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Závěr loňského roku nám nabídl, díky příhodné 
kombinaci svátků, pracovních dnů a víkendů, mož-
nost téměř dvoutýdenního odpočinku. Mnozí tak 
měli více času na rodinu, přátele, své koníčky, nebo 
si jen tak prostě zalenošit. Pro nás na radnici to ale 
tak úplně neplatilo. O  nevítanou „zábavu“ se nám 
postaral Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
Ochrana soutěže a  transparentnosti atp., kterou 
tento úřad dostal do vínku, je jistě dobrá věc, ale 
její provádění, právě v našem případě, bohužel i v 
řadě jiných, je velmi chaotické, netransparentní 
a  ve svém důsledku naše město poškozuje. Proti 
jeho rozhodnutí o udělení pokuty za nedostatky ve 
výběrovém řízení na dodavatele stavby kanalizace, 
které nám napoprvé doručil chybně, nezákonně 
a v podstatě prostřednictvím novinářů, jsme v zá-
konné lhůtě podali rozklad. Během pár dnů mezi 
svátky tak bylo spolu s  právníky potřeba připravit 
a odeslat mnohastránkový dokument, v němž upo-
zorňujeme na dlouhou řadu vážných nedostatků 
a  pochybení, které ÚOHS v  průběhu řízení udělal 
ve věci, kterou se již jednou zabýval a  pochybení 
nás, jako zadavatele neshledal. Laický čtenář pak 
při jeho četbě nezbytně nabývá pocitu, že uvedený 
vrcholný státní úřad je zde spíše pro zvyšování cha-
osu a zmatků ve veřejné správě. 
Čekaly na nás ale i  věci příjemnější.  Na Kamenné 

Horce byl v  neděli 28. Prosince 2014 při soused-
ském setkání v  prostoru nad bývalou hájovnou 
představen početné veřejnosti, nový kovaný kříž. 
Pro radost sobě i všem kolemjdoucím jej vybudo-
vali Marjánka Krásnolipská a  kovář Miloslav Petrá-
šek. V ten samý den jsme byli pozváni, společně se 
Zbyňkem Linhartem, k slavnostnímu uvedení 18-ti 
nových autobusů do provozu, které od 1. ledna 
2015 začaly zajišťovat veřejnou autobusovou do-
pravu. Vozidla jsou všechna nová a moderní. Dob-
rou zprávou také bylo i to, že většina řidičů původ-
ního dopravce našla uplatnění i  za volanty těchto 
nových strojů u nového dopravce. Ale už při tomto 
setkání visely ve vzduchu obavy, jak to všechno 
bude v dopravě vypadat v novém roce. 
Obavy se velmi rychle začaly naplňovat již 5. ledna, 
kdy fakticky nový systém dopravy začal v  Ústec-
kém kraji fungovat. V  ten den vyrazili školáci do 
škol a pracující do zaměstnání a začal chaos. Z řady 
negativních ohlasů, které mj. soustřeďujeme i  na 
radnici, je zřejmé, že odpovědnost za většinu vý-
tek a stížností nenese samotný dopravce, v našem 
případě ČSAD Karlovy Vary, ale Ústecký kraj, který 
celý systém pod názvem Doprava Ústeckého kraje 
zavedl. Nejde totiž jen o výměnu dopravců, ale pře-
devším o změny v organizaci dopravy, systému ces-
tovného a návazností na dopravu vlakovou. S pro-

blémy se nepotýká jen Šluknovsko, ale i Děčínsko 
a Teplicko. Je s podivem, že radní Ústeckého kraje 
odpovědný za dopravu Jaroslav Komínek dramatic-
ké problémy nevidí a tvrdí, že systém s minimální-
mi problémy funguje.  Spolu se starosty v  Dobro-
volném svazku obcí Sever se problémy v  dopravě 
budeme zabývat na společném jednání v pátek 16. 
1. 2015 v  Lobendavě, kam jsou pozváni i  zástupci 
Ústeckého kraje. A věřme, že nezůstane jen u toho, 
že se bude čekat, až se systém tzv. usadí.
Tento nepříjemný problém však na čas překryl 
svojí hrůzou události, které se začaly odehrávat ve 
Francii. Ve středu 7. ledna 2015 na redakci pařížské-
ho satirického týdeníku Charlie Hebdo, známého 
mj. karikaturami islámu, zaútočili dobře ozbrojení 
islámští teroristé. Útočníci, kteří se přihlásili k  al-
-Káidě, chladnokrevně zastřelili 12 lidí, další vážně 
zranili. Celý civilizovaný svět je tímto jednáním po-
bouřen a asi každý z nás si v této souvislosti klade 
mnohé otázky. Soužití s příslušníky jiných národů, 
kultur a etnik se dotýká každého z nás a bude vel-
kým problémem v blízké budoucnosti.
Rok 2015, který, co se týká počasí, začal zimou ne-
zimou s velkými teplotními výkyvy a divokým po-
větřím, začal prostě pěkně zostra a  přináší už od 
počátku nové závažné výzvy. 

 Jan Kolář

Opožděný vánoční dárek dostali mezi svátky pracovníci Technických služeb 
města. Koupi použitého komunálního vozidla Multicar M26 schválila na svém 
posledním loňském zasedání rada města. 
V minulých dnech byla na vozidlo našimi pracovníky nainstalována i posypová 
nástavba. Po jarní koupi moderního zametacího stroje Bucher, se jedná o další 
krok v postupné modernizaci vozového parku TS.

Na Kamenné Horce byl v  ne-
děli při sousedském setkání 
představen početné veřej-
nosti, v  prostoru nad bývalou 
hájovnou, nový kovaný kříž. 
Pro radost sobě i všem kolem-
jdoucím jej vybudovali Mar-
jánka Krásnolipská a  Miloslav 
Petrášek. Netradiční kovaný 
kříž je právě z  jeho kovářské 
dílny. V mrazivém odpoledni se 
na rozcestí sešla cca padesátka 
příznivců, kteří se poté zahřáli 
v  nedaleké kovárně a  popoví-
dali si u hrnku svařeného vína.
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Nový rok začal pěkně zostra

Nové vozidlo pro zimní 
údržbu komunikací

V Krásné Lípě máme 
nový křížek

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo vyjde 

ve čtvrtek 29. ledna

Pátek 16. ledna
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

17 – 18. 1. 2015 
MUDr. Alena Křemenová  
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
24 – 25. 1. 2015 
MUDr. Oleksandr Plyushchakov 
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
31.1. – 1.2. 2015 
MUDr. Hana Pojtingerová 
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

VZPOMÍNKA
Čas letí a už jsou to čtyři roky co nás opus-
tila naše drahá maminka a babička p.Marie 
Kiššová,
která v Krásné Lípě téměř celý život bydlela 
a pracovala. 
Věnujte jí, kdo jste jí znali prosím, milou 
vzpomínku. 
Maminko, byla jsi naše sluníčko, jsi stále 
s námi a nikdy na tebe nezapomeneme.
Tvoje děti Dana, Mirek a Jarda s rodinami

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

Poradna pro oběti trestné 
činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Po 15:00-17:00
Út 09:00-11:00
St  13:00-15:00

Občansko-právní po-
radenství  
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

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

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

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

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

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 26.1. 2015 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.1. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 9.2. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.2. 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, polysty-
ren, 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
Zimní svoz odpadových nádob, který začal 1.10.2014 končí 
31.3.2015 - známky červené a bílé = vývoz každý týden.

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním 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  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Letošní listopad plně navázal na  říjen a  představil 
zatím svoji nejteplejší variantu od  roku 2009. Ale-
spoň tedy co se průměrné teploty týče. Maxima 
jsme již zažili vyšší, minima pro změnu citelně nižší 
(např. v roce 2010). Listopad tak ničím výjimečným 
nepřekvapil. Panovalo teplotně nadprůměrné po-
časí s podprůměrnými srážkami.
Nejteplejším obdobím byla první dekáda, ve které 
panovalo oblačné počasí s poměrně vysokými mi-
nimy a to mnohdy kolem 7°C. Přes den se teploty 
vyšplhaly na  hodnoty kolem 10°C.5. listopad byl 
nejteplejším dnem měsíce, kdy teplota vzduchu vy-
stoupala na necelých 13°C. Srážkový úhrn za první 
dekádu činil 3,4 mm. 
Druhá dekáda, hlavně její druhá polovina byla již 

citelně chladnější a vlhčí. Teploty klesly v průměru 
na 5°C a objevily se také úhrny srážek - kolem 4 mm 
vody.
Pozvolné ochlazování ve  třetí dekádě nadále po-
kračovalo a teploty v noci se již dostávaly pod bod 
mrazu. Nejčastěji na hodnoty kolem -2°C. Nejchlad-
něji bylo 26. listopadu, kdy teplota spadla na -4°C. 
Přes den se teplota dostávala na  hodnoty kolem 
+1°C. Výjimku tvoří poslední dva listopadové dny, 
kdy se teplota i přes den držela pod bodem mrazu. 
30. listopad byl do  statistik zaznamenán jako den 
ledový.  Srážek se oproti druhé dekádě vyskytlo 
méně. Za zmínku stojí listopad v roce 2011, ve kte-
rém nespadla celý měsíc ani kapka. Úhrn 0,7 mm 
byl naměřen z rosy.

Prosinec 2014 - 2009

rok 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 0,3°C 1,0°C  -1,5°C   1,2 °C -6,5°C -2,1°C

Maximální teplota 9,4°C 8,3°C 5,5°C 8,3°C 3,9°C 6,2°C

Minimální teplota -11,6°C -5,1°C -14,9°C -5,8°C -18,5°C -20,7°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 69% 61% 71% 44% 68% 62%

Maximální poryv větru m/s 16,4 m/s 18,1 m/s 12,7 m/s 23,4 m/s 17 m/s 13,2 m/s

Úhrn srážek 69,6 mm 72,2 mm 70,1 mm 85,9 mm 112 mm 81 mm

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 17
Počet dnů ledových (maximální teplota nepřesáhla 0,0°C) 10

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Prosinec byl podzimní i zimní

Služby praní, žehlení, mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.
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Uplynulý adventní měsíc patřil k těm nejklidnějším 
měsícům v  posledních několika letech. Krásnolip-
ští policisté pouze v 5 případech zahajovali úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu a řešili 40 přestupků, z toho 21 vyřešili ulo-
žením blokové pokuty.
Pouze tři trestné činy byly spáchány v Krásné Lípě, 
a sice neplněním vyživovací povinnosti otcem dětí, 
mařením výkonu úředního rozhodnutí odsouze-
ným, který nenastoupil k  výkonu trestu odnětí 
svobody a vloupáním do neobydleného domu v ul. 
Varnsdorfská.
Ještě zajímavější je pohled přestupky, ve kterých 
bylo sepsáno oznámení a které nebyly řešeny blo-
kově - ty blokové se týkají zejména dopravy. Téměř 
jakoby advent zapůsobil na vztahy mezi spoluob-
čany, neboť pouze jediný přestupek se týkal vzá-
jemného občanského soužití, tři drobných krádeží. 
Zato v  dopravě krásnolipští policisté přistihli jen 
v tomto uplynulém měsíci 6 řidičů pod vlivem ná-
vykové látky, nejčastěji marihuany nebo pervitinu, 
2 řidiče bez řidičského oprávnění, 2 řidiče s nepo-
jištěnými vozidly a jednoho opilého cyklistu, který 
nadýchal 2,5 promile alkoholu. Zarážející je, že ze 
šesti řidičů řídicích vozidlo pod vlivem návykové 
látky byly celkem 4 ženy.
Do nového roku 2015 vám přejí vaši krásnolipší po-
licisté zejména pohodu ve vzájemném soužití a po-
kud možno, aby ten celý nový rok, z toho našeho 
pohledu, probíhal v duchu uplynulého adventního 
měsíce prosince.

prap. Jan Hampl

Nadace Euronisa v roce 2014 podpořila fungová-
ní sociálního podniku Mana Čokoládovna Krásná 
Lípa, jehož zakladatelem je CEDR – komunitní cen-
trum, občanské sdružení, nadačním příspěvkem ve 
výši deseti tisíc korun. Nadace poskytla zmíněnou 
částku na mzdové náklady zaměstnanců a pomoh-
la tak zachovat pracovní příležitosti pro osoby soci-
álně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. 
V roce 2014 bylo v sociální fi rmě zaměstnáno cel-
kem 14 osob.

(Marta Saganová, CEDR, o.s.)

U l lý d t í ě í třil k tě jklid ější

Policejní sloupek 
přehled za uplynulý měsíc

Nadace Euronisa 
podpořila Manu

…k předkládání žádostí o udělení značky „ČESKO-
SASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Termín 
přijmu přihlášek do 27. února 2015.
České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordiná-
torem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®“. Značka patří do Asociace re-
gionálních značek a  je udělována nejen v Českém 
Švýcarsku a  na Šluknovsku (ve spolupráci s  MAS 
Šluknovsko), ale také na území Saského Švýcarska. 
V regionu je již certifi kováno dvacet osm produktů 

a čtyři zážitky. Certifi kát platí na dva roky a oprav-
ňuje výrobce k  užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝ-
CARSKO regionální produkt®“ na všech certifi kova-
ných produktech i propagačních materiálech.
Další kolo certifi kace proběhne 19. března 2015. 
Podrobné informace pro zájemce o  udělení znač-
ky včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování 
a užívání a certifi kačních kritérií jsou k dispozici na 
http://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svy-
carsko, kde získáte i další informace.

Rok 2015 je pro národní parky České a Saské Švý-
carsko jubilejním rokem. České Švýcarsko slaví 15. 
výročí svého vzniku, Saské Švýcarsko pak čtvrt-
století existence. Při této příležitosti správy parků 
představují veřejnosti jubilejní logo, které bude vý-
ročí obou sousedících národních parků připomínat. 
Logo vytvořil rumburský grafi k Martin Rein. Jubilej-
ní logo má tvar soustředných půlkruhů, vprostřed 

oddělených tenkou hranicí. Má tak připomínat le-
tokruhy dvou stromů srůstajících v jeden celek, kdy 
každý půlkruh představuje pět let existence přísluš-
ného národního parku.
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen k 1. led-
nu 2000, o  dekádu starší národní park Saské Švý-
carsko si na své narozeninové datum ještě počká, 
vznikl k 12. září roku 1990.

Dovolujeme si upozornit občany  města Krásná 
Lípa a  vlastníky staveb určené k individuální rekre-
aci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,  na termíny 
splatnosti poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro rok 2015.
Podmínky tohoto poplatku, který upravuje Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů, jsou pro rok 2015 beze změn. Tuto vyhlášku 
najdete na webových stránkách města Krásná Lípa 
www.krasnalipa.cz, ve které  jsou uvedeny i případ-
ná osvobození či úlevy, která se mohou na občany 
vztahovat.
Celková roční sazba poplatku pro občany s trvalým 

pobytem činí 492,- Kč na osobu. Poplatník, který 
platí poplatek sám nebo prostřednictvím společné-
ho zástupce domácnosti, je povinen zaplatit popla-
tek jednorázově nejpozději  do 31. 3.  příslušného 
kalendářního roku, pololetně ve dvou stejných 
splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a  31. 12. přísluš-
ného kalendářního roku, měsíčně ve dvanácti stej-
ných splátkách, a to nejpozději do posledního dne 
příslušného měsíce. 
Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k  indivi-
duální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je povi-
nen uhradit poplatek ve výši 900,- Kč do 31. 3. pří-
slušného kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet 
109634816/0300 pod přiděleným  variabilním sym-
bolem nebo hotově v pokladně městského úřadu.

Odbavení cestujících výrazně urychlí zakoupení 
časového jízdného na 7 nebo 30 dní, které jde po-
řídit i  u řidiče (nebo raději v  infocentru dopravce) 
bez karty a zaplatit lze přímo hotovostí (rodič také 
může „odchytit“ řidiče na trase ve večerních hodi-
nách a  požádat jej o  vydání jízdenky pro dítě. „Lí-
tačka“ má klouzavou platnost, lze ji koupit kdykoliv 
a platí následujících 7 nebo 30 dní (například 7 den-
ní jízdenka se vrátí za 3 dny a lze jezdit i o víkendu)...
Informace o  časových jízdenkách pro děti, žáky 
a studenty najdete na www.dopravauk.cz. \Na této 
adrese najdete i další důležité informace k nové do-
pravě na Šluknovsku.

Č fi

Výzva pro regionální výrobce 
a provozovatele regionálních zážitků

Správy parků představují jubilejní logo

Poplatek za komunální odpad v roce 2015

Časové jízdenky v autobusové dopravě
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I letos se v Krásné Lípě chystá řada tradičních akcí, 
mezi kterými opět bude Rallye Sachsen Classic. Do 
svých kalendářů si tedy zapište datum 15. srpen. 
Na přiložené fotografi i si připomeňme jednoho 
z  mnoha automobilových krasavců z  Rallye Sach-
sen Classic 2011, kteří projeli ulicemi Krásné Lípy.

V sobotu 10. ledna rozpohybovalo padesát žen 
prostory OPS České Švýcarsko v Krásné Lípě na akci 
Den s  jógou, kterou zaštítilo občanské sdružení 
Krásnolipsko. O  program se postaralo 6 lektorek 
jógy z různých končin naší republiky. Cvičilo se od 
9 do 18 hodin. Vyzkoušely jsme si různé styly a pří-
stupy k józe, práci s dechem, uvolňovací a relaxační 
techniky. Cílem bylo setkání, inspirace a  podpora 
zdravého pohybu, životního stylu a vnitřní pohody. 
Děkuji všem za skvělou atmosféru, zájem a motiva-
ci. Další den s jógou proběhne 23. května.

(Mgr. Irena Kubicová, lektorka)

I přes velmi nepříznivé podmínky - déšť, vítr a vy-
soká teplota, které zimnímu stanování naprosto 
nesvědčí, se na chatě KČT Česká Lípa sešlo do so-
botních 14.30 hod. 19 stanujících, kteří měli posta-
veno 5 stanů a 1 přístřešek. Jeden účastník přespal 
na Vlčí hoře.
Nejstarším účastníkem byl Milan Zavadil (1933) 
z  České Lípy, nejmladším Oldřich Zahradníček 
(1978) ze Sněžné a nejvzdálenějším Oldřich Vlady-
ka z Hradce Králové (zúčastnil se všech našich zim-
ních stanování!).
Děkujeme všem účastníkům za účast a všem patří 
vzhledem ke špatným podmínkám i naše uznání.

(Mikuláš Peterka)

V polovině listopadu loňského roku se uskutečni-
ly poslední práce na úpravách okolí broukoviště 
v  areálu u  Správy Národního parku České Švýcar-
sko v rámci projektu, který podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí v  roce 2014, a  na němž České 
Švýcarsko o.p.s. úzce spolupracovalo se Správou 
Národního parku České Švýcarsko. 
Závěrem roku ještě k broukovišti vyšel ekovýchov-
ný materiál pro děti na téma hmyz, který zábavnou 
a  zajímavou formou děti seznámí s  životem této 
skupiny organismů. Bude sloužit školám jako mate-
riál během ekoprogramů, které v prostoru brouko-
viště budou pro školy probíhat v roce 2015.
Projekt chtěl poukázat na to, že hmyz nejsou jen 
„škůdci“, ale i významní opylovači, potrava pro další 
živočichy, „uklízeči“ všech odpadků přírody, prostě 

že do naší přírody opravdu patří. Tímto projektem 
snaha o osvětu hmyzího světa nekončí, navážeme 
na něj projektem: „Ze života hmyzu“, který pro rok 
2015 podpořil Státní fond životního prostředí.
(Jarmila Judová, více na www.ceskesvycarsko.cz)

Rozhodujete se, kam dáte své dítě stu-
dovat? Gymnázium v  České Kamenici 
pořádá „Den otevřených dveří“, který 
škola pořádá pro uchazeče o  studium 
i  jejich rodiče. Den otevřených dveří se 
uskuteční ve čtvrtek 22. ledna od 15:00 
do 17:00 hodin v  horní budově školy 
u  kina v  České Kamenici. Přijďte, rádi 
Vám odpovíme na Vaše dotazy a umož-
níme prohlídku školy. Školu můžete na-
vštívit i  kdykoliv jindy dle Vašich časo-
vých možností.  Dohodněte si předem 
termín na tel. č. 412 584 468, 775 854 
832 nebo napište Váš požadavek iva.
bouskova@zs-gymnazium.cz. Těšíme se 
na Vás. 

V Domě Českého Švýcarska máte až dok once března mož-
nost navštívit výstavu dřevomaleb Tomáše Záborce. Tomáš 
Záborec se již několik let věnuje vytváření obrazů na dřevě-
ném podkladu, které pro zjednodušení nazývá dřevomalby. 
Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dla-
bání
do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umož-
ňuje i zapojení jiných než jen zrakových smyslů. Nabízí se zde 
možnost seznámení se s obrazem dotykem, hmatovým vje-
mem, evokuje idalší známé zážitky, jakými je vůně květin či 
šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, 
vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým 
„zářezem“ do podvědomí zúčastněného diváka.
Výstava je prodejní, takže pokud se vám nějaký obraz natolik 
zalíbí, že ho budete chtít mít doma, můžete si ho zamluvit.

První den roku 2015 se turisté tradič-
ně schází na náměstí v  Krásné Lípě 
k již tradičnímu, letos 33. ročníku no-
voročního výstupu na rozhlednu Vlčí 
hora. Sešlo se osm členů, společně 
s  Janem Eichlerem, předsedou Ob-
lastního výboru KČT Ústeckého kraje 
a pes. Poblahopřát a podpořit nás při-
šel, tak jako každý rok, senátor a mís-
tostarosta města pan Zbyněk Linhart.
Cestou přes Krásný Buk, Sněžnou 
a Vlčí Horu na rozhlednu se k nám při-
dalo ještě dalších  šest zájemců a další 
pes. V poklidné atmosféře a za krásné-
ho počasí jsme na vrchol věže vystou-
pali asi po hodině a půl. Zde už čekal 
s  novoročním přípitkem a  menším 
proslovem předseda klubu pan Vác-
lav Hieke a dalších devět členů klubu. 
Jelikož nám dělalo cestou společnost 
sluníčko, mohli se pokochat i  krás-
nými výhledy. Dobré počasí a  užít si 
Nový rok v  přírodě, přilákalo na roz-
hlednu mnoho návštěvníků, zejména 
ze sousedního Německa. Altán u roz-
hledny byl doslova přeplněný. Někteří 
členové odešli domů, ti ostatní do 
nedaleké hospůdky Vlčárna na ob-
čerstvení. Výstup se vydařil, jen účast 
mohla být větší. Tak snad příští rok.

Jitka Štraubová

Rallye Sachsen Classic 
2015 se vrací 

do Krásné Lípy

Nový rok začali s jógou

Turisté opět stanovali 
pod Vlčí horou

Broukoviště se již brzy otevře školním 
kolektivům

Den otevřených 
dveří

Dřevomalby 
Tomáše Záborce

Na Nový rok se chodí na Vlčí horu
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Domeček Na Kopečku Rumburk
program na leden

KINOKAVÁRNA KRÁSNÁ LÍPA

Jiří Rak uvádí svého hosta

Středa 21.1.  – 19:00 Film o Festiválku malého umění
Premiéra dokumentu, který vznikl vloni pod taktovkou Luboše Pavla 
a který refl ektuje dění na posledním Festiválku. Vyjadřují se k  tomu jak 
organizátoři, tak účinkující. Přijďte si zavzpomínat na letní měsíce a spo-
lečně s organizátory podumat nad tím, co by se ještě dalo vylepšit a nebo 
co se vám nejvíce líbilo... 

Středa 28.1. - 19:00 Koncert kapely The Pix
Mladá, ale progresivní a velmi originální kapela s vlastní tvorbou. Tři stu-
denti z rumburského gymplu spojili své umění a rádi baví publikum svými 
i převzatými skladbami. Určitě zazní i jejich populární písnička o Šluknov-
ském výběžku.

Pátek, 30. Ledna od 14:00 hodin

Mikulášovy patálie na prázdninách
Je tu konec školního roku a  dlouho očekávané prázdniny jsou konečně 
tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v ho-
telu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u  moře najde nové přátele: Ben, který 
tam bydlí…Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby…. George, 
který je vtipný už jen proto, že je Angličan, uplakánek Paul a Christopher , 
který chce mít vždycky pravdu a je to otravné. 97 minut. Vstupné: 40,- Kč, 
Mládeži přístupno. Prospěl jsi s vyznamenáním nebo velmi dobře? Dones 
vysvědčení a můžeš do kina ZADARMO. 

Pravidelně každou středu od 17:00 jste zváni do Křinického pivovaru, kde 
se v rámci středečních cestovatelských večerů „Jiří Rak uvádí svého hosta“ 
s Vámi o své zážitky budou dělit zajímaví cestovatelé

Pohoří Ťan-Šan
Ve středu 21. ledna od 17:00 hodin to bude vysokohorský turista Šebestián 
Šulc z  Mostu, který se s Vámi podělí o  zážitky z  putování nejsevernějším 
velehorským systémem Vysoké Asie. 

Bělorusko – země tajemná i blízká
Ve středu 28. ledna od 17:00 Vám představí Bělorusko cestovatel Josef Miš-
kovský.

Město Krásná Lípa 
Vás zve na pohádku Vás zve na pohádku

CIRKUS NA 

K   LEČKÁCH 
  

KDO CHCE, AŤ SE TOMU DIVÍ –  
NÁŠ CIRKUS JE JAKO ŽIVÝ

IVÍ IVÍ –
VÝ 

Pohádka plná humoru a veselých písniček  
 

v neděli 8. ÚNORA ve 14:00 

Divadlo Koloběžka Nymburk  

v Kulturním domě v Krásné Lípě 

40,- Kč 
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Malá vzpomínka na konec roku 2014 v Krásné Lípě 

Poslední adventní sobotu jsme měli možnost poslechnout si poslední adventní 
koncert, který pořádal folklorní soubor Dykyta. Na úvod nás potěšili ti nejmenší 
z FS Dykytka. Hostem byl Krásnolipský komorní sbor, který nás opět mile pře-
kvapil svým projevem. Naše smysly byly obdarovány navíc excelentním kon-
certem v podání houslisty Jaroslava Šťastného, člena Stuttgartské fi lharmonie, 

kterého na piano doprovázel krásnolipský umělec Michal Janiš. O  další část 
koncertu se postaral FS Dykyta, který nás svým vánočním pásmem ohromil 
a  dodal předvánoční pohody. Mluveného slova se ujal Mgr. Karel Jarolímek. 
Město Krásná Lípa všem účinkujícím děkuje. Krátkou „videoochutnávku“ může-
te shlédnout na facebookových stránkách města.

Ve čtvrtek 18. prosince jste v kulturním domě mohli vidět výstavu žáků krásnolipské základní školy „Jak se slaví Vánoce ve světě očima dětí“, která předcházela 
vánočnímu koncertu, na kterém vystoupili Křiničánek a muzika ZUŠ Varnsdorf, Sboreček, pěvecký sbor žáků MŠ, Lužičan a cimbálová muzika.

O příjemnou předvánoční atmosféru na třetím adventním koncertu se postaral 
Folklorní soubor Lužičan, který tradičně vystoupil v kostele sv. Máří Magdalény. 
Vystoupení sboru a cimbálové muziky bylo krásným zážitkem. Video z koncer-
tu najdete na http://youtu.be/x5LXXyxhvx0

Ve čtvrtek 18. prosince v hosty naplněné obřadní síni radnice v Krásné Lípě 
koncertovali studenti ZUŠ Rumburk, pobočky Krásná Lípa. Kromě zpěvu se 
hrálo na klavír, kytaru, fl étnu a housličky. Na závěr si všichni, nejen účinkující, 
společně zazpívali (video). Děkujeme za hezký koncert

Adventní koncert FS Dykyta

Vánoční koncert a výstava žáků školy

Lužičan vystoupil v kostele Adventní koncert ZUŠ 
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Nevšední zážitek si odnesli všichni ti, kteří si nenechali ujít koncert legendár-
ní country a bluegrassové skupiny Poutníci z Brna s názvem Country Vánoce. 
Poslechnout si tradiční vánoční koledy v jiném než tradičním provedení stálo 
skutečně za to.

Poslední koncert na konci loňského roku měli ve své režii členové souboru So-
liDeo.  Po roční odmlce se se svým vánočním koncertem a nevšedními hudeb-
ními nástroji  vrátili do krásnolipského kostela, který opět zaplnili.

V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní 
době vidět unikátní projekt „Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě“. Toto téma vý-
tvarně ztvárnila architektka Tereza Cerhová a textově zpracovala Eva Cerhová.
U každé kompozice, která představovala jednu zemi, jste našli vlajku a list z ka-
lendáře jako nápovědu, kdy se Vánoce v jaké zemi slaví. Nápad vznikl již v roce 
2013, však k samotné realizaci bylo třeba souhlasu podnikatelů, kteří nám pro 
tyto účely výlohy v době adventní a novoroční zapůjčili. 
Pro naše nejmenší byla připravena soutěž, kde jste si mohli v  Informačním 
centru vyzvednout krátký kvíz, který s malbami souvisí, a po jeho vyplnění ob-
držely vaše děti opět v Informačním centru malou odměnu. Děkujeme všem 
podnikatelům, kteří se do projektu zapojily. 

Zaplněná kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře byla druhou a  adventní 
neděli v podvečer, téměř na dvě hodiny, pohlcena kytarovými kouzly americké-
ho kytaristy Tonyho Ackermana. První polovina koncertu byla vlastně hodinou 
hudební výchovy - procházkou historií vánočních písní a koled různých národů 
a období. V několika písních se k Tonymu Ackermanovi připojil s příčnou fl étnou 
anglický muzikant Jeremy Chapman a jejich improvizované setkání (poznali se 
v sobotu před koncertem) přineslo neopakovatelné hudební zážitky, umocně-

né svátečním prostředím potemnělého, svátečně vyzdobeného kostelíku. 

V druhé polovině koncertu se stal Tony Ackerman spíše sbormistrem, kdy roze-
zpíval všechny přítomné v desítce nejznámějších koled, nejen českých. A nutno 
podotknout, že přítomní odložili stud a společně rozezněli celý prostor, kterým 
se nesla také vůně svařeného vína a domácí bábovky z podávaného občerst-
vení.

Country Vánoce Poutníků Poslední koncert v loňském roce

Jak se slaví Vánoce 
u nás a ve světě

Tony Ackerman opět zaplnil vlčíhorskou kapli

Jak se slaví Vánoce 
u nás a ve světě 
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Děti pomáhají dětem
I krásnolipská základní škola se zapojila do celostátní akce Sněhuláci pro Afriku
Sněhuláci pro Afriku jsou každoročně se opakující benefi ční aktivita, při které 
gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Cílem této 
aktivity je postavit co nejvíce sněhuláků, kteří pak pomáhají jiné aktivitě - Kola 
pro Afriku. Forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá  startovné za každého 
sněhuláka do výše 50,- Kč. Všechny přihlášené školy se zveřejňují, v průběhu 
akce jsou zveřejněny i fotky a získané fi nanční částky. Akce byla odzkoušena v 
celorepublikovém měřítku v roce 2014, kdy se navzdory nesněhovým podmín-

kám zapojilo téměř tři sta škol, vyrobilo se přes 6.400 sněhuláků a vybrala se 
částka cca 305 000,- Kč.
Tyto peníze pak budou použity na dopravu sesbíraných kol do Afriky. Sběr 
kol pro africké děti zajišťuje jiná organizace – Kola pro Afriku. Do této aktivity 
se Krásná Lípa zapojí v dubnu, kdy zahájí sbírku nepotřebných kol, která Vám 
doma zabírají místo, a na kterých stejně jezdit nebudete. Jinde ovšem mohou 
pomoci.

KDO:     stavět může každý - žáci, učitelé, rodiče, celá rodina, třídní kolektiv… 

JAK:       pro vzhled, tvar, či módní doplňky sněhuláků nejsou stanovena žádná pravidla 
                  – originalitě se meze nekladou. 
                  NEJORIGINÁLNĚJŠÍ A NEJHEZČÍ SNĚHULÁK BUDE ODMĚNĚN. 
 
ALTERNATIVA:    může se stát, že v den akce nebude sníh. V tom případě budeme sněhuláky 
                                        stavět v jiný den. 
 
V DUBNU BUDE VYHLÁŠENA SBÍRKA „KOLA PRO AFRIKU“, KDY BUDETE MOCI KOLA, KTERÁ JIŽ NEPOTŘEBUJETE, 
NA KTERÝCH JIŽ NEBUDETE JEZDIT, KTERÁ VÁM POUZE ZABÍRAJÍ MÍSTO, ALE KTERÁ JEŠTĚ MOHOU POSLOUŽIT 
AFRICKÝM DĚTEM PŘI CESTĚ DO ŠKOLY. 
PODPOŘME SPOLEČNĚ DOBROU VĚC. 

Africké děti si ve své zemi NIKDY SNĚHULÁKY NEPOSTAVÍ, některé z nich se ale ani NIKDY NEDOSTANOU DO 

ŠKOLY. Na první informaci nic nezměníme, tu druhou však můžeme SPOLEČNĚ OVLIVNIT. 

Naši sněhuláci tak mohou africkým dětem přiblížit vzdělání, které je pro nás tak samozřejmé. 

ZŠ Krásná Lípa se zapojila do celorepublikové akce „SNĚHULÁCI PRO AFRIKU“, kdy se za vybrané peníze dopraví sesbíraná kola do 
Afriky. Kolo africké děti potřebují k dopravě do školy. Jinak musí jít pěšky více jak 12 km. Kola pro Afriku začneme sbírat v dubnu. 

                                                                                         POJĎME SPOLEČNĚ PODPOŘIT DOBROU VĚC 

STARTOVNÉ DOBROVOLNÉ: 10 až 50,- Kč za jednoho SNĚHULÁKA. 

           STAVÍME ve čtvrtek 29. LEDNA u naší ZŠ (podle sněhových podmínek) 

 

                                                    Město Krásná Lípa vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ :  
 
                                                                                
 
 
 

 
Podmínky soutěže: 
soutěž je určena všem dětem předškolního a školního věku (MŠ - 9. třída)           
Technika:   nakresli nebo vyrob jakoukoliv technikou sněhuláka, přípustné jsou 
i prostorové práce (formát není omezen). 
Práci odevzdej ve své škole své paní učitelce do čtvrtka 30. ledna 2015. 
Vyhodnocení soutěže se uskuteční v neděli 8. února kulturním domě. 
 
V DUBNU BUDE VYHLÁŠENA SBÍRKA „KOLA PRO AFRIKU“, KDY BUDETE MOCI KOLA, KTERÁ 
JIŽ NEPOTŘEBUJETE, NA KTERÝCH JIŽ NEBUDETE JEZDIT, KTERÁ VÁM POUZE ZABÍRAJÍ 
MÍSTO, ALE KTERÁ JEŠTĚ MOHOU POSLOUŽIT AFRICKÝM DĚTEM PŘI CESTĚ DO ŠKOLY. 
PODPOŘME SPOLEČNĚ DOBROU VĚC. 
 

 

MOTTO SOUTĚŽE: 
Africké děti si ve své zemi NIKDY SNĚHULÁKY NEPOSTAVÍ, 
některé z nich se ale ani NIKDY NEDOSTANOU DO ŠKOLY.  

               Na první informaci nic nezměníme,  

                                             tu druhou však můžeme SPOLEČNĚ OVLIVNIT. 

             Naši sněhuláci tak mohou africkým dětem přiblížit vzdělání, 
           které je pro nás tak samozřejmé. 

p y j

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU 


