 1372/1, vše k. ú. Vlčí Hora na základě osobního jednání ředitele 
společnosti UNILES a. s., IČ 47307706, Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, se 
zástupcem města. 
Povolení dočasného používání pozemků města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 52 - 32/2013 
RM schvaluje dočasné užívání pozemků p. p. č. 1182/5, p. p. č. 1182/3, p. p. č. 1565, 
p. p. č. 1085/1, p. p. č. 1537/1 a p. p. č. 1097, vše k. ú. Vlčí Hora, fi rmou UNILES a. s., 
IČ 47307706, Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, pro vyvážení vytěženého dřeva 
za podmínky, že bude vypracován předávací protokol a pořízena fotodokumentace 
místní komunikace před započetím prací. 
Likvidační komise 
Usnesení RM č. 52 - 33/2013 
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého 
návrhu. 
Amari - terénní práce 2013 - 2. kolo 
Usnesení RM č. 52 - 34/2013 
RM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari – terénní práce 2013 - 2. 
kolo od Úřadu vlády ČR. RM schvaluje realizaci projektu prostřednictvím Kostka 
Krásná Lípa p. o.  za podmínky dodržení metodiky.  
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na listopad 2013 
Usnesení RM č. 52 - 35/2013 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí KD na listopad 2013. 
 Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů  
Usnesení RM č. 52 - 36/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- Návštěvnost knihovny Krásná Lípa za září 2013. 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise pro hospodaření s byty ze dne 16. 10. 2013. 

Jan Kolář                                                                        Ing. Zbyněk Linhart  

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 52. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21.10.2013 a 22.10.2013


