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Čtvrtek 18. prosince
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Vážení spoluobčané, sousedé!
opět je tu čas, kdy
kd otáčíme
áčí poslední
l d í listy
li kalenk l
dářů, ulice a obchody krášlí vánoční výzdoba,
domovy máme provoněné vanilkou a čokoládou. Adventním obdobím pomalu směřujeme
v očekávání a naději ke Štědrému dni. A pár
volných dnů v závěru roku nám nabídne, kromě
odpočinku, také příležitost k malému ohlédnutí a rekapitulaci. A koneckonců i k přemýšlení
o tom, jak naložíme s rokem nadcházejícím.
Pro Krásnou Lípu byl rok 2014 v mnoha směrech
mimořádný. Byl především rokem volebním,
a to hned dvojnásobně. Komunální volby svým
výsledkem vystavily velmi dobré vysvědčení dosavadnímu vedení radnice, a my tak můžeme
pokračovat v nastaveném směřování a v rozvoji
města. A právě dynamická proměna Krásné Lípy
v minulých letech, vnímaná pozitivně i v širším
regionu, byla jedním z významných faktorů, které předznamenaly drtivé vítězství našeho dlouholetého starosty Zbyňka Linharta ve volbách
do Senátu Parlamentu České republiky. Krásná
Lípa má poprvé v historii svého občana v nejvyšším zákonodárném sboru.
Letošní rok byl také rokem pokračující výrazné

investiční
i
ič í aktivity.
k i i FFakticky
k i k bbyla
l ddokončena
k
historicky největší investiční akce města, výstavba
2. etapy splaškové kanalizace. S ní byla spojena
i zásadní obnova povrchů dotčených komunikací. Postupně byly dokončeny rekonstrukce mateřských školek, u té na Masarykově ulici včetně přilehlé zahrady a vnějších ploch. Po mnoha letech
příprav se také konečně rozeběhla rekonstrukce
hasičské zbrojnice v Nemocniční ulici. Naši hasiči se tak již koncem příštího léta dočkají nového
a důstojného zázemí. Výraznou proměnou prošlo prostranství u hlavního vlakového nádraží,
a to včetně přístupové komunikace. Podobně se
podařilo proměnit k lepšímu i Komenského ulici
u základní školy. Podařilo se zrealizovat i řadu
menších investičních akcí, byl vybudován varovný protipovodňový systém s digitálním městským rozhlasem, zakoupili jsme pro technické
služby moderní zametací stroj atd. To vše většinou s využitím dotačních prostředků. Řada objektů města se může pochlubit novou fasádou,
okny či střechou. Kompletní opravou také prošla
budova technických služeb. Ve výčtu jednotlivostí bych mohl ještě dlouho pokračovat.

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 8. ledna 2015
Podobně by tomu bylo i v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Jen zběžný pohled
do letošního kulturního kalendáře napovídá, že
ohromné bohatství našeho města spočívá také
v množství aktivních a činorodých lidí, kteří se
o svůj čas a energii neváhají podělit s ostatními. Je naším závazkem tyto aktivity nadále široce podporovat, tak jako tomu bylo doposud.
Kromě již tradičních akcí jsme mj. oslavili 150.
výročí založení hasičského sboru v Krásné Lípě,
125. narozeniny jsme si připomněli na rozhledně
na Vlčí hoře, byli jsme také hostiteli Mistrovství
ČR v kickboxu atd. Krásnolipské kulturní léto pak
nabídlo setkání s mnoha zajímavými umělci.
A důstojnou tečku za celým rokem udělají právě
probíhající adventní koncerty.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
jménem svým, i jménem kolegů a všech spolupracovníků, popřál příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků a Nového roku. Přeji Vám
vše dobré, hodně štěstí a zdraví v roce 2015!
Jan Kolář, starosta města
Jan Kolář, starosta města

Klidně blbě, ale hlavně nezávisle!
Ve čtvrtek 11. 12. 2014 jsme se opět mohli
hli
ve městě Krásná Lípa přesvědčit o tom ,,jak funguje“ takzvaně nezávislá státní správa.
V ten den nám volalo několik novinářů s otázkou, jak budeme jednat ve věci uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ve výši 150 tis. Kč (za výběrové řízení na zhotovitele kanalizace z let 2011 - 2012, údajně za 100
mil. Kč; no je to 82 mil., atp.). Bylo to pro nás velmi
překvapivé, protože jsme o žádném podobném
rozhodnutí nevěděli. Hledali jsme na internetových stránkách výše uvedeného úřadu a nic jsme
i v předmětné věci nenašli, v ten den ani jindy.
Jak se tedy o nepravomocném rozhodnutí, které
naší obci ani nebylo doručeno, mohli dovědět
novináři? Je to nová forma doručování rozhodnutí státního úřadu? Přes ČTK a Blesk? Teprve následně jsme v datové schránce města našli ono
rozhodnutí, ve kterém jsme se však dozvěděli jen
část toho, o čem věděli novináři. Byl v něm odkaz
na předchozí rozhodnutí ze dne 6. 11. 2014, a jelikož jsme se údajně proti němu neodvolali, resp.
nepodali jsme návrh na rozklad, nabylo rozhodnutí právní moci.
No, problém je především v tom, že jsme žádné
takové předešlé rozhodnutí do datové schránky
ani poštou nedostali, ale hlavně v příslušné věci
má plnou moc k zastoupení města advokátní
kancelář. Takže by to především muselo být doručeno jí. Ale ani to se nestalo. Jednoduchý závěr: nemohli jsme se proti rozhodnutí odvolat,

protože
t ž nám
á nebylo
b l d
doručeno
č
a nevěděli
ěděli jjsme
o něm!
Na celé události je však velmi zvláštních a závažných hned několik věcí. A to pomiňme tu prvotní,
že již před lety ÚHOS tuto zakázku řešil bez nějakého výstupu, stejně tak více než rok výběrové
řízení po předchozím schválení podmínek kontroloval poskytovatel dotace. Obě státní instituce
tedy měly dost času na to, aby vyjádřily své námitky. Proč tedy až teď, když je vše hotovo?
Je tedy zvláštní že:
1. novináři získali evidentně nezákonně informaci k dané věci dříve, než byla veřejně přístupná
a než ji obdržel především
ten, koho se týká;
2. předchozí rozhodnutí
nebylo doručeno, tedy postižený neměl možnost se
k věci vyjádřit, natož uplatnit svá práva (odvolání, rozklad);
3. příslušná rozhodnutí nebyla doručena na správnou
adresu, tedy zastupujícímu
právnímu zástupci.
To, že nebylo vše v pořádku je zřejmé z následného
oznámení ÚHOS, kde se
uvádí, že nemáme brát
na zřetel předchozí zaslání
(jako že se nic nestalo...),

a že
ž to
t tedy
t
teď posílají znovu a správně. Tentokrát udělají ty věci asi formálně řádně.
Celé počínání onoho Úřadu nejen v této věci je
zpochybněné a pochybné a zavání nějakou účelovostí.
Kdybychom v ČR neměli jen nezávislé úřady, které si mohou nezávisle dělat, co chtějí, přišla by
nějaká omluva. A příslušní úředníci by s těmi novináři mohli domluvit další článek, který by věci
uvedl na správnou míru. Oni ovšem nemusí. Jsou
přece nezávislí!
(Jan Kolář, starosta města)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 29.12.
2014ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1.1. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 12.1. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15.1.
2015 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).

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

Listopad ničím výjimečným nepřekvapil
Letošní listopad
topad plně navázal na říjen a představil citelně chladnější a vlhčí.
vlhčí Teploty klesly v průměru
p
zatím svoji nejteplejší variantu od roku 2009. Ale- na 5°C a objevily se také úhrny srážek - kolem 4 mm
spoň tedy co se průměrné teploty týče. Maxima vody.
jsme již zažili vyšší, minima pro změnu citelně nižší Pozvolné ochlazování ve třetí dekádě nadále po(např. v roce 2010). Listopad tak ničím výjimečným kračovalo a teploty v noci se již dostávaly pod
nepřekvapil.
Panovalo
bod mrazu. Nejčastěji
teplotně
nadprůměrné
na hodnoty kolem -2°C.
počasí s podprůměrnými
Nejchladněji bylo 26. lissrážkami.
topadu, kdy teplota spadla
Nejteplejším
obdobím
na -4°C. Přes den se teplobyla první dekáda, ve kteta dostávala na hodnoty
ré panovalo oblačné pokolem +1°C. Výjimku tvoří
časí s poměrně vysokými
poslední dva listopadové
minimy a to mnohdy kodny, kdy se teplota i přes
lem 7°C. Přes den se tepden držela pod bodem
loty vyšplhaly na hodnoty
mrazu. 30. listopad byl
kolem 10°C.5. listopad byl
do statistik zaznamenán
nejteplejším dnem mějako den ledový. Srážek
síce, kdy teplota vzduchu vystoupala na necelých se oproti druhé dekádě vyskytlo méně. Za zmínku
13°C. Srážkový úhrn za první dekádu činil 3,4 mm.
stojí listopad v roce 2011, ve kterém nespadla celý
Druhá dekáda, hlavně její druhá polovina byla již měsíc ani kapka. Úhrn 0,7 mm byl naměřen z rosy.
Listopad 2014 - 2009
rok
2014
2013
Průměrná teplota
5,2°C
3,2°C
Maximální teplota
12,8°C
11,6°C
Minimální teplota
-4,0°C
-6,8°C
Maximální vlhkost
100%
100%
Minimální vlhkost
73%
68%
Maximální poryv větru m/s 10,9 m/s 13,7 m/s
Úhrn srážek
17,2 mm 61,4 mm

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

2010
3,1°C
15,3°C
-14,1°C
100%
54%
17 m/s
80 mm

2009
5,1°C
11,1°C
-3,5°C
100%
52%
21,6 m/s
49 mm

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

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

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

2011
3,0 °C
14,0°C
-3,5°C
100%
20%
14 m/s
0,7 mm

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 6
Počet dnů ledových (maximální teplota nepřesáhla 0,0°C): 1
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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 volnočasSt 13:00-15:00
ové 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

2012
4,3°C
7,2°C
-4,3°C
100%
61%
17,2 m/s
91,7 mm

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

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na 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.

20 – 21. 12. 2014 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
24. 12. 2014 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
25. 12. 2014 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 928
26. 12. 2014 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 737 501 440
27 – 28. 12. 2014 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
1. 1. 2015 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72,
Děčín II-Nové Město, tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit
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Policejní sloupek přehled za uplynulý měsíc
Pod vlivem se zdrhá těžko - a to i dětem
Několik podnapilých dětí zkontrolovala policie
u altánu u Cimráku. Těm, které nestačily z místa
před policií utéci, bylo naměřeno 1,11 promile,
0,58 promile a 0,44 promile alkoholu. Policisté se
nakonec dopátrali i 19 letého mladíka, který alkohol zakoupil, a kterému hrozí až roční trest odnětí
svobody za přečin podání alkoholu dítěti.
Že by měl v plánu vařit?
Celkem šest propanbutanových láhví bylo odcizeno v noční době ve Varnsdorfské ulici z plechové
kóje před prodejnou potravin. Neznámý pachatel
nejprve překonal visací zámek a krádeží láhví tak
poškozenému způsobil téměř osmi tisícovou škodu.
Lidská hyena řádila v domově důchodců
Na začátku měsíce se krásnolipští policisté zabývali případem krádeže hotovosti z uzamčené pokladničky na pokoji v domově důchodů v Krásné
Lípě. Neznámý pachatel zřejmě využil okamžiku,
kdy na pokoji nebyl nikdo přítomen a po vypáčení schránky se zmocnil jejího obsahu. Ačkoliv
pokladnička slouží k uchovávání jen drobné hotovosti, pachatel si v tomto případě přišel na 9 tis. Kč,
které měla důchodkyně připravené na nové brýle
a na operaci.
Rallye tour de Krásná Lípa
Jízda přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel je zřejmě běžnou praxí některých řidičů. Jen
v Krásné Lípě bylo za uplynulý měsíc přistiženo pět
takových hříšníků. Hned první dokonce ujížděl policistům ve směru na Zahrady a zpět přes Skřivánčí
pole na Krásnou Lípu s vozidlem VW Passat, ačkoliv
má soudem vyměřených 46 měsíců zákazu řízení.
Druhý byl přistižen o týden později v Krásném Buku
s vozidlem Ford Focus se soudy uloženými dvěma
zákazy v délce 36 a 26 měsíců. Třetí byl dopaden
v Pražské ulici s vozidlem Ford, když nerespektoval
osmi měsíční zákaz řízení uložený příslušným městským úřadem. Další v Kyjovské ulici s vozidlem Nissan Primera nerespektoval 11 měsíční zákaz řízení
od městského úřadu a poslední v téže ulici řídil VW
Polo s 12 měsíci vyměřenými od okresního soudu.
Žádného z nich od řízení neodradil ani tříletý trest
odnětí svobody, který za takový čin hrozí.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 18 trestných činů a 87 přestupků,
z toho 63 přestupků v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Krásnolipští turisté
bilancovali
Výroční schůze Klubu českých turistů Krásná Lípa
se konala minulý pátek v prostorách Křinického pivovaru. Jedna z nejpočetnějších (92 členů)
a také nejaktivnějších krásnolipských zájmových
organizací měla opravdu co rekapitulovat. V přednesených zprávách jsme slyšeli především o desítkách zrealizovaných akcí (přesněji 42) a stovkách
brigádnických hodin odpracovaných na výstavbě
nebo údržbě turistické infrastruktury, obnově turistického značení atd. Své české kolegy přijeli také
pozdravit i turističtí kolegové z Polska a Německa.
Aktuálně se s našimi turisty setkáme opět tento
víkend, kdy pro nás připraví na nádvoří Továrny
v Lípa resortu Turistický advent – vánoční trhy
s prodejem vánočních stromků.
(Jan Kolář)
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Nové zastupitelstvo jednalo podruhé
Přes čtyřicet jednotlivých usnesení čekalo na projednání zastupiteli, kteří se ve středu večer sešli
na svém druhém jednání v novém volebním období. V úvodu složil slib zastupitel Petr Hořeňovský,
který na ustavujícím zasedání chyběl. Zastupitelstvo tak je již kompletní. V bloku organizačních
záležitostí byly projednány kompetence starosty
a místostarostů, zastupováním starosty byla pověřena Jana Drobečková. Zastupitelé byli informování o jmenování odborných komisí Rady města
Krásná Lípa. Byl schválen plán práce ZM na příští
rok. Schváleno bylo také složení výborů ZM, kde
proběhla obsáhlejší diskuse zastupitelů, protože
do finančního výboru nebyl schválen Aleš Kubica
(navrhovala Volba pro Lípu). Výbor je možné doplnit kdykoliv, jiným kandidátem. Dále byl na programu blok o hospodaření města, kde byly schváleny
rozpočtová opatření letošního rozpočtu, rozpočtové provizorium na příští rok, realizace nasmlouvaných a rozpracovaných investic atp. V diskusi občanů upozornil p. Šára z ulice Stradalova na špatný

stav dopravního značení. Dále byl projednán blok
ekonomických záležitostí našich příspěvkových organizací. Především byly schváleny rozpočty obou
organizací na rok příští, stejně tak jejich odpisové
plány. Následně zastupitelé schválili veřejnoprávní
smlouvu s obcí Doubice ve věci přestupkového řízení. Také bylo rozhodnuto o prodeji nepotřebného
hasičského vozidla Tatra 138 DL nejvyšší nabídce,
které je za původně stanovenou minimální cenu 70
tis. Kč neprodejné. Poměrně podrobně a obsáhle
se zastupitelé věnovali také chystaným změnám
ve veřejné dopravě Ústeckého kraje, které nastanou 1. 1. 2015. S podrobnými informacemi vystoupil v rámci diskuse Jiří Rak z OPS České Švýcarsko,
který se zabýval i návaznostmi v turistické dopravě.
V diskusi zastupitelů byla na závěr projednána řada
spíše provozních drobností. Zastupitelstvo bylo
ukončeno krátce po 22. hodině. Příští plánované
jednání proběhne 11. března 2015, v mezičase se
však zastupitelé ještě sejdou na odborném semináři k přípravě rozpočtu města na rok 2015.

Zbyněk Linhart se sešel
s Klausem Brähmigem

Vizualizace barevného
řešení hasičské zbrojnice

Senátor a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart
se minulý pátek sešel v Pirně s předsedou Správní
rady Turistického svazu Saské Švýcarsko a poslancem Bundestagu Klausem Brähmigem. Jednalo se
především o další spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko na období 2015
- 2020.

Představujeme novou vizualizaci barevného řešení
vnějšího pláště budovy nové hasičské zbrojnice.
Odstíny v reálu se mohou lehce lišit, ovlivněny mj.
třeba zrnitostí a strukturou povrchů. Sytější odstíny
jsou limitovány technickými parametry použitého
zateplovacího systému. V každém případě bude
v Nemocniční ulici stát moderně pojatý a vysoce
funkční objekt.

Starostové se sešli
v Jiříkově
Poprvé po komunálních volbách se ke společnému
jednání sešli starostové Dobrovolného
svazku obcí Sever. Jednání se konalo na jiříkovské
radnici, a dlužno říci, že proběhlé volby personální
sestavou příliš nezamíchaly. Ve Velkém Šenově ještě není nové uspořádání jasné, jen z Dolní Poustevny, kde proběhla obměna vedení radnice, nástupce
nedorazil.
Jednání se účastnil i nový senátor za okres Děčín
Ing. Zbyněk Linhart, který poděkoval za podporu
ve volbách a krátce uvedl své představy o další spolupráci s regionem. Také představil svého asistenta, kterým bude, všem přítomným dobře známý,
Ing. Miroslav Jemelka, donedávna starosta Dolní
Poustevny.
Na programu byly nejprve finanční záležitosti, kdy
byl mj. schválen příspěvek na dopravu občanů
autobusem ze spádové oblasti na divadelní představení v Rumburku. Dále se řešili organizační věci,
především nominace do orgánu MAS Šluknovsko.
V diskusi pak se pak projednaly např. informace
ke změnám v autobusové dopravě v Ústeckém kraji od 1. 1. 2015. S aktuálními informacemi k problematice Místní akční skupiny Šluknovsko vystoupila
jako host Ing. Eva Hamplová. K příštímu jednání se
starostové sejdou v Lobendavě.
(J. Kolář)
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KINOKAVÁRNA
KRÁSNÁ LÍPA


Úterý 23. prosince od 14:00 hodin

Ledové království





Ledové království - úžasné filmové komediální dobrodružství. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž
ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna
a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům
se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě. Rodinný
animovaný, 109 minut. Vstupné: 40,- Kč, Mládeži přístupno.

321'ċ/Ë


SURVLQFH


PĤEDSILVESTROVSKÝ
RODINNÝ FILMOVÝ MARATON




Magické stĥíbro – hledání ztraceného rohu
•
•

PONDĔLÍ 29.12.
1000 hodin

•

•



Domeček Na Kopečku Rumburk
program na prosinec - leden



Středa 24.12. – 15:00 Tradiční Vánoční divadlo
Vtipné, smysluplné, přívětivé, přátelské zpestření Štědrého dne. Divadelní
hru pro vás tradičně připravují členové a přátelé evangelického farního
sboru pod laskavým dohledem režisérského oka farářky Constance Šimonovské.
Středa 7.1.
18:00 - vernisáž výstavy Jiřího Blažka s názvem „Portréty“ - vtipně
a zároveň citlivě laděné fotografie z dílny zkušeného fotografa a cestovatele.
19:00 - aktuální díl vysílání TV GymBreak o dění na gymnáziu i v jeho
okolí. Můžeme se těšit např. na reportáž od místních otužilců, v jejichž
řadách jsou i studenti a učitelé z Gymnázia Rumburk.
19:45 - Burza nechtěných dárků - dostali jste k Vánocům něco není tak
úplně „váš šálek kávy“? Možná nejste jediní. Využijte možnost to nabídnout někomu, kdo z toho bude mít radost a sami získejte něco, co vám
sedne lépe. A k tomu si dejte váš oblíbený šálek čaje!
Vánoce v Loretě Rumburk
Sobota 20. 12. od 16.30 h. kostel sv. Vavřince: Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky a předání Betlémského světla. Vstupné
dobrovolné.
Středa 24. 12. mezi 10.00 – 12.00 h. Loreta Rumburk: Rozdávání Betlémského světla v Loretě. Nutná vlastní svíčka nebo lucerna. Vstup volný.
Pátek 26. 12. 2014 od 17.00 h. kostel sv. Vavřince: J. J. Ryba: Česká
mše vánoční, koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský
chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského
výběžku. Vstupné dobrovolné.
…až do 2. 2. 2015 vždy úterý – sobota 9.00 – 16.00 h. Loreta Rumburk: Dětské betlémy, výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku
a Jiříkova. Vstupné 50 a 25 Kč.






I skĥítkové mohou zažít velká dobrodružství.
Po nekoneĆnĕ dlouhém zimním spánku se modĥí
skĥítkové probudili do té nejchladnĕjší zimy, jakou
kdy zažili
POHÁDKOVÝ PĤÍBĔH, RODINNÁ FANTASY.
84 minut.

Legendární parta

PONDĔLÍ 29.12.
1200 hodin

•

Kouzelný a vtipný pĥíbĕh o legendární partĕ, ve které
se poprvé pĥedstaví Jack Frost, VelikonoĆní zajíĆek,
Santa Claus, víla Zubĕnka a Sandman a spoleĆnĕ
zachrání dĕtské nadĕje a sny.
RODINNÝ ANIMOVANÝ. 93 minut.

•





PONDĔLÍ 29.12.
1400 hodin





Království zimních pohádek pro
nejmenší
•
•
•

VánoĆní pohádka pro vĕtší…VánoĆní rolniĆky

PONDĔLÍ 29.12.
1600 hodin

•

•








Ozdobte si zimní odpoledne krásnou sbírkou
sváteĆních pĥíbĕhĭ pro nejmenší…
KrteĆek a snĕhulák, KrteĆek a Vánoce a jiné.
ANIMOVANÉ. 50 minut.

PONDĔLÍ 29.12.
1800 hodin

Díky malému vánoĆnímu kouzlu prožijí Beth a
Tommy ty nejkrásnĕjší Vánoce. Pĥijdou totiž na to,
že ty nejlepší dárky se nedají koupit, ty jsou
ukryty v našich srdcích.
ANIMOVANÁ. 48 minut.

Tĥi bratĥi
•

•

Tĥi bratĥi se vydají do svĕta na zkušenou, aby si
našli nevĕsty a rodiĆe jim mohli pĥedat
hospodáĥství. Film Jana Svĕráka, v hl. roli
s Tomášem Klusem a Vojtou Dykem.
RODINNÁ POHÁDKA. 90 minut.

VSTUPNÉ: 40,- KĆ/film, 100,- /celý festival (5 pohádek - 2,5 ZDARMA)



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

Jesličková mše svatá
a živý betlém
Ve středu 24.12.
v kostele sv. Jiří v Chřibské
se od 16:00 můžete zúčastnit Jesličkové mše svaté.
Zahraje smyčcové trio, ﬂétna, varhany,
řídí – Patrik Engler.

Česká mše vánoční
V sobotu 27. 12.
v kostele sv. Jiří v Chřibské
v 17:00 hodin zazní
Jakub Jan Ryba a Česká mše vánoční.
Účinkují:
Rumburský komorní orchestr se
sólisty, Vilémovský chrámový sbor,
Mikulášovický sbor
a pěvci ze Sebnitz a Neustadt.
Dirigent: Patrik Engler.
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Předvánoční vystoupení
dětí z MŠ Sluníčko

Den otevřených dveří
v MŠ Motýlek

Za beruškovými dětmi
přišel Mikuláš

Děti z MŠ Sluníčko jako tradičně před Vánoci navštívily Dům s pečovatelskou službou. Děti tamním
obyvatelům zazpívaly, přednesly básničky, zahrály,
zatancovaly, popřály hezké Vánoce a našim seniorům předaly dárek. Děkujeme a těšíme se na další
návštěvu.
Malá videoukázka: http://youtu.be/aV_Km4vlafg

Všechny
h šk
školní
l í b
budovy
d
prošly
šl postupněě rekonk
strukcí, školkou ve Smetanově ulici nevyjímaje.
A to jak vně, tak i uvnitř. Jak to vypadá právě uvnitř
jsme mohli vidět dnes mezi 14. až 16. hodinou,
kdy se v MŠ Motýlek konal Den otevřených dveří.
Na návštěvníky čekalo milé přijetí, komentovaná
prohlídka školky a ochutnávka výborných dezertů.

V Mateřském centru Beruška to bylo jedno prosincové odpoledne jiné než obvykle. S dětmi přišly
rodiče, babičky, dědové a tety. A protože všichni ti
dospěláci nevědí, co se v Berušce obvykle děje, tak
děti ukázaly, jaké umí písničky a básničky a k tomu
krásně zacvičily. Pak se za doprovodu flétny rozezněl zpěv koled, ke kterému se všichni připojili.
A nastalo čekání, jestli všechno, co jsme předvedli,
stačilo na přivolání pana Mikuláše. Chvilka napětí
a otevírají se dveře, jimiž vchází Mikuláš za doprovodu čerta a anděla. Nesou košíky s balíčky, které
postupně předává Mikuláš dětem. Za odměnu si
poslechne od těch odvážnějších básničky a písničky a ti méně odvážní podají Mikuláši alespoň ruku.
Pro některé děti je to maximální výkon, protože
právě prožívají své první setkání v životě s nadpřirozenou bytostí a to se musí občas i oplakat. Všechny děti se nakonec svého balíčku dočkaly, Mikuláš
se rozloučil a nastalo ochutnávání cukroví, které
maminky přinesly. Bylo to příjemné odpoledne,
za které děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou.
A jak řekl na závěr Mikuláš: „ Zase za rok na shledanou…“.
(Lada Hrnečková, Mateřské centrum Beruška)

Rodičům budoucích prvňáčků, kteří mají zájem
o alternativní výuku svých dětí
Vážení,
V průběhu tohoto roku se scházelo několik rodičů, kteří usilují o zřízení tříd s alternativní výukou.
Absolvovali jsme společně několik přednášek a návštěv škol tak, abychom se v našem snažení inspirovali a také získali potřebné informace.
Na konci uplynulého školního roku 2013/14,
v červnu, jsme s naším plánem seznámili rovněž
paní ředitelku krásnolipské základní školy RNDr.
Ivanu Preyovou a její zástupkyni paní Mgr. Evu Salovovou.
Velmi nás potěšilo, že o zřízení alternativní třídy
obě projevily zájem a k našemu týmu se připojily.
V září tohoto roku jsme si určili společný cíl, odvážný z pohledu času, a to otevřít alternativní třídu
na naší základní škole ve školním roce 2015/2016.
A jak jsme dále postupovali ?
Jako důležité jsme považovali seznámení se základními principy některých typů alternativních
škol. Hledání nás zavedlo do Waldorfské školy v Semilech a školy Montessori v Jablonci nad Nisou.
V průběhu měsíce října a listopadu jsme jmenované školy navštívili.Hovořili jsme s řediteli, učiteli
a také žáčky. Všude jsme se setkali s milým prostředím. Samozřejmostí bylo přirozené chování žáků

při výuce na pozadí svobodné volby s přijetím
nezbytné odpovědnosti, výuka řemeslných dovedností, zpěv a v neposlední řadě dostatečná pohybová aktivita.
Dalším důležitým krokem před námi je hledání
vhodného pedagoga. Jeho osobnost bude pro
směřování výuky rozhodující, ať už se bude formovat na pozadí jakéhokoli modelu. Pokud učitele získáme je otevření třídy v příštím školním roce
reálné.
Věříme, že v Krásné Lípě a jejím okolí je dostatek
rodičů, kteří si přejí, aby jejich děti měli možnost
navštěvovat netradiční školu.
A proto, pokud vás náš článek zaujal, dovolte, abychom vás přizvali k informování o dalších krocích
přípravného týmu a také k tomu, abyste i Vy mohli být součástí příprav a mohli se ke společnému
projektu vyjádřit. Naplánovali jsme k tomu účelu
společné setkání, a to v lednu 2015. Těšíme se
na setkání.
Datum a místo setkání s příznivci alternativního
vzdělávání, 15.leden, 17.00 v základní škole v Krásné Lípě
Za rodiče, Klára Baráková, Dana Maršálová, Hana
Štroblová a Zbyněk Šedivý

Vánoční výzdoba v Krásné Lípě
Plovoucí betlém, zvláštně
lášt ě nasvícená
í á fontána
f tá
a k tomu ještě netradiční výzdoba výloh místních
obchodů. To všechno vedle tradičně nasvíceného
vánočního stromu patří k letošní vánoční výzdobě

města.
ě t A s tím
tí souvisí
i í i soutěž
těž , které
kt se během vánočních svátků můžete společně se svými dětmi
zúčastnit.

Vánoce a odpad
Jak se dá spojit
jit téma
té
odpad
d d a čas
č předvánoční?
ř d á
Ano, jde to. Přesvědčili jsme se o tom na dalším
výjezdu žáků naší školy do německého Neukirch.
Nejprve jsme prošli parkem a „odnesli“ vše, co tam
nepatří. Jako vždy dostáváme papíry – pracovní listy, které máme tak „nesmírně rádi“. Tentokrát je to
ale česko-německý kvíz kde jsme si vyzkoušeli jak
slovní zásobu, tak i znalosti o třídění odpadu. Zjistili jsme, že existují malé rozdíly v třídění odpadu
v Německu a v Čechách. Venku pěkně fičelo a tak
jsme si v teploučku Naturschutzzentra pochutnali
na teplém čaji a sušenkách. Že už je čas předvánoční, všichni víme a proto jsme vyráběli různé
dekorace. Tyto dekorace vznikaly právě z odpadů,
např.: zbytků tapet, recyklovaného papíru, kousků
dřeva apod. Vznikali tak překrásné andílci a ozdoby
na stromeček. S přáním hezkých vánoc a s krabicí
plnou vyrobených ozdob se loučíme. Den se nám
líbil a doufáme, že se bude opakovat.
Toto setkání se uskutečnilo za finanční podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.
(Za celou skupinu Dana Caklová
a Denisa Doležalová)
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První adventní neděli se rozsvítil vánoční strom i v Krásné Lípě
Celá neděle se nesla
l v adventní
d t í náladě.
ál dě V kkostele
t l
sv. Máří Magdalény zněly skladby a vánoční koledy v podání Sborečku ze ZŠ a Krásnolipského komorního sboru. Další ochutnávka vánoční atmosféry probíhala na Křinickém náměstí v prostorách
Aparthotelu. Zde se linuly libé tóny od hudební-

ho
h tělesa
těl
Guitar
G it Arte
A t TTrio.
i N
Nezapomněli
ěli jjsme anii
na naše nejmenší, pro které bylo největším zážitkem samotné rozsvícení vánočního stromu. Oči jim
jen zářily. Společně jsme vypustili balónky s přáním
Ježíškovi a poslechli si pohádku. Vánoční pohodu
doplnily písně, svařáček a dobrá nálada. Letošním

obohacením
b h
í je
j jistě
ji tě plovoucí
l
í betlém
b tlé umístěný
na rybníčku u autobusové zastávky. Další novinkou
je centrální výzdoba výloh na náměstí na téma: Jak
se slaví Vánoce u nás a ve světě.
Další fotografie a odkaz na krátké video najdete
na facebooku města Krásná Lípa.

strana 8

18. prosince 2014

Reprezentanti ČR se sešli na radnici
Neformální setkání
etkání představitelů města s reprezenreprezen
tanty České republiky v kickboxu, členy KBC Krásná
Lípy se uskutečnilo včera odpoledne v obřadní síni
radnice, při kterém byla oceněna skvělá reprezentace a propagace města.
Milan Dušek, vedoucí klubu a zároveň reprezentační trenér shrnul s evidentní spokojeností letošní
sportovní výsledky, kdy se krásnolipský klub zařadil celkově na osmé místo v republikovém žebříčku
družstev. Vzhledem k omezené velikosti členské
základny i materiálním podmínkách jde o vynikající úspěch. Setkání se zúčastnili úspěšní borci klu-

bu ověnčení úspěchy z letošního Mistrovství
Mistr
světa
asociace WKF (World Kickboxing Federation), nestárnoucí Josef Vodák (2 tituly v supertěžké váze),
nositelka mistrovského titulu v juniorské kategorii
Andrea Farská a dvojnásobně stříbrný Jan Marhan.
Zlatou medailí v kategorii týmů se pochlubil i sám
Milan Dušek. Mistrovství se účastnilo 654 závodníků z 38 států z celého světa a krásnolipští borci se
v silné konkurenci rozhodně neztratili a řada účastníků se asi musela podívat do atlasu, kde že to ta
Krásná Lípa vlastně je.
(Jan Kolář)

Nový rok přinese v Ústeckém kraji zásadní změny ve veřejné dopravě
K 1. lednu 2015 dochází v Ústeckém kraji ke kompletní reorganizaci autobusových linek, mění se
dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah
jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní
autobusové a železniční dopravce. Společně tento
systém ponese
název Doprava
Ústeckého kraje.
Veškeré dostupné
informace jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách
w w w.dopravauk.cz, byl distribuován i magazín pro cestující
veřejnost, postupně se cestující dozvídají informace z Krajských novin, další detailnější informace
získají v informačních kancelářích dopravců nebo
z letáků, které naleznou jak v samotných autobusech, tak v již zmíněných informačních kancelářích.
Informační kampaň doplní v těchto dnech také

představení nových autobusů ve vybraných městech našeho kraje, kde budou zástupci oddělení
dopravní obslužnosti poskytovat cestujícím odpovědi na jejich dotazy týkající se změn v dopravě
od ledna 2015.
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.
Pro Vaši potřebu a informovanost Vám několik odkazů na již zveřejněné informace, které spolu s dalšími najdete na již zmíněných webových stránkách
www.dopravauk.cz.
V sekci Stáhnu si informační leták mj. najdete informace o časových jízdenkách, novém tarifu nebo
letáček Autobusem po Ústeckém kraji… jednoduše a přehledně.
V sekci Otázky a odpovědi Vše na co se ptáte k dopravě na Děčínsku a Šluknovsku, kam můžete
směřovat i Vaše poznatky, připomínky a otázky…

Držíme palce
Další kráskou se může chlubit Krásná Lípa. Je jí Leona Hlavová, která
se probojovala mezi deset finalistek České Miss 2015. Je to již druhá
Krásnolipačka, která se této soutěže

úspěšně účastní. V roce 2001 se do
finále Miss ČR dostala Eliška Brabníková – Müllerová. Finále České Miss
se uskuteční v březnu 2015. Budeme
držet palce.
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