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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 30. října

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 16. října

4,- Kč

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!
Není úplně lehké být dvacet let v čele města
a snažit se dělat další a další potřebné věci.
Ne vždy se dá vyhovět každému, dělat se dá
jen část potřeb a to takové, na které jsou peníze a síla je udělat dobře. Často člověk musí
řešit protichůdné a různorodé požadavky. A
kličkovat v tom právním nepořádku a nepředvídatelném chování nejrůznějších státních a

dalších institucí.
Jednou za čtyři roky přijde zúčtování, v tom
máme na rozdíl od úředníků, především těch
65 tisíc státních nevýhodu. Ale vlastně je to
dobře. Člověka to žene ještě více dopředu a
získává tím zpětnou vazbu od lidí, jestli základ
své práce dělá dobře. A tak i u nás o tomto víkendu proběhly opět místní volby.

A opět s velikou převahou vyhráli ti, co již dvacet let nesou každodenní odpovědnost, před
kterou nikam neutečou a neschovají se.
Vážení,
chtěli bychom Vám jménem svým a jménem
svých nejbližších spolupracovníků, jakož
i jménem nově zvolených členů zastupitelstva
města poděkovat za volbu a svěřenou důvěru.
Je to na jednu stranu potěšující, ale také zavazující.
Budeme se snažit vás nezklamat a vytvářet
z našeho města stále lepší místo pro život.
Zároveň si dovolím vám touto nedokonalou
formou poděkovat za ohromnou podporu
v senátních volbách. Dovolím si Vás požádat
ještě o další volbu hned následující víkend
(17. a 18. 10. 2014). Využijte svého práva
a podpořte mě, prosím.
Děkujeme a přejeme vám všem příjemné podzimní dny.
Zbyněk Linhart, starosta města Krásná Lípa
Jan Kolář, místostarosta města

Volby do Senátu
Parlamentu ČR
2. Kolo
Jsme opět nejlepším
městem ve třídění
odpadů
Dnes dopoledne proběhlo na ústecké Větruši
slavnostní vyhlášení výsledků tradiční soutěže ve třídění odpadů Skleněná popelnice
2013. Soutěž pořádá Ústecký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. Opět se
potvrdila vysoká úroveň třídění odpadů města a obcí ve Šluknovském výběžku. V kategorii město obhájila prvenství z loňského roku
Krásná Lípa, před druhou Dolní Poustevnou
a třetím Úštěkem. V kategorii obec, si druhé
místo obhájila sousední Doubice. Cenu pro
vítěze převzal starosta města Zbyněk Linhart.
Děkujeme všem svědomitým občanům, že
nám pomáhají třídit!

Ve dnech 17. a 18. 10. 2014 se uskuteční
2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v pátek 17. 10. 2014 od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 18. 10. 2014 od 8:00 do
14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě
a pro volební okrsek č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.
Rozhodovat se bude mezi Zbyňkem Linhartem a Jaroslavem Sykáčkem. Přijďte a podpořte svého kandidáta.
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Září - poslední nádech léta,
první nádech podzimu

Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 20.10. 2014
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.10. 2014 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 3.11. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6.11.
2014 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, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná- pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14
dní).

Letošní září přineslo do Krásné Lípy počasí zcela
odpovídající danému měsíci, to znamená poslední
nádechy léta, první nádechy podzimu. Zpočátku
měsíce převládala spíše ta podzimní varianta s odpoledními teplotami jen kolem 12°C.Spolu s doprovodem občasného deště to vypadalo, že je léto definitivně pryč. Výrazné oteplení dorazilo 5. září, kdy
se teploty v odpoledních hodinách zastavily nad
20°C. Stejně teplé počasí vydrželo do konce první
dekády. Letní den v září nepadl, maximální teplota
vystoupala na 23,9°C. Ve druhé dekádě se snížily
denní teploty těsně pod hranici 20°C a výrazněji při-

Září 2014 - 2009
rok

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Průměrná teplota

13,3°C

10,5°C

12,7°C

14,3°C

10,7°C

13,3°C

Maximální teplota

23,9°C

22,8°C

24,6°C

27,2°C

21,0°C

24,1°C

Minimální teplota

3,9°C

-1,2°C

2,5°C

5,5°C

2,8°C

5,9°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minimální vlhkost

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 15:00-17:30
Út 09:00-11:00
St 13:00-15:00

58%

54%

31%

22%

45%

44%

Maximální poryv větru m/s

13,3 m/s

13,2 m/s

16 m/s

15 m/s

16 m/s

18 m/s

Úhrn srážek

91,5 mm

82,9 mm

32,3 mm

59,1 mm

154 mm

41 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší
než 25°C): 0
Počet dnů tropických (maximální denní teplota
vyšší než 30°C): 0
Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 0
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i
firmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Vážení občané, vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám a na základě požadavků
od občanů , bude naposledy v tomto roce svoz
bio odpadu proveden ještě ve dnech 5.11.2014 a
19.11.2014.
Nádoby na bio odpad odváženy nebudou, zůstanou v domácnostech. Doporučujeme je vyčistit a
uložit do dalšího svozového období, které bude
zahájeno v jarních měsících příštího roku.
O přesném datu zahájení svozu budete informováni.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do třídění bio odpadu.

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

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel: 777 291 340
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Vzdělávací kurzy dle
sas1@krasnalipa.cz
aktuální nabídky
tel: 777 974 583
tel: 412 354 844

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

UPOZORNĚNÍ
- změna ukončení svozu
BIO ODPADU

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
Poradna pro oběti trestné tel: 774 235 010
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
Amari klub
tel: 412 354 839
ST 14:00-16:00 příprava
Po 15:00-17:00
do školy, doučování
Út 09:00-11:00
Po-Pá 13.00-17:00
St 13:00-15:00
volnočasové aktivity
Občansko-právní
poradenství
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci od 17:00 do 18:00
Objednávejte se na :
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839

bylo srážek Nejvíce napršelo 12. září 11,7 mm srážek. Za zmínku ještě stojí poměrně vysoké večerní
a ranní teploty, které se pohybovaly mnohdy kolem
14°C. Třetí dekáda byla z celého září nejchladnější
a k tomu jí doprovázel občasný déšť s úhrny v průměru kolem 4 mm srážek. Odpolední teploty se
pohybovaly v průměru kolem 13°C a noční kolem
8°C. Výjimku tvoří 24. září, kdy klesla ranní teplota
na 3,9°C – tedy bezpečně nad bod mrazu. V údolích
a u vodních toků mohlo být citelně chladněji a minimálně přízemní mráz je v těchto lokalitách reálný.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 18. – 19. 10. 2014 MUDr. Tomáš Charvát
U přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 25. – 26. 10. 2014 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 928
- 28. 10. 2014 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 928
- 1. – 2. 11. 2014 MUDr. Oleksandr Pluyshchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy
smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k
žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 13:00 do 15:00 hodin
sudý týden od 8:00 do 11:00 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.

18. října 2014
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Volby 2014 v Krásné Lípě
Komunální volby 2014 v Krásné Lípě potvrdily v čele radnice na další čtyři roky nezávislé kandidáty ze Sdružení 2014 v čele se starostou města
Zbyňkem Linhartem. O jedno místo v zastupitelstvu si polepšila KSČM a tři místa zbyla i na sdružení Volba pro Lípu. Volební účast byla 39,87%. V
senátních volbách si postup do druhého kola s přehledem zajistil Zbyněk Linhart, jehož soupeřem bude stávající senátor Jaroslav Sykáček z ČSSD.
9êVOHGN\YROHEGR]DVWXSLWHOVWYDPČVWD.UiVQi/tSDYROE\NRQDQpGQH
celkové

Volba PRO Lípu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mgr.

BcA.
Ing.

Ing.

Mgr.

hlasy

Petr
Richard
Jakub
Miroslav
Miloš
Václav
Aleš
NadĢžda
Hana
Martin
Jana
Michal
SvĢtla
Marcela

Semelka
Nagel
Juda
\ebíēek
Kubišta
Šena
Kubica
Semelková
Štroblová
Rƽžiēka
Doležalová
Votápka
Vítková
Rƽžiēková

Karel
Tomáš
Pavel
VĢra
Ivana
Jakub

DvoƎák
Gros
Tomko
Bartesová
Marková
Rattay

Celkem hlasĤ
Poþet mandátĤ
SUĤPČUKODVĤQDNDQGLGiWDYHYROHEQtVWUDQČ

245
217
206
194
193
188
180
184
138
157
152
179
134
139
158
139
168
127
143
165

Sdružení 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ing.
RNDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.

Ing.

DiS.
JUDr.

hlasy

ZbynĢk
Jan
Ivana
JanProkop
Petr
Milan
Hana
ZbynĢk
JiƎí
Petr
Jana
Václav
Radana
Miroslav
Karel
Petr
Astrid
Václav
ZbynĢk
Jakub
Jaroslav

Linhart
KoláƎ
Preyová
Škoda
HoƎeŸovský
Sudek
Volfová
Šedivý
Podhorský
Novák
Drobeēková
Hieke
Michlíková
Vais
Beneš
Zrubecký
Schnittnerová
Šena
Pražák
Melichar
Stibor

806
757
658
697
665
624
623
657
653
711
651
649
619
623
665
617
607
599
599
613
547

3 406
3

13 640
15





KSýM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

hlasy

JiƎí
Jana

Vích
Chvátalová
Žitník
ZbynĢk
Pešír
Milan
Jan
Kyncl
Josef
Myšák
Václav
KolaƎík
Roman
Soukup
KateƎina NĢmcová
Stanislav Doležal
František NĢmec
Štefan
Kuruc
Žaneta
Zímová
KvĢtoslav Novotný
Karel
Martínek
Bohumila Šárová
Václav
Semerád
VojtĢch
Šulc
Marie
Semerádová
Marie
Myšáková

241
182
170
163
157
152
151
147
121
144
127
123
118
100
116
103
111
112
96
107

tuþnČ a podbarvenČ jsou vyznaþeni zvolení þlenové ZM
9.UiVQp/tSČMH
9ROHEVH]~þDVWQLOR
&HONHPE\ORRGHY]GiQR

 YROLþĤ
 YROLþĤWM
 KODVĤWMYSUĤP

 YROLþĤ
17,8 KODVĤ

2 741
3
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Odměna aktivním zájmovým organizacím
Aktivní zájmové organizace v našem městě dostaly
dárky a to hned dva. Zastupitelstvo města schválilo na svém 25. jednání dne 10. záři 2014 usnesení,
kterým byla v první části schválena odměna pro
vybrané organizace za jejich činnost a akce v roce
2014 a v druhé části schválen výlet pro aktivní členy
organizací ve městě.
Výlet se uskutečnil v úterý 30. září. Již doprava značila, že se nebude jednat o tuctovou akci – přijel si
pro nás speciálně vypravený vlak německou společností, který byl určen jen nám a odvezl nás do Liberce i pak domů. Společně jsme navštívili moderní
science centrum „iQLANDIA“ s 3D planetáriem. Je
to neuvěřitelné centrum, kde jsme objevili mnoho
exponátů, z nichž většina je interaktivních. Vše jsme
si mohli osahat, vyzkoušet na vlastní kůži. Mezi
nejlepší zážitky patřilo setkání s prvním a jediným
humanoidním robotem v ČR, zemětřesení, vichřice, kosmonautický výcvik či interaktivní fontána a
vodní stěna, na kterou jsme si mohli napsat vzkaz
pomocí displeje, který pak náš vzkaz promítl na
vodní stěnu. Úžasné. V hezkém dni nesměl chybět
ani dobrý oběd. Ten jsme si vychutnali v hotelu Babylon. V 3D planetáriu jsme shlédli podzimní noční
oblohu s odborným, ale zábavným výkladem a dále

film Úsvit kosmického věku. Některým z nás se tajil
dech, když nám vedle hlavy svištěla kosmická loď.
Den byl opravdu plný neuvěřitelných zážitků, objevili jsme svět experimentů a chytré zábavy.
Výletu se zúčastnili zástupci z 12 organizací (Český
svaz rybářů, Dykyta, Keramika, Klub českých turistů,
Krásnolipský komorní sbor, Křiničánek, Lužičan, MC
Beruška, r.s. Čačipen, Sbor dobrovolných hasičů,
Sboreček a TJ oddíl zápasu).
(za organizátory L. Hanková)

Město Krásná Lípa pronajme nebytový prostor

Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Do Krásné Lípy přijel natankovat z Rumburku
Za bílého dne si šel z odstaveného bagru v Nemocniční ulici natankovat naftu 28 letý muž z Rumburku. Na místě ho přímo při krádeži přistihl vracející
se řidič bagru, který okamžitě přivolal policisty.
Policisté u pachatele při zadržení dále nalezli malé
množství zřejmě psychotropní látky, za což mu
hrozí až 15 tisícová pokuta a tablet pocházející z
trestné činnosti. Za krádež nafty rumburskému
zlodějíčkovi hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Zřejmě nechtěl být odhalen
Téměř 8 tis. škoda vznikla městu Krásná Lípa krádeží fotopasti u autobusové zastávky ve Sněžné. Zařízení sloužící k odhalování osob, které svůj domovní
odpad ponechávaly složený u sběrných nádob tříděného odpadu, tak skončilo v rukou neznámého
pachatele, kterému v případě dopadení hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
Nyní ho bude hostit stát
V minulosti podváděl při opravě vozidla, nechal
se zdarma ubytovat a hostit v jednom z krásnolipských hotelů, řídil vozidlo přes vyslovený zákaz
řízení, nedávno odcizil zařízení restaurace v Krásném Buku. Posledním činem tohoto 22 letého recidivisty je krádež kovaného zábradlí v Komenského
ulici, které skončilo ve sběrně druhotných surovin.
Vzhledem k tomu, že v posledních třech letech byl
už za takový čin odsouzen, hrozí mu až tříletý trest
odnětí svobody.
Neušetřil, rozhodně si ale vydělal
Neodborně pokácený smrk skončil v elektrickém
vedení v Krásném Buku, které zpřetrhal a navíc s sebou strhnul ještě dvě konzole tohoto vedení. Předběžně vyčíslená škoda 20 tisíc korun by jistě stačila
k úhradě práce provedené odbornou firmou. Navíc
by se dřevorubec mohl vyhnout trestnímu stíhání
za přečin ohrožení obecně prospěšného zařízení z
nedbalosti, který na hříšníky pamatuje až ročním
trestem odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 11 trestných činů a 72 přestupků,
z toho 35 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Čerpání dotací EU dle České televize

Místo zpětného odběru
světelných zdrojů

Do této nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
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Od nového roku se na Šluknovsku chystají
v autobusové dopravě velké změny
Oproti zvyklostem z předchozích let nastává pravidelná prosincová změna jízdních řádů tj. od 14.
12. 2014 jen v železniční dopravě. Autobusové linky „dojedou“ stávající jízdní řád až do 31. 12. 2014.
Na železnici dochází jen k dílčím časovým úpravám, které však mohou projít významnější aktualizaci na počátku turistické sezóny v roce 2015 v
podobě změny režimu provozu linky U27 z Mikulášovic přes Panský do Krásné Lípy a Rumburku. S
tím dojde následně i k jistým úpravám v provozu
autobusů.
V poslední den tohoto roku dochází k ukončení
platnosti smlouvy stávajícího dopravce BusLine
a.s., a od 1. 1 .2015 začíná pro Ústecký kraj plnit
službu na Šluknovsku nový dopravce Autobusy
Karlovy Vary a.s. Cestující nejen ze Šluknovského
výběžku se musí připravit na poměrně zásadní
změny.
Vozový park autobusů sjednocuje kvalitu nabízené
služby. Všechny autobusy budou bezbariérové a
vybaveny klimatizací v prostoru pro cestující s povinnosti dodržování uživatelsky optimální teploty
po celý rok. Novinkou je elektronický informační
systém, který bude zvenku informovat o lince a cíli
cesty a uvnitř i o následujících zastávkách, čase a
tarifní zóně. Poznáte je podle zelené barvy a loga
„Doprava Ústeckého kraje“.
Změní se trasy linek a jízdní řády. Při přípravě změn
se průběžně vyhodnocovala data ze sčítání cestujících a v souvislosti s otevřením nového železničního spojení se muselo reagovat na změnu přepravních směrů cestujících. Nové linkové vedení a
časy spojů sice v některých směrech ruší stávající
přímé spojení, ale jinde naopak vzniká a celkově se
zvyšují počty návazností a tím i větší dostupnost
cílů veřejnou dopravou. Zároveň vzniká povinnost
dodržování návazností, která je v případě poruše-

Změna termínů pro
občansko-právní
poradenství
Konzultace s JUDr. Zbyňkem Pražákem se přesouvá z 20. října na 27. října a ze 17. listopadu
na 24. listopadu vždy od 17hod. Je potřeba
se objednat na tel. 412 354 839, 777 925 302,
na e-mailovou adresu „poradna@krasnalipa.
cz“, nebo osobně v Komunitním centru Kostka
Krásná Lípa. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Strategie MAS
Šluknovsko na období
2014 - 2020
MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový
strategický plán pro nové programové období, na
základě kterého bude čerpat finanční prostředky
v letech 2014 – 2020. Pojďte s námi diskutovat o
jednotlivých prioritách nové strategie! Workshopy
začnou v listopadu v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu,
kde má MAS Šluknovsko svou kancelář, a to vždy
od 15 hodin. Celé znění pracovní verze Integrované
strategie rozvoje území MAS Šluknovsko najdete
na www.mas-sluknovsko.cz

ní postihována (dosud tomu tak není). Při tvorbě
změn tras se také přihlíželo k existenci železničního
spojení. To je příklad trasy Rumburk – Děčín, která v
přímé trase bude zajišťována jen železnicí a naopak
v trase Varnsdorf – Děčín se zvýší přímé autobusové
spojení.
Zcela zásadní změnou je však jízdné. Zavádí se
zónově relační tarif založený primárně na čipové
kartě, ale umožňující využívat i papírové jízdenky a
sjednocuje podmínky všem cestujícím. Ústecký kraj
je rozdělený na jednotlivé zóny, a od ledna 2015
budou všechny autobusy smluvních dopravců v
systému DÚK vybaveny odbavovacím zařízením,
které bude umět nastavit cenu podle požadované
trasy bez ohledu na přímé spojení nebo s přestupem. Znamená to, že například z libovolné zastávky v Jiříkově do libovolné zastávky ve Varnsdorfu
bude platit jednotná cena bez ohledu na to, zda se
pojede přímo přes Studánku, nebo s přestupem v

Rumburku a přes Seifhennersdorf. Při bezhotovostní platbě čipovou kartou bude pochopitelně sleva.
Novinkou je zavedení časových jízdenek v délce 7
dní, 30 dní a 90 dní. Ti, kteří jezdí pravidelně na tom
výrazně ušetří. Například 30 denní jízdenka stojí 26
násobek jednorázové jízdenky. To znamená, že jen
při cestě tam a zpět jednou denně, se investice do
30 denní časové jízdenky vrátí po 13 dnech, a nebo
i dříve, neboť počet jízd v rámci jednoho dne není
nijak omezen.
Zónově relační tarif zatím bude platit jen v autobusech Dopravy Ústeckého kraje, ale postupně bude
rozšiřován na systémy městských doprav a do vlaků. Ceník jízdného a všechny další informace budou
v průběhu měsíce října zveřejněny na webu Dopravy Ústeckého kraje www.dopravauk.cz
Schéma linkového vedení Šluknovsko najdete na
www.krasnalipa.cz

První autobus vyrobený pro Šluknovsko.

FOTOSOUTĚŽ
Dávná i nedávná Krásná Lípa ve fotografii
Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější okolí. Ve Vikýři č. 486 stál fotograf snímku poblíž a nebo
přímo u nynějšího penzionu Na Bělidle. Pohled do
údolí Křinice, který zachytil je výrazně odlišný od
současného. Nyní uvidíme více „zarostlé“ údolí a
zjistíme, že mnoho z budov již nestojí (budovy u
mostu přes Křinici, velké podstávkové stavení u sil-

nice, chalupa ve svahu v pravé části snímku a přímo
ve středu fotografie v dáli stavení z Hel). Místopisně
se jedná o velmi pestrou oblast, alespoň z dnešního
dělení. Stavení v této části patří do Dlouhého Dolu
- pravý břeh Křinice, Hel, ale i Kamenné Horky - levý
břeh Křinice. Tuto obsáhlou a neměně zajímavou
odpověď pro Vás napsal Štěpán Uhlík, jeden z pravidelných soutěžících. Dnes se Vás ptáme, kterou část
Krásné Lípy zachycuje snímek tentokrát.
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Podzim v kulturním domě
Nejprve kulturní dům vyprodala
Halina Pawlowská

…týden na to se to
podařilo cirkusovým
artistům
Především dětem byla určena cirkusová šou Cirkus
bude, se kterou již podruhé do Krásné Lípy přijela
artistická skupina Mistral z Liberce. Děti tajily dech
při odvážných cvicích artistů v odvážných výškách,
kouzelník je překvapil neuvěřitelnou iluzí, oči kulily na fakíra, který se nebál ohně ani ostrých střepů
nebo na artistu, který na svém těle roztočil neuvěřitelný počet obručí. A samozřejmě nechyběl ani
klaun, který mezi jednotlivými vystoupeními děti
bavil, a se kterým se na konci představení mohly
také vyfotit.

Byla vtipná, milá, usměvavá, zábavná, prostě jedinečná a dokázala prakticky do posledního místečka zaplnit
krásnolipský kulturní dům. Řeč je o populární spisovatelce, scénáristce a moderátorce Halině Pawlowské,
která do Krásné Lípy přijela ve středu 24. října. Svými příběhy plnými humoru a vtipné nadsázky dokázala
naprosto sama bavit diváky plné dvě hodiny. Všechny rozesmála hned svou úvodní větou a smích se sálem
rozléhal až do konce jejího představení, kdy se všem zájemcům podepsala a nechala se s nimi i vyfotit.

V Krásné Lípě se nejen volilo, ale i bavilo
Od voleb přímo za zábavou zamířili senioři z Krásné
Lípy, které město pozvalo na tradiční Den úcty ke
stáří. A pozvalo nejen je, ale i dvojici Pavlína Filipovská a Karel Štědrý, která společně s nimi zavzpomínala na jejich i své mládí písničkami jako Včera

neděle byla, Tereza, Mám malý stan a mnohé další.
Dvojice krásnolipské seniory bavila půldruhé hodiny, na jejich místo pak nastoupila kapela Peleton,
se kterou se všichni protančili až do pozdních večerních hodin.

Bubnovali za duševní
zdraví“
Možná jste viděli i slyšeli...Na začátku října Krásnou
Lípou prošel nepřehlédnutelný průvod „Bubnujeme za duševní zdraví“. Startovalo se u Křinického
pivovaru se zastávkami na MěÚ, v Resortu Lípa odkud se průvod vrátil zpět do pivovaru... Při každém
zastavení, kromě slavnostního otevření výstavy
obrazů umělců z Agentury Pondělí, bylo připraveno překvapení - kytarový koncert na MěÚ, zpěv a
tanec v Resortu Lípa, v Křinickém pivovaru malé
občerstvení a další hudební program. Děkujeme
Agentuře Pondělí a všem, kteří přišli za hezké odpoledne.

18. října 2014
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Tři dny v NP České Švýcarsko

Křiničánek v Hlinsku
Poslední prázdninový víkend se soubor Křiničánek
zúčastnil Adámkových slavností v Hlinsku, kam nás
pozval soubor Vysočánek.
Když se blížil datum našeho zájezdu měla jsem
obavy, zda se sejdeme po dvouměsíční pauze v
dostatečném počtu, zda se nám podaří zopakovat
program vystoupení. Mé obavy se naštěstí nenaplnily. Téměř všechny děti na zkoušku přišly, pilně
nacvičovaly a tak jsme mohli v sobotu brzy ráno
vyrazit.
Na slavnostech jsme vystupovali v sobotu v dětském programu spolu s dalšími pěti soubory. Vystoupení se nám podařilo a děti měly z tancování
radost. Dokonce se těšily, že budou vystupovat i
druhý den mezi soubory dospělými.
V neděli dopoledne krásně svítilo sluníčko a my
jsme si užívali prohlídku skanzenu Veselý kopec.
Bohužel se počasí změnilo a přesně se začátkem
programu přišel i prudký déšť a vystoupení byla
zrušena. Poslechli jsme si alespoň, jak hrají muzikanti ze Slovenska a vypravili se na cestu domů.
Celý víkend byl moc pěkný. Děti dobře zatancovaly
a velmi pěkně se chovaly. Všem patří pochvala za
dobrou reprezentaci naší školy a města. Dětem se
zájezd také moc líbil a dodal jim elán do další práce
v souboru.
Chtěla bych poděkovat vedení města, protože bez
jeho finanční podpory bychom tento zájezd nemohli uskutečnit a neprožili tak pěkný poslední
prázdninový víkend.
(Hana Brabníková, vedoucí souboru)

Otevřené dveře v NZDM
T-klub
Dne 4. 10. 2014 proběhl v Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež T-klub den otevřených dveří. Při
této příležitosti jsme otevřeli dveře našeho zařízení
jak rodičům našich klientů, tak i široké veřejnosti.
Pro klienty i všechny návštěvníky bylo připraveno
netradiční malování, pěvecké představení naší talentované Renatky Gažiové a taneční vystoupení
romského tanečního souboru Lila Rosa. Pro všechny jsme společně připravili občerstvení v podobě
štrůdlů a čerstvých bramboráků. Rodiče obdrželi
informace o poskytované sociální službě a mezi
klienty proběhlo vyhodnocení spokojenosti se
službou. Pro některé byl zlatým hřebem jistě grafitti workshop, kdy mohl každý vyzkoušet umění
sprejování na připravené desky a kartony. Závěr
dne se nesl ve znamení experimentování s mikrofonem, takže došlo jak na beatbox, tak na zpěv, do
kterého se zapojili jak klienti, tak pracovnice klubu.
Jsme rádi, že v průběhu celého dne panovala příjemná a uvolněná nálada. Děkujeme všem za účast.
Provoz NZDM T-klub byl v tomto roce podpořen
Nadací Agrofert a dotací MPSV.

Myšlenkou ukázat našim kamarádům z Neukirch
krásy Národního parku České Švýcarsko jsme se
zabývali již delší dobu. Nakonec jsme se společně
sešli na třídenním česko-německém campu. První
den jsme vyrazili přes Úzké schody na Tokáň. Cesta
byla dlouhá, ale zajímavá. Již na žebříku v Úzkých
schodech se některým roztřásly nohy. Dozvěděli
jsme se, proč se Tokáň jmenuje Tokáň ,a jak vlastně vypadá tetřev. I následná přednáška s ukázkami kožešin a paroží byla zajímavá. Každý si vyrobil
svoji podzimní dekoraci z plata od vajec polepeného přírodninami. Druhý den nás čekala túra na
Pravčickou bránu a do Hřenska do soutěsek na lodičky. Pod Pravčickou bránou bylo krásně, sluníčko
svítilo, řízky z batohů chutnaly a my se pokoušíme
pojmenovávat kopce v širokém výhledu do okolí.
V soutěsce lodičky byly super a i těch 200 schodů

na Meznou vyšlapali všichni statečně. Vždyť na
ubytovně nás čekala zase dobrá večeře a opékání
vuřtů. Celý camp jsme završili návštěvou štoly v Jiřetíně pod Jedlovou (víme, že už není součástí NP). I
tam jsme měli skvělého průvodce a dozvěděli jsme
se plno zajímavostí o vzniku štoly, jak tam horníci
pracovali, o zajímavém bezpečnostním zařízení z
dřívější doby a další. Večer jsme se vraceli ke svým
zážitkům, rozložili si mapy a vše zaznamenávali do
svých deníčků, pochopitelně dvojjazyčně. Těch poznatků a zážitků bylo doopravdy moc a moc, každý by mohl napsat svůj vlastní příběh. Prostě nám
všem bylo báječně. Tento česko-německý camp se
uskutečnil za finanční podpory Česko-německého
fondu budoucnosti.
(Za celou skupinu Dana Caklová
a Monika Schwarzová)

Zoologie jako zážitek
Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí proběhl v rámci projektu: „Přírodopis v přírodě“ v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě 7.
října další seminář, tentokrát s názvem: Zoologie
jako zážitek.
Jak už název napovídá, cílem semináře bylo pedagogům z mateřských, základních škol, ale i zájmových kroužků ukázat zajímavé způsoby předávání
znalostí o živočišné říši. Během semináře lektoři ze
Správy Národního parku České Švýcarsko Jakub
Juda a Richard Nagel představili účastníkům několik her a činností, které mají odzkoušené dlouholetou praxí při pořádání ekoprogramů pro školy.
Účastníci si tak mohli zahrát zvířecí pexeso, hru
zasněžené pole, kvíz na poznávání hlasu zvířat.
Návody na další hříčky lektoři představili alespoň
teoreticky nebo předáním pracovních listů. Součástí kurzu byla prohlídka expozice v Domě Českého Švýcarska a důležitým blokem bylo i terénní
cvičení.

Terénní část proběhla u Správy Národního parku
České Švýcarsku v areálu připravovaného broukoviště. Účastníci si vyzkoušeli odchyt a určování
hmyzu pomocí sítěk a exhaustorů. Hledali pomocí
v lese schované vycpaniny zvířat. Na závěr vyrobili
budky pro netopýry, které si odvezli do škol společně s řadou materiálů o přírodě Českého Švýcarska.
V rámci tohoto projektu proběhly letos kurzy: Zahrada jako živý organismus, Plánujeme zahrady u
škol a školek v přírodním stylu. Do konce roku se
pak uskuteční ještě kurzy: Bylinky do škol (23. 10.)
a Hurvíkovy cesty do přírody (2. 12. 2014) pod vedením Jany Modré.
Cílem projektu je dětem i dospělým nabídnout zajímavé trávení volného času i nové přístupy ve vzdělávání o přírodě a nadchnout je pro péči a ochranu
přírody v území s vysokou přírodní hodnotou – Národním parku České Švýcarsko.
Blíže na www.ceskesvycarsko.cz
(Jarmila Judová)
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divů

České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl
vás srdečně zvou na 6. ročník
festivalu s cestovatelskou tématikou
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8. 11. 2014 od 12:00 do 21:00
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa
Foto: Petr Slavík

12:00 | Václav Sojka
Kamčatka

1

2

Putování nejen za vulkány, medvědy, ale i lidmi na Kamčatku
popisuje dlouholetý fotograf Správy národního parku České
Švýcarsko.

17:20 | Petr Horký
Století Miroslava Zikmunda

5

13:20 | Magda Radostová
Aljaška

18:30 | Alena Koukalová
Švýcarsko – Grand Tour

Vyprávění ke stejnojmenné knize, s promítáním fotografií
a zajímavým vyprávěním nejen o národních parcích Denali
a Katmai.

Prezentace Švýcarska jako země s velmi rozmanitou přírodní
i kulturní nabídkou. Při putování po trase Grand Tour
navštívíme nejen věhlasná místa, ale i tajné tipy.
(Kinosál v expozici)

6

14:40 | Milada Řeháková
Život s filipínskými nártouny
– Projekt Tarsius

3

Ohlédnutí za již pětiletým snažením projektu Tarsius, který
v nitru filipínské džungle pátral po unikátních tvorečcích –
nártounech filipínských.

16:00 | Michal Vičar
Na embéčku kolem světa

4

Zikmund a Hanzelka - všichni známe jejich expedice, knihy
a filmy. Ale nikdo neví, jaký žili život. Petr Horký představí
vznik filmu a také promítne několik záběrů z natáčení, které
se k širší veřejnosti možná nikdy nedostanou…

Studenti psychologie a žurnalistiky se vydali na cestu
kolem světa 40 let starou Škodou 1000 MB. Jejich výprava
trvala 7 měsíců a trasa vedla přes 4 kontinenty. Po téměř
40 000 kilometrech si splnili sen a vrátili se šťastně domů.

19:30 | Adam Lelek
Indonésie – Po stopách lidojedů

7

Multimediální přednáška z cyklu Planeta Země 3000.
Společně se zakladatelem projektu, fotografem
a dobrodruhem Adamem Lelkem, se vypravíme
do pestrobarevné Indonésie. Vstoupíme do žlutého pekla
kráteru Kawah Ijen, setkáme se s orangutanem bornejským
a kahau nosatým.

Během festivalu proběhne:
Soutěž o kalendář Českosaské Švýcarsko 2014 – Znovuobjevená divočina.
Soutěž o předplatné časopisu Koktejl a dárky od společnosti Switzerland Tourism.
Občerstvení zajištěno, nápoje zajistí pivovar Falkenštejn.
VSTUP ZDARMA

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

Toulky temnou historií Českého Švýcarska
Podzemní továrna Rabštejn
Toulky Českým Švýcarskem nejsou jen o poznávání přírodních krás. Nabízí i mnoho zajímavých
kulturních odkazů našich předků; některé odkazují i na pochmurnou nedávnou historii. Vydejte
se s námi tentokrát do továren skrytých v Rabštejnském údolí u Srbské kamenice. Labyrint podzemních chodeb je dlouhý 4,5km a byl ražen za 2. světové války vězni z koncentračního tábora
Flosenburg. Na konci 2. světové války podzemní továrnu využívala německá zbrojařská firma
Weserflugzeugbau Bremen k výrobě součástek k letadlům Junkers.

CO:

prohlídka expozice a podzemních systémů podzemní továrny (cca 4hod.)

KDY: 1. 11. 2014
Cena: 120 Kč

Bližší informace po přihlášení. Pro přihlášky a dotazy použijte níže uvedený kontakt.
Kapacita exkurze je omezena!!

Kontakt: Mgr. Kristýna Petrásková,
kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188
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Koncert ke cti sv. Lukáše a výstava Lidé
V Loretě Rumburk se propojí hudba
a výtvarné umění. V barokní křížové
chodbě se v sobotu 18. října od 18.00
hodin uskuteční koncert ke cti sv. Lukáše, patrona malířů. Kvartet Amos
pod vedením Patrika Englera zahra-

je skladby A. Dvořáka, B. Smetany, S.
Vorlové a L. Janáčka. Dále zazní renesanční a barokní česká hudba, ragtime a poutní duchovní písně Šluknovského výběžku.

Základy komunikace v krizových
a zátěžových situacích
Kurz „Základy komunikace v krizových a zátěžových situacích“ se koná
v pátek 24. října v 9:00 hodin v Domě
Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Obsah kurzu: přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace roviny empatického přístupu – praktická cvičení

postupy aktivního naslouchání –
praktická cvičení konstrukce dialogu
– praktická cvičení chyby vedoucí k
zablokování komunikace úloha a interpretace neverbálních signálů specifika komunikace v krizových situacích. Více na www.ceskesvycarsko.cz.



ěíjen 2014
ěííjen
2014
Terapie láskou
ątvrtek 23. 10. od 10:00 za 30,- KĆ
UĆitel dĕjepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel
psychickou krizí, bĕhem níž pĥišel o všechno – ztratil dĭm,
práci, manželku i svĭj dosavadní život. Pat se vrací ke svým
rodiĆĭm (Jacki Weaver a Robert De Niro), kteĥí se mu ze
všech sil snaží pomoci postavit se na vlastní nohy. Sám Pat
je odhodlaný zásadnĕ zmĕnit svĭj život, což pro nĕj
znamená pĥemoci nezvladatelné návaly vzteku, myslet
pozitivnĕ a pĥedevším znovu najít cestu ke své manželce
Nikki (Brea Bee), protože je pĥesvĕdĆený, že i pĥes velmi
dramatické okolnosti jejich rozchodu, to musí spolu dát opĕt
dohromady. Romantická komedie.

Výstava 3D fotografií evropských kostelů
a technických památek Českého Švýcarska
V informačním centru Krásné Lípě
jsou vystaveny anaglyfy z fotografické soutěže THETRIS, konané v 11
regionech Střední Evropy od června
2013 do ledna 2014. Soutěž byla vyhlášena pro studenty ve věku 15 – 26
let s cílem povzbudit mládež k zájmu
o ochranu místního kulturního dědictví a tradic pomocí fotografování
církevních objektů technikou stereo
fotografie a optických iluzivních prostorových 3D efektů. Z celkem více
než 80 prací vybrala porota v každém
z jedenácti regionů a osmi zapojených zemí (Německo, Polsko, Česká
republika, Slovenská republika, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Itálie)
svého lokálního vítěze, jejichž stereo
fotografie nechala obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko přetvořit do jedenácti 3D obrázků, k jejichž
prostorovému efektu jsou zapotřebí
3D brýle), které se staly součástí mezinárodní výstavy. O.p.s. České Švýcarsko nechala také pro vítěze vyrobit
papírové stereo prohlížečky s obrázky všech jedenácti vítězných stereo
fotografií evropských kostelů a šesticí
kostelů Českého Švýcarska a Šluknovska. Prohlížečka je během výstavy k
zapůjčení u obsluhy krásnolipského

informačního centra.
Díky evropskému projektu THETRIS,
zaměřenému na využití kulturního
dědictví v regionálním rozvoji a cestovním ruchu, vznikla mimo jiné nadnárodní církevní trasa „Transnational
Church Route“ zahrnující 64 lokálních
kostelů v 11 příhraničních regionech
střední Evropy. Mezi nimi je 6 venkovských kostelů Českého Švýcarska
a Šluknovska v Malé Veleni-Jedlce,
Chřibské, Jiřetíně pod Jedlovou, Rumburku, Šluknově a Lipové.
Výstava studentských prací zahrnuje
zároveň 3D fotografie technických
památek Českého Švýcarska (rozhledny, mosty, mlýny), které nafotili
studenti Gymnázia – Přírodní školy z
Prahy-Holešovic jako školní projekt
Výzkumy v krajině - Expedice Šluknovsko 2014 (více na: http://www.
prirodniskola.cz/o-skole/skolni-projekty/expedice-sluknovsko/).
Více o projektu najdete na: www.
thetris.eu nebo na: http://ops.
ceskesvycarsko.cz/cs/projekty/
thetris-thematic-transnational-church-route-development-involvement-local-society.
(Dana Štefáčková, www.ceskesvycarsko.cz)

íjen 2014
íjen
2014

Zmĕna programu vyhrazena

www.krasnalipa.cz



ĤÍJEN 2014
Terapie láskou

Stĥeda 22.10.
1900 hodin

Nedĕle 26.10.
1400 hodin

Úterý 28.10.
1400 hodin
Stĥeda 29.10.
1400 hodin

x

x
x
x

UĆitel dĕjepisu prošel krizí, bĕhem které pĥišel o
všechno. Jediné co získal, byl pobyt
v psychiatrické léĆebnĕ.
ROMANTICKÁ KOMEDIE. 122 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné 60,- KĆ.

Sammyho dobrodružství 2
Sammy a Ray jsou dva nerozluĆní želví pĥátelé,
kteĥí si užívají života u korálového útesu.
ANIMOVANÝ. 89 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné: 40,- KĆ.

x
x
x
x

Krásnolipská drakiáda
x

PĥijĐte si užít podzimní prázdniny s tradiĆním pouštĕním
drakĭ.
Louka u Cimráku
Vstupné: Zdarma

x
x
x
x

Co je to za svĕt, ve kterém není ani kousek živé pĥírody.
ANIMOVANÝ. 86 minut.
Mládeži pĥístupno.
Vstupné: 40,- KĆ

x
x

Lorax

Zmĕna programu vyhrazena
Tel.:777 184 083, Pražská 960/24, Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz

Domeček Na Kopečku Rumburk
- program na září a říjen
Středa 22. října – 19:00 hodin
Z Rumburka do Bosny na kole
Cestovatel Marek Winter se vydal v létě
na třetí úspěšnou velkou sólo cestu do
Banja Luky a Chorvatska. Předcházely
cesty z Rumburka na slovenský Spišský
hrad pěšky a z Rumburka do španělského Santiaga de Compostela na kole.

Obě v roce 2007. Vyprávění s fotkami z
letošní cesty.
Pátek 29.10.2014 -19:00
Z cyklu: „Jak já to vidím...“
Beseda s ředitelem Městského divadla
ve Varnsdorfu Martinem Musílkem o
regionální kultuře, o jejím vývoji, směřování, chodu divadla a mnohém dalším.
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Podpora pro pečující osoby
V letošním roce b
byly
l za podpory
d
Kostky
k uskutečněny
k č ě přednášky,
ř d ášk pořádané
řád
Sociální agenturou z Ústí nad Labem, které byly určeny fyzickým osobám, pečujícím o blízkého člověka, či které poskytují pomoc příjemcům příspěvku na péči.
V červnu jsme se zabývali tématem „Prevence syndromu vyhoření pro pečující
osoby“. Účastníci se dozvěděli cenné informace o problematice a možnostech
prevence syndromu vyhoření, o různých metodách relaxačních technik, diskutovali o vzniku a příčinách stresových situací.
V září jsme se zabývali „Základy komunikace s člověkem v seniorském věku“.
Účastníci získali informace, spojené s tímto tématem, a to např. o různých potížích, doprovázejících seniory, či o možných změnách, které mohou nastat
v pokročilém seniorském věku, seznámili se také s technikami komunikace v
běžných a obtížných situacích. Dále měli možnost besedovat na téma využití
terénní, či ambulantní služby, které má možnost senior využít jako domácí přirozenou péči.
V průběhu příštího roku bude Sociální agentura opět pořádat další setkání pro
pečující osoby, týkající se tématu péče o blízké osoby.
Přednášky byly uskutečněny v rámci bezplatného vzdělávání pro pečující osoby z projektu „KROK“, který je financován z prostředků ESF,OPLZZ a státního
rozpočtu ČR.
(Vlaďka Knesplová, Kostka Krásná Lípa)

Zvyšme své finanční IQ
Kostka Krásná Lípa připravila třetí ročník seminářů zaměřených na zvyšování
finanční gramotnosti studentů středních škol pod názvem „Zvyšme své finanční IQ“.
Našim cílem je nabídnout studentům pravdivé informace z oblasti půjček, zadlužování se, života na dluh i jak se s dluhy lze vypořádat. Studenti se dozvědí
např. jak navýšit své příjmy pomocí vícezdrojového financování, jaké existují
finanční produkty, jak probíhají exekuce a insolvence, co to je tzv. „dobrý dluh“
a jak ho lze využívat pro svůj život. Semináře bude provázet putovní výstava a
„Cashflow klub“. V klubu si studenti prostřednictvím hry Cashflow od Roberta
Kiyosakiho vyzkouší něco o financích a peněžních tocích.
Více pravdivých informací a zkušenosti z praxe protidluhového poradenství jim
v budoucnu pomohou zvážit, zda si skutečně půjčit, kde si půjčit a jak půjčka
ovlivní jejich měsíční rozpočet.
Zároveň studenty zveme, aby výtvarně vyjádřili svůj postoj k půjčkám a dluhům. Výtvarné práce budou slosovány a tři účastníci získají zajímavou cenu.
Program je podpořen z Nadačního fondu ČSOB.
Za Kostku Krásná Lípa Bohunka Slaná, koordinátorka
a lektorka projektu
0ČVWVNiknihovna
Loun\



V prvním patře Kulturního domu (kina)
v Krásné Lípě se koná

B U R Z A
SENIORSKÁ AKADEMIE
ĥíjen 2014

Zveme Vás na pĥednášku

„Tréninky pamĕti“

Cílem trénování pamĕti je minimalizování ztrát pamĕti, pĥesvĕdĆit seniory o
tom, že nemají vážné problémy s pamĕtí,
ale naopak, že mají stále velký potenciál a jsou schopni se i v pokroĆilém vĕku
nauĆit NENAUąITELNÉ
za pomoci mnemotechnických pomĭcek pro zapamatování
a jejich využití v bĕžném životĕ.

Termín:22. 10. 2014, od 9.00 - 11.00 hod
pĥednášející: Marcela Langrová,
DNUHGLWRYDQêWUHQpUSDPČWLVWXSQČ

PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
VYBAVENÍ A HRAČEK
Příjem věcí k prodeji:
PÁTEK 24. 10. 2014 16 - 18 hod.
Prodej:
SOBOTA 25. 10. 2014 8 – 10 hod.
Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v rozumném množství.
Každá položka bude jednotlivě zanesena do evidence, proto prosíme o trpělivost.
Přijímáme také věci, které chcete darovat zdarma.
Přijímáme: veškeré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, brusle, sáňky,
kočárky, autosedačky, hračky, knížky a další věci vhodné pro děti.

Pĥednáška bude probíhat zdarma v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa,
Masarykova 1094/4.ObĆerstvení zajištĕno. FinanĆnĕ podpoĥeno mĕstem Krásná Lípa.
Zájemci se mohou pĥihlásit osobnĕ v Komunitním centru, telefonicky na níže uvedených
Ćíslech.
O kostku pestĥejší život
Kostka Krásná Lípa, pĥíspĕvková organizace Ƚ Masarykova 1094/4 Ƚ 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 412 354 843, e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, IąO: 751 39 090
www.komunitnicentrum.com

Burzu pořádá Mateřské centrum Beruška
za podpory města Krásná Lípa

18. října 2014
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Od 1. října na SportAreálu platí nový ceník
Ceník pronájmu sportovišť a vybavení ve Sportovním areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě platný od 1. října 2014 do 30. dubna
2015 najdete na http://www.krasnalipa.cz/index.php?menu=360

Karneval Tenisové akademie
Krásná Lípa
Nejen v kině, ale i ve SportAreálu jste v neděli 5.10.2014 mohli vidět klauna.
Více fotografií najdete na www.

Kácení stromů
stromy přerostlé i rizikové
• Prořezávání stromů •
• Podélné rozřezání kmenů na trámy či fošny
na místě kácení •
• Různé práce z až 11,5 m profi žebříku
(opravy střech) •
• Stavební řemeslo – truhlářská výroba, montáže,
zednické práce •
Galerie výběru výrobků za 22 let práce:
www.jara.webmium.com
Kontakt: Jaroslav Hruška, Potoční 134,
Dolní Křečany, tel.: 737 464 961

Nabídka
zaměstnání
v Kostce
Umíte šít, rádi tvoříte z textilu a současně se Vám nedaří najít práci? Kostka ve spolupráci s ÚP nabízí místo „Pomocný pracovník/ce v kurzech pro ženy“. Místo
je zřízeno na dobu určitou. Více informací na http://
kostka.krasnalipa.cz

strana 12

16. října 2014

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 67. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 17.09.2014 a 24.09.2014
I. Hlavní program
Závěry z 25. ZM - Usnesení RM č. 67 – 01/2014
RM projednala průběh a závěry z 25. zasedání ZM ze dne 10. 9.
2014 a ukládá:
a) opakovaně Ing. Jiřímu Rousovi se urychleně a účinně zabývat
nerovnostmi asfaltování komunikací, vpustí a souvisejících potíží
v rámci výstavby kanalizace
II. etapy,
b) Petru Olivovi připravit návrh včetně nabídky na výměnu
venkovního schodiště na rozhledně na Vlčí Hoře do rozpočtu na
rok 2015,
c) Martině Hlavové, DiS. zabývat se akcí Oprava povrchu místních
komunikací,
d) Mgr. Lucii Hankové zorganizovat výlet pro aktivní členy
zájmových organizací ve městě v souladu s usnesením ZM č.
25-32/2014,
e) Ing. Z. Linhartovi oslovit podnikatelské subjekty ve věci
spolupráce v záměru instalace Lavičky Václava Havla ve městě.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 67 – 02/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 1902/2 o výměře 1058 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 1880/25 o výměře 690 m2, k. ú. Krásná Lípa
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 67 – 03/2014
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 197/2 o výměře 315 m2, k. ú. Vlčí Hora;
část p. p. č. 151/2 o výměře cca 30 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 552/1 o výměře cca 150 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
RM vyhlašuje záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 239 o
výměře cca 24 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 67 – 04/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 1. 2015
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud provozován
jako prodejna potravin - o velikosti 92,85 m2 (smluvní nájemné
4.221,- Kč/měs.). Prostor se nachází uprostřed sídliště. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Studánecká 474/21
Usnesení RM č. 67 – 05/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 12. 2014 byt
č. 2, Studánecká 474/21. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (85,47
m2, sazba 22,82 Kč/m2).
Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů
včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 67 – 06/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, Mánesova
294/24. Byt I. kategorie o velikosti 3 + 1 (87,02 m2, sazba
30,46 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve
výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 67 – 07/2014
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími
nájemníky:
- Jiří Králík bytem Smetanova 285/2, Krásná Lípa na byt č. 1,
Smetanova 285/2, na dobu určitou do 31. 10. 2015,
- Miroslav Stankovič bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa
na byt č. 1, E. Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 4.
2015,
- Oksana Sklenková bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa na
byt č. 6, Nemocniční 952/18, na dobu určitou do 31. 10. 2015,
- Stanislava Gogová bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa na
byt č. 6, Masarykova 993/2, na dobu určitou do 31. 10. 2015,
- Lada Píšová bytem Karoliny Světlé 227/12, Rumburk na byt č.
48, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1. 2015.
Schválení člena správní rady o. p. s. ČŠ
Usnesení RM č. 67 – 08/2014
RM revokuje usnesení č. 63 - 38/2014.
RM schvaluje jmenování na základě jednání Rady Ústeckého
kraje ze dne 17. 9. 2014 Jana Szántó (člena Rady Ústeckého
kraje) členem správní rady o. p. s. České Švýcarsko na funkční
období.

Smlouva na koupi žacího stroje
Usnesení RM č. 67 – 09/2014
RM bere na vědomí přidělení dotace a schvaluje smlouvu
na nákup žacího stroje se společností EUROGREEN CZ, s. r.
o., IČ 64651959, Náměstí Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, dle
předloženého návrhu.
Opravy místních komunikací 2014
Usnesení RM č. 67 – 10/2014
RM schvaluje Dodatek č. 2 SOD č. 2014/11/14-205 se společností
SaM silnice a mosty Děčín a. s. ve věci rozšíření a úpravy rozsahu
prací u místní komunikace u hlavního nádraží dle přílohy.
Chodníky u nádraží - Usnesení RM č. 67 – 11/2014
RM schvaluje vybudování chodníku k turistické mapě a
vodorovné dopravní značení u nádraží a chodník před nádražím
dle předložené nabídky, které bude hrazeno z 1. investiční
rozpočtové rezervy města.
Dopravní řešení ulice Školní, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 67 – 12/2014
RM schvaluje nabídku firmy PROMOS SOSNOVÁ spol. s r. o.,
Sosnová 12, Česká Lípa, na zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení a stavebnímu povolení pro akci Úprava
parkovacích stání a oprava komunikace - ulice Školní - Krásná
Lípa, vč. výkazu výměr, projednání s dotčenými orgány a
zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a
stavebního povolení v termínu do 03/2015, a ukládá vedoucímu
OVIŽP zaslat příslušnou objednávku.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády 2014
Usnesení RM č. 67 – 13/2014
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů
mezi uchazeče o příspěvek na rekonstrukci fasád, střech a
oplocení pro rok 2014:
Frinta Tomáš, Rooseveltova 583/1, Krásná Lípa - fasáda
Kohout Miloš, Rumburská 940/22, Krásná Lípa - střecha.
Vrácení části kauce firmě TOONAN s. r. o., Radlická
3201/14, Praha 5 - Usnesení RM č. 67 – 14/2014
RM schvaluje vrácení zbývající části kauce ve výši 35 000 Kč
dle uzavřené Dohody o kauci č. 2011/19/14-212 k zásahům do
veřejných prostranství a ostatního majetku města při realizaci
stavby Lípa centrum - soubor staveb na základě odstranění
nedostatků vyplývajících z Usnesení RM č. 58-47/2014.
4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro
rok 2014 - Usnesení RM č. 67 – 15/2014
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
pro rok 2014 v předloženém znění.
BOZP a PO - Usnesení RM č. 67 – 16/2014
RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2007/49/11- 321 s firmou
František Šefl, A-Z servis, Švédská 2, 466 02 Jablonec nad Nisou
o spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany. RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2014/19/13
- 355 s Martinem Markvartem - Koordinátorem BOZP a PO, U
Hřiště 21, 405 02 Děčín VII.
Přehled čerpání provozního a kapitálového rozpočtu
města Krásná Lípa za období leden - srpen 2014
Usnesení RM č. 67 – 17/2014
RM bere na vědomí předložený přehled čerpání provozního a
kapitálového rozpočtu města Krásná Lípa za srpen 2014 a ukládá
vedoucímu finančního odboru Ing. M. Tkáčovi opravit a zajistit s
větší pečlivostí včasné a bezchybné vedení přehledu.
Přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 06. 2014 - Usnesení RM č. 67 – 18/2014
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům
města Krásná Lípa k 30. 06. 2014.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb do
zastupitelstva obce a do Senátu
Usnesení RM č. 67 – 19/2014
RM schvaluje smlouvu o technickém zabezpečení voleb do
zastupitelstva obce a do Senátu č. 2014/49/16-347 mezi městem
Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., dle předloženého návrhu.
Pronájem NP - volby do zastupitelstva obce a do Senátu
Usnesení RM č. 67 – 20/2014
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č.
2014/22/16 - 346 na pronájem volební místnosti pro volby do
zastupitelstva obce a do Senátu v roce 2014 s Nobilis Tilia, s. r.
o. Vlčí Hora.
Likvidační komise - Usnesení RM č. 67 – 21/2014

RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.
Výběrové řízení na kanalizaci - zpochybňování
Usnesení RM č. 67 – 22/2014
RM projednala opakovaně otázky zpochybňování průběhu
výběrového řízení na stavbu kanalizace z roku 2011 ze strany
poskytovatele dotace a řízení ÚOHS a schvaluje zadání
potřebných kroků specializované právní kanceláři VSP advokátní
kancelář, s. r. o., IČ 02714736, Mánesova 864/19, Praha 2 Vinohrady a další postup v dané věci.
Město plné květin 2014 - Usnesení RM č. 67 – 23/2014
RM schvaluje seznam přihlášených soutěžících v akci Město plné
květin 2014 dle předloženého seznamu a vyhlašuje vítěze takto:
Čechová Alžběta, Krásná Lípa,
Selinger Vratislav, Krásná Lípa,
Záborcová Soňa, Krásná Lípa,
Šafusová Petra, Krásná Lípa,
Vorlíček Berthold Krásná Lípa.
Týden knihoven 2014 - Usnesení RM č. 67 – 24/2014
RM bere na vědomí účast městské knihovny na celorepublikové
akci Týden knihoven 2014, která proběhne v termínu 6. 10. - 12.
10. 2014.
Čtyři roční období - Usnesení RM č. 67 – 25/2014
RM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek do 26.
otevřeného grantového kola v rámci programu Lidé s lidmi Budování lidské vzájemnosti a Lidé k budoucnosti - směřování
k dlouhodobé udržitelnosti na projekt Čtyři roční období pro
Krásnolipáky. Výzvu vyhlašuje Ústecká komunitní nadace.
Vypravení historického vlaku
Usnesení RM č. 67 – 26/2014
RM schvaluje příspěvek ve výši 8 tis. Kč na realizaci vypravení
historického vlaku mezi Mikulášovicemi a pivovarem Kocour.
Škodní událost – poškození valníku
Usnesení RM č. 67 – 27/2014
RM schvaluje snížení finanční částky povinné spoluúčasti
vyplývající z poj. smlouvy č. 5609068540 na škodní události č.
4143012093 panu Pavlovi Bernému, bytem Rybniště 132 na
částku 1 000 Kč.
Dodavatel elektrické energie pro rok 2015
Usnesení RM č. 67 – 28/2014
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na
dodávku elektrické energie pro město Krásná Lípa a jeho
příspěvkové organizace na rok 2015.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem
na dodávku elektrické energie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
se společností ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 1/425, Praha dle
předložené nabídky.
Zpráva o plnění úkolů z 65. RM
Usnesení RM č. 67 – 29/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 65. RM.
Program kina a kalendář akcí na říjen 2014
Usnesení RM č. 67 – 30/2014
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na říjen 2014.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Výsledek šetření stížnosti - ZŠ a MŠ p. o. Krásná Lípa,
- Dopis hejtmana Ústeckého kraje, Oldřicha Bubeníčka ze dne
7. 8. 2014 ve věci změny jízdních řádů autobusové dopravy v
Ústeckém kraji,
- Dopis od ÚOHS ze dne 28. 8. 2014 - Oznámení o zahájení
správního řízení veřejná zakázka „Kanalizace Krásná Lípa“,
- Stanovisko Města Krásná Lípa,
- Společné Usnesení o. p. s. ČŠ a Turistického svazu Saského
Švýcarska ze dne
22. 9. 2014 o vlakovém propojení center národních parků České a
Saské Švýcarsko-Dráha národního parku,
- Návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa leden - srpen 2014.
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti, které se konalo
dne 2. 9. 2014,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí konané dne 1. 9.
2014.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
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