4. září 2015

508

strana 1
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
4,- Kč

Richard Brabec navštívil Krásnou Lípu
Na neformální návštěvu, na pozvání senátora Zbyňka Linharta, zavítal v sobotu do Krásné Lípy ministr životního prostředí Richard Brabec. V Domě Českého
Švýcarska jej přivítal starosta města Jan
Kolář, který v krátké prezentaci představil Krásnou Lípu a její rozvojové aktivity.
Zbyněk Linhart poté seznámil ministra
Brabce s činností OPS České Švýcarsko,
s jejími aktivitami v oblasti cestovního
ruchu, propagace, ale i v přírodovědné
osvětě a environmentálním vzdělávání.
Hovořilo se také o nových možnostech
financování záměrů z evropských dotací v oblasti životního prostředí v dalším
plánovacím období, o problematice složité administrativy projektů, ale i o problémech spolupráce státní ochrany přírody se samosprávami a podnikateli.
Při prohlídce města pak byly Richardu

Brabcovi představeny mj. i projekty realizované v minulém období z finančních prostředků Operačního programu
Životní prostředí, ale i další významné
investice městské i privátní. Ve Sportovním areálu pan ministr navštívil i soutěžní zastavení v rámci Rodinného maratonu, které připravila Správa NPČŠ.
Odpolední část programu pak patřila
výletu do přírody Českého Švýcarska,
do Kyjova, Kyjovského údolí a soutěsek
Obere Schleuse v sousedním Saském
Švýcarsku.
V závěru návštěvy ministr Richard
Brabec s uznáním ocenil představené
aktivity města, OPS České Švýcarsko, ale
i krásy přírody ČŠ. Zároveň přislíbil, že se
do Krásné Lípy, brzy opět vrátí a právě
na přírodu si udělá více času.
(jk)

Všímavá turistka
Dlouhodobě se město Krásná Lípa snaží kultivovat veřejný prostor v Krásné
Lípě. Ať už kvalitní a atraktivní veřejnou zelení, mobilními květinami, zajímavým mobiliářem a tak podobně. Své místo si zde nachází i různá umělecká
díla a památníky. Nejnověji se můžeme těšit ze sochy Všímavá turistka, in-

stalované na schodech Domu Českého Švýcarska. Pro město ji vyrobil krásnolipský kovář Míla Petrášek z Kamenné Horky. Její zrod najdete na několika
připojených fotografiích.
(jk)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 7. 9. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10. 9. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 21. 9. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24. 9.
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
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015 – známky červené =
vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství a Poradna pro oběti
trestné činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 9:30 – 18:00
St 7:00 – 15:30
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na:
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Máme za sebou nejteplejší červenec od roku 2009.
Průměrná měsíční teplota 18,9°C řadí letošní červenec na samý vrchol dosud vyhodnocených klimatologických statistik v Krásné Lípě. Celkem bylo
zaznamenáno 13 letních a 5 tropických dnů. Opět
se též objevily i tropické noci.
Počátek července přinesl bez čekání pravé léto,
první dva dny ještě bez dosažení tropické třicítky,
následující tři dny již tropům neodolaly a teplota
stoupala v pozdním odpoledni až ke 32°C. V noci
z 2. na 3. 7. a z 3. 7. na 4. 7. byla zaznamenána tropická noc (teplota v intervalu 22:00 – 8:00 neklesne
pod 20°C). 5. 7. byla naměřena maximální teplota

měsíce 32,7°C. Na samém konci první dekády však
dorazilo ochlazení, které přineslo pokles teploty
na průměrných 18°C v odpoledních hodinách.
První výraznější červencové srážky přišly až 9. 7.,
napršelo 7 litrů vody na metr čtvereční. Ve druhé
polovině druhé dekády začala teplota postupně
opět stoupat nad letních 25°C. Přibylo také srážek.
Na počátku třetí dekády se na skok vrátilo tropické
počasí. Poté se za přispění občasného deště začalo
postupně ochlazovat. Červenec pak byl zakončen
oblačným počasím s denními teplotami okolo 19°C
a nočními kolem 13°C.

Červenec 2014 - 2009
rok
2015
Průměrná teplota
18,9°C
Maximální teplota
32,7°C
Minimální teplota
7,4°C
Maximální vlhkost
100%
Minimální vlhkost
32%
Maximální poryv větru m/s 16,0 m/s
Úhrn srážek
78,4 mm

2014
18,0°C
29,1°C
8,7°C
100%
35%
12,2 m/s
92,2 mm

2013
17,9°C
31,9°C
9,1°C
17,2 m/s
54,9 mm

2012
16,4°C
28,5°C
6,9°C
100%
33%
17,7 m/s
217 mm

2011
14,7°C
26,4°C
6,4°C
100%
41%
28 m/s
217 mm

2010
18,7°C
31,3°C
9,8°C
100%
29%
19 m/s
192 mm

2009
15,7°C
27,1°C
8,4°C
100%
46%
19,0 m/s
152 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 8
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) : 2
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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 volnočasové aktivity

OZNÁMENÍ
V sobotu 19. 9. 2015

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

bude od 16:30 do 17:30 hodin v areálu Technických služeb města veterinární ordinace.

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

Kancelář senátora
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Vzdělávací kurzy dle
Sociálně aktivizační služby aktuální nabídky
pro rodiny s dětmi
tel: 412 354 844
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
Retrostipendijní program
tel: 777 974 583
tel: 775 708 087
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Krásná Lípa zažila nejteplejší červenec
za posledních šest let

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

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.

Hotel Romantický
zámek Krásná Lípa,
nabízí tyto pracovní pozice:
- Správce/ správcová, pokročilý AJ nebo NJ
podmínkou, práce z domova na PC
- Pomocná síla - úklid, pokročilý AJ nebo NJ
podmínkou
- Zastupující recepční pro hl. sezónu, pokročilý
AJ nebo NJ podmínkou
Tel.: 721 235 153, Emma Křičenská.

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů
a kanalizací
V podstatě
d t tě vše
š potřebné,
tř b é co na běž
běžném
é zákazák
nickém 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
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
1. 10. 2015.
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.
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Ukončení realizace stavby „REKO silnice
II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa“
Vážení občané,
dne 30. 9. 2015 má být ukončena realizace stavby
„REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa“.
Investorem této akce je Ústecký kraj, stavbu provádí firma Eurovia CS.
Případné připomínky k této stavbě prosím adre-

sujte nejpozději do 15. 9. 2015 na odbor výstavby,
investic a životního prostředí Městského úřadu
Krásná Lípa, nejlépe na e-mail podatelna@krasnalipa.cz. Všechny Vaše připomínky poté předáme
zástupci investora a stavební firmy.
(Město Krásná Lípa)

Návštěva
z Olomoucka
V úterý 18. srpna 2015 naše město navštívilo
pětačtyřicet zástupců obcí z Olomoucka, aby načerpali nové informace o našem městě, naší práci
a životě v Krásné Lípě. Starosta města Jan Kolář
a senátor Ing. Zbyněk Linhart přivítali zástupce
obcí v kulturním domě, kde pro ně byla připravena
krátká prezentace a procházka městem, která musela být díky nepřízni počasí zkrácena, i přesto byli
někteří z návštěvy Krásné Lípy nadšení.
(jd)

Oznámení o přerušení
dodávky elektřiny

Podpořte rozhlednu Vlčí Hora
Dejte svůj hlas pro rozhlednu na Vlčí hoře pro projekt „Světlo pro rozhlednu“.
Klub českých turistů Krásná Lípa provozuje rozhlednu na Vlčí hoře. 126 let stará rozhledna je majákem
pro turisty a každý rok doznává nějaké vylepšení.
Revoluční změnu a nové možnosti získá rozhledna
solární elektrifikací.
Jak bude hlasování přesně probíhat? Po kliknutí
na odkaz www.erapomaharegionum.cz si najdete
Ústecký kraj a obrázek Vlčí hory dále dle instrukcí.
1. Každý hlasující může dát vždy jen jeden hlas
jednomu projektu v každém z regionů. Celkem

Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijme zaměstnance
Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance
na pozici sociální pracovník/sociální pracovnice
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a pro
terénní programy. Nástup je možný ihned.
Strukturovaný životopis zasílejte do 15. 9. 2015.
Více se dozvíte na www.komunitnicentrum.com.

tedy může hlasující udělit max. 20 hlasů, každý
v jiném regionu.
2. Hlasy se započtou až po kliknutí na potvrzující odkaz, který hlasujícímu přijde na zadanou
e-mailovou adresu.
3. Vše probíhá automaticky, k e-mailovým adresám
bude mít přístup pouze organizátor kvůli kontrole regulérnosti hlasování.
4. U popisů soutěžících projektů se budou zobrazovat i průběžné výsledky.
Pozor, hlasování končí 19. září 2015!

PODĚKOVÁNÍ,
Je to pár dní, co jsem se vracela z práce a ztratila
jsem peněženku. V ní veškeré doklady, peníze...
Nevěřila bych, že se to v Krásné Lípě může stát,
ale peněženka se mi vrátila i s celým svým obsahem. Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu
Janu Hnutovi staršímu. Přesvědčil mě, že jsou
stále lidé, kteří jsou čestní, skromní a jsem ráda,
že máme obyvatele, na které můžeme být pyšní.
Anna Rejzková

Rozbor směsného komunálního odpadu
V pátek 4. září proběhl v Krásné Lípě rozbor směsného komunálního odpadu, který navázal na předchozí měření z let 2007, 2008 a 2011. Do technických služeb byly svezeny sběrné nádoby z lokalit:
sídliště ul. Nemocniční, ul. Masarykova, Krásný Buk,
ul. E. Krásnohorské, ul. Havlíčkova, ul. Křižíkova a ul.
Rooseveltova. Po provedení roztřídění a zvážení

jednotlivých složek odpadu budou sběrné nádoby
vráceny zpět k objektům. Rozbory probíhají z důvodů zjišťování účinnosti separace odpadů v našem
městě a výsledky budou použity např. pro přípravu
koncepce odpadového hospodářství Šluknovského výběžku.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme
si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Krásná Lípa, místní část Kyjov, oblast,
ulice dle přiloženého plánku – dne 18. 9. 2015
od 7:00 do 15:00 hodin. V případě dalších dotazů
nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince
840 850 860, která je j dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 5. – 6. 9. 2015 MUDr. Alena Křemenová Sokolská 129,
Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 12. – 13. 9. 2015 MUDr. Rita Rambousková
Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
- 19. – 20. 9. 2015
MUDr. Oleksandr Plyuschakov
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.
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Národní park České Švýcarsko
Správa Národního parku České Švýcarsko
ve spolupráci s Městskou knihovnou Varnsdorf, DDM
Varnsdorf, Odborem životního prostředí Varnsdorf,
ČSOP Netopýr Varnsdorf a České Švýcarsko, o.p.s.

vás srdečně zvou na

NOC PRO
NETOPÝRY
pátek, 11. září 2015
od 19.00 do 21.00
(v městském parku u knihovny)
19 – 20h
x

x

netopýří soutěže pro děti
x prezentace živých netopýrů
ukázky vybavení „netopýrologů“
20 – 21h
x

přednáška o netopýrech
(v sále knihovny)

odchyt nočního hmyzu
aneb „čím se živí netopýři?“
x

podrobnosti k programu na j.juda@npcs.cz,
případně na 737 276 863
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Klub pro podnikavé ženy
V středu
Ve
tř d 30.
30 9.
9 pořádá
řádá Kl
Klub
b pro podnikavé
d ik é žženy
kurz Ireny Kubicové: Jak podnikat v souladu sama
se sebou a se svojí rodinou. Kurz se bude konat
v obřadní síni MěÚ v Krásné Lípě od 8:00 do 12:00
hodin. Během kurzu se dozvíte více o ženském
time managementu v praxi, plánování, já a rodina,
svět…a jak to všechno jde dohromady. Přihlásit se
na kurz můžete na e-mailové adrese kostka@krasnalipa.cz.

Houbařský den
v Seifhennersdorfu
Už po sedmnácté se v centru příhraničního města
Seifhennersdorf v Horní Lužici koná akce, která je
oblíbená u mladých i starších. Loupežnický vůdce
Karásek, jeho kumpáni a báby kořenářky vyrazí
v brzkých ranních hodinách do místních lesů, aby
ulovili bohatou kořist. Veškerý úlovek pak bude
k vidění v neděli 20. 9. od 11:00 do 17:00 hodin
na velké výstavě hub - v loupežníkově doupěti - Karáskově muzeu.
Houbařský odborník Horst Knoch rozdělí tyto plody lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé a všechny budou vystaveny na oblíbené výstavě. V roce 2014
shlédlo široké publikum na 170 druhů hub. Další
informace naleznete na: www.karaseks-revier.de.

Komentovaná
vycházka s průvodcem
Komentovanou
vycházku
s průvodK
t
há k RRumburkem
b k
ů d
cem nabídne čtvrteční zářijové odpoledne 10. 9.
od 17:00 hodin. Putování za architekturou uplynulých století doplní rumburské pověsti a příběhy,
které se u jednotlivých zajímavých staveb odehrály.
Součástí dvou komentovaných vycházek je krátká
prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Sraz je
před Loretou Rumburk v 16:45 hodin. Devadesátiminutové vycházky jsou určeny pro návštěvníky
Českého Švýcarska a zájemce o regionální historii
a architekturu. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, tel. 604 555 922. Vstupné je 100 Kč a snížené 60 Kč.

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích
Zapojte se do oživení areálu bývalé pohraniční
osady v Zadních Jetřichovicích a pomozte nám zabránit jejímu definitivnímu zániku. Sraz účastníků
brigády v sobotu 12. září v 9:00 v Zadních Jetřichovicích. Předpokládaná délka trvání: 8 hodin. S sebou pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Více
na www.npcs.cz.

Sousedský pochod
Zúčastněte se česko-německého sousedského
pochodu na nejvyšší bod Labských pískovců. Sraz
účastníků pochodu je v sobotu 12. září v 9:30 v Děčíně v prostoru nádražní haly Děčín. Předpokládaná délka trvání: 4 hodiny. Trasa: Děčín - Vysoký
Sněžník. Více na www.npcs.cz

O meších a stromech
Přijměte pozvání do úžasného světa rostlinných
organizmů NP České Švýcarsko. Obři a trpaslíci národního parku budou tématem exkurze, která se
uskuteční v sobotu 12. září. Sraz účastníků exkurze
je v 10:15 v Kyjově u zastávky Kyjov, hostinec. Předpokládaná délka trvání: 6 hodin
Trasa: Kyjov - Kamenný vrch a zpět. Více na www.
npcs.cz.

Už troubějí
Přijďte si poslechnout „pána zdejších lesů“ v době
říje a vychutnejte si jedinečný zážitek z noční výpravy do hlubokých lesů Českého Švýcarska! Atraktivní vycházka za troubícími jeleny do nitra národního
parku se uskuteční v pátek 18. září. Sraz účastníků
je v 18:00 u silnice Kyjov - Doubice (u vstupu zelené turistické značky na území NP České Švýcarsko).
S sebou svítilnu. Více na www.npcs.cz.

Klub pro podnikavé ženy pořádá kurz Lenky Papadakisové Kruh žen a Principy moudrého podnikání
žen. Kurz se koná v Obřadní síni MěÚ v Krásné Lípě
ve středu 9. září od 9:00 do 13:00. Lenka Papadakisová je koučkou, lektorkou, průvodkyní a iniciátorkou vzniku kruhů Moudrého podnikání žen v Čechách. Kurz je pro ženy zdarma. Přihlášky zasílejte
na kostka@krasnalipa.cz.

jež je v tomto období nejdůležitější dovedností hrubé motoriky. Posilujeme svalstvo nutné ke správnému vzpřimování a stimulujeme svalovou souhru.
Postupně také rozvíjíme i jemnou motoriku, myšlení a řeč. Přihlášky na telefonu +420 777 576 698
(Instruktorka PhDr. Jana Votápková), více informací
na www.komunitnícentrum.com.

Pojď si s námi hrát
A po prázdninách zase přišlo září. Teď už vím, co to
znamená. Moje starší sestřička Anička odejde každé
ráno do školky a doma je najednou zvláštní ticho.
Na hřišti už nemusím čekat, až se na mě dostane
řada u trampolíny, protože většina dětí se někam
ztratila. A moje maminka nahlíží do skříní, jestli
máme dostatečnou zásobu punčocháčů a svetrů.
Taky je Ti bez staršího sourozence doma smutno?
Nebo žádného nemáš? Bojíš se, že se doma budeš
nudit, až nastanou podzimní sychravé dny? Ničeho
se neboj. Vezmi maminku, tatínka, babičku, dědečka a přijď za námi do Mateřského centra Beruška.
Mateřské centrum najdeš v podkroví školní dru-

V sobotu 12. září 2015 od 10:00 do 17:00 se v Loretě
Rumburk uskuteční Loretánské slavnosti. Devatenácté Loretánské slavnosti v Rumburku nabídnou
divadelní pohádky studia Damúza z Prahy. Dále
ukázky renesančních a barokních tanců v podání
souboru Villanella z Liberce. Stejný soubor představí i dramaticko-taneční scénky Příběhy českých
dějin, které návštěvníky seznání s významnými
okamžiky české historie. Během Loretánských slavností se premiérově představí česko-německá publikace „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“
od Petra Herolda a Rostislava Křivánka. O hudební
program se například postará písničkářka Jana
Vébrová, Arzenal band Pavla Zelenky a vokální
sbor Varnsdorfské Náhodou. V ambitu se budou
prodávat rukodělné výrobky. Slavnost má rovněž
duchovní rozměr. Nejprve od 10.00 h. začne v klášterním kostele sv. Vavřince mše svatá (308. slavnost
výročí posvěcení). Celebrovat ji bude P. Jozef Kujan,
jiříkovský farář a rektor poutní baziliky minor Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. V 17.00 h.
následuje pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů. Vstupné je 25 Kč.

Kruh žen a Principy
moudrého
podnikání žen

Hrátky s lezoucími robátky
Cvičení pro rodiče s dětmi od 9 do 15 měsíců (období lezení) doplňuje již fungující kurzy „Cvičení
s miminky“ pro děti od 3 měsíců věku a „Hravého
cvičení“ pro děti od prvních krůčků do 3 let. Cvičení pro lezoucí děti se koná každou středu od 8.30
v prostorách školní družiny ZŠ Krásná Lípa. Během
cvičení stimulujeme děti k činnostem, které napomáhají rozvoji správného a koordinovaného lezení,

Loretánské
slavnosti

žiny a otevřeno bude každé úterý a pátek od 900
do 1130. Maminka mi slibuje, že tam bude spousta nových hraček, stavebnic a knížek. Budeme si
hrát, naučíme se nové písničky (a moje maminka
jich zná) a zatancujeme si. Nenecháme zahálet ani
šikovné prstíky, které umažeme barvičkami, lepidlem... a vyrobíme si nějaký pěkný obrázek nebo
dekoraci do dětského pokojíčku. Před Vánocemi
budeme zdobit perníčky a o Velikonocích vajíčka. Nezapomeň si bačkůrky a určitě přijď. Budu se
na tebe těšit.
(Barunka s maminkou)

Tvoření pro maminky
s dětmi
Každý čtvrtek v Kostce od 16:00 – 20:00 hodin, aktivity jsou vhodné i pro děti od 5 ti let.
10. 9. Mozaika z keramiky na dřevěné krabičky
17. 9. Výroba ozvučných dřívek a zvonkoher z bezu
24. 9. Práce s hedvábím – malování a batika
Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiálu do 150 Kč. Dotazy zodpoví lektorka Hana Štroblová na tel. 728 974 010.

Babí léto do sklenice
Sobota 12. září od 10:00 do 15:00
Návody, tipy a osvědčené postupy, jak zpracovat
divoké i zahradní plody. Vyrobíte si svůj vlastní jablečný ocet, zahradní víno, pečený čaj, kvašenou zeleninu i bylinkový olej. Možná bude i ochutnávka.
Vstupné: 100 Kč zahrnuje výuku, lehký oběd a překvapení, které si odnesete domů. Přineste s sebou
menší sklenice se šroubovacím víčkem.
Kurz pořádá Vlčihorská zahrada, z.s., více informací
www.os.nobilis.cz.
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Krásnolipské kulturní léto
pokračovalo ve Vlčí Hoře
Předposlední srpnový páteční podvečer patřil
v kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře opět
vážné hudbě. Před početným publikem se s programem složeným z děl A. Vivaldiho, G. F. Händela a J.
S. Bacha představilo trio ve složení: Jaroslav Šťastný
a Zuzana Čermáková – housle, Michal Janiš – klavír.
Jednotlivá díla propojil opět zasvěceným a poutavým komentářem Karel Jarolímek.
Poslední koncert letošního kulturního léta si ne-

nechte ujít v pátek 11. 9. od 18:00 hodin v Kulturním
domě v Krásné Lípě, kdy se Vám představí hudebník a klavírista Pavel Farský, jenž ve svém koncertu
hudbou a slovem představí Anthony Philipa Heinricha, který vyrostl na přelomu 18. a 19. století v Krásné Lípě. Ten zde načerpal to, co ho ve světě natolik
proslavilo, že byl ve své době nazýván americkým
Beethovenem.

Rallye Sachsen
Classic
Rallye Sachsen Classic je významnou akcí příznivců historických vozidel naší i zahraniční výroby.
Po čtyřech letech jsme v polovině srpna automobilové veterány mohli opět vidět i v Krásné Lípě.

Den Českého Švýcarska, skvělý den i večer
k
jd lší h motocyklů
t klů
Nezaměnitelným zvukem
nejdelších
světa Čechie-Böhmerland začal tradiční Den Českého Švýcarska. Po jejich okázalém odjezdu Den
pokračoval dětským Parkmaratonem, rodinným
maratonem, štafetovým během a skončil večerními
koncerty Dalibora Jandy a Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Především pak poslední jmenované hudební
seskupení vystupující s netradičním repertoárem
pracujícím s odkazem na lidovou tradici mělo u návštěvníků a posluchačů velký úspěch.

Dětské běhy s rekordním počtem
účastníků
I přes to, že se letos velký Parkmaraton nekonal,
mile překvapila účast malých běžců a běžkyň v Dětském Parkmaratonu. Dětské běhy a štafetový běh
stejně jako v loňském roce organizoval Schrödingerův institut a překvapivě se do nich přihlásilo devadesát tři dětí.
Zde máme výsledky:
Kategorie 0 – 6 let:
1. místo Michal Kepka
2. místo Ema Kubicová
3. místo Daniela Procházková
nejmladší účastník byla Elen Churáčková (4 měsíce)
Kategorie chlapci 7 – 10 let:
1. místo Antonín Vonderka
2. místo Kryštof Hanžl
3. místo Honzík Kiml
Kategorie dívky 7- 10 let:
1. místo Simona Čurdová
2. místo Jana Matějíčková
3. místo Katka Havlová
Kategorie chlapci 11 – 15 let:
1. místo Petr Dušek

2.
Vencl
2 místo
í t Šimon
Ši
V l
3. místo Lukáš Kepka
Kategorie dívky 11 – 15 let:
1. místo Anežka Matějíčková
2. místo Barunka Šašková
3. místo Nikola Najmanová
Po krátké pauze a vyhlášení výsledků dětských
běhů odstartoval štafetový běh, kde bylo snahou
zaběhnout co nejlepší čas na vzdálenost 42,195 km
- klasický maratonský běh. To se nakonec podařilo
v čase 3 hod. 35 min. A, i když se nepodařilo pokořit
loňský čas 3 hod 17 min, není proč smutnit. Štafetového běhu se letos účastnilo spoustu maličkých
běžců, kteří sice nebyli tak rychlí, o to však urputnější a štafetu si zaběhali i několikrát za sebou.
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Vydejte se hledat kešky
po Köglerově naučné stezce
V informačním středisku v Domě Českého Švýcarska si mohou všichni zájemci o geocaching vyzvednout novou mapu, na které jsou zobrazeny 2
cyklookruhy v rámci Köglerovy naučné stezky a informace, kde a jak hledat kešky a poznávat tak okolí
Krásnolipska.
První trasa - červená (delší okruh cca 15 km):Krásná
Lípa - Ditrichova Hrobka - Farská cesta - Doubice Kyjov -Na Fakultě zastávka pěšky na Kyjovský hrádek - dále kolem na Sněžnou - Krásný Buk - Krásná
Lípa. Druhá trasa modrá (kratší okruh, cca 10 km):
Krásná Lípa - Skřivánčí Pole - restaurace Vlčárna k Verunčině studánce a na rozhlednu na Vlčí Hoře
- Dlouhý Důl - podél Křinice do Krásné Lípy. Mapa
obsahuje i QR kódy s informacemi o GPS souřadnicích ke keškám a současně zde najdete indicie,

které Vám usnadní hledání kešek. Mapa je k dostání zdarma, obsahuje i informace o zajímavostech
na Köglerově naučné stezce, informace o nových
technologiích v turistice. Více informací získáte také
na webu: http://www.geocaching.ceskesvycarsko.
cz/
V sobotu, 19. září 2015, se s námi můžete vydat
na společný cyklovýlet s průvodcem a hledat zajímavosti na Köglerově naučné stezce v podobě kešek a další zajímavosti. Sraz je ve 13 hodin před Domem Českého Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí.
Tuto mapu vydala společnost České Švýcarsko
v rámci projektu: Podpora atraktivity turistiky pro
novou generaci v Českém Švýcarsku, který byl
podpořen z finančních prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

Do Krásné Lípy se
opět po roce sjeli
mariášníci
Na tradiční – již šestnáctý - turnaj v padesátníkovém mariáši se v sobotu 22. srpna sjeli do našeho
sportovního areálu hráči nejen z blízkého okolí,
ale i z Liberce, Sobotky, Ústí, Litoměřic, Lomnice,
Semil, České Lípy a Žandova. Hrálo se celkem 5 kol
po hodině, mezi jednotlivými koly byly přestávky
na odpočinek a na společný oběd. Konečné pořadí
se určilo ne podle sumy vyhraných peněz, ale podle umístění v jednotlivých kolech. A tak se stalo, že
hráč, který vyhrál nejvíce, skončil až na třetím místě. Zajímavé je i to, že vítěz z roku 2011 skončil letos
na posledním 27. místě.
První místo obsadil Antonín Křapka z Nemyslovic,
na dalších místech pak loňský vítěz Václav Severýn
z Liberce, vítěz z roku 2004 Jaroslav Pokorný ze Cvikova a Pavel Huml ze Šluknova. Všichni účastníci
si od nás opět odvezli Krásnolipský mariášový kalendář, tradiční kořaličku s upomínkovou etiketou,
diplom za účast a tašku s drobnými cenami. Turnaj
proběhl bez jediného protestu a o občerstvení se
po celou dobu vzorně staral personál Sportbaru.
Hráči si ve volném čase celý areál prohlédli a bylo
slyšet pouze slova chvály.
(Milan Sudek)

VÝZVA PRO
REGIONÁLNÍ VÝROBCE
a provozovatele
regionálních zážitků,

ZA KEŠKAMI DO OKOLÍ KRÁSNÉ LÍPY
Cyklovýlet po Köglerově naučné stezce
sobota 19. září 2015
Vydejte se s námi na zkušební výlet s cílem hledat zajímavos na Köglerově naučné stezce v
podobě kešek a další zajímavos .
i

Trasa I: Z Krásné Lípy → Ditrichova Hrobka→ Farská cesta → Doubice → Kyjov → Na Fakultě zastávka pěšky na Kyjovský hrádek → dále kolem na Sněžnou → Krásný Buk →
Krásná Lípa

i

Trasa II.: Z Krásné Lípy → Skřivánčí Pole → restaurace Vlčárna → k Verunčině studánce a
na rozhlednu NA Vlčí Hoře → Dlouhý Důl→ podél Křinice do Krásné Lípy

i

Sraz u Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě ve 13hodin, návrat do 18 hodin.

www.geocaching.ceskesvycarsko.cz

Projekt Podpora atrak vity turis ky pro novou generaci v Českém Švýcarsku byl podpořen z finančních prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

k předkládání žádostí o udělení značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“.
Termín přijmu přihlášek - průběžně do konce října.
České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních 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 certifikováno 27 produktů a 7 zážitků. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce
k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.
Od loňského roku probíhá i certifikace „Zážitků“.
„Zážitkem“ se pro účely těchto certifikačních kritérií rozumí služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) vázané na konkrétní
lokalitu nebo tradiční akci. V roce 2014 obdrželi
certifikát Loretánské slavnosti v Rumburku, Nožířské slavnosti a Velikonoční jízda z Mikulášovic
nebo balíček turistických aktivit: České Švýcarsko
- to jede. Podrobnosti k certifikaci zážitků a kritéria
hodnocení jsou na webových stránkách ARZ či České Švýcarsko o.p.s.
Další kolo certifikace proběhne pravděpodobně
v listopadu 2015 (podle počtu zájemců). Podrobné
informace pro zájemce o udělení značky včetně
žádostí o značku, zásad jejího udělování a užívání
a certifikačních kritérií jsou k dispozici na http://
www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko,
případně je možné žádost vyzvednout osobně
nebo požádat o zaslání v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Vyplněná žádost včetně
povinných příloh musí být doručena na naši adresu
nejpozději do 31. října 2015. K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných
produktů (není-li to technicky možné, je potřeba
s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob
prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno.
(Jarmila Judová, www.ceskesvycarsko.cz)

140X70.ai 1 26.8.2015 12:30:32
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USNESENÍ

z 13. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19. 8. 2015
I. Hlavní program
Příprava projektu rekreačního využití rybníka
Cimrák
Usnesení RM č. 13 – 01/2015
RM projednala podpis kupní smlouvy na odkoupení pozemků okolo vodní plochy Cimrák, skončené
podmínky dotace na jeho rekonstrukci, předpokládané napojování splaškové kanalizace ulic nad
přítokem a možnosti rekreačního využití rybníku
s přilehlými plochami.
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu Odboru výstavby, investic a životního prostředí, aby
zajistil podklady a následně jednoduchý projekt
pro částečné využití rybníka Cimrák k rekreačním
účelům.
RM bere na vědomí další část projektu víceúčelové
plochy, hřiště a skate parku pod hrází rybníka Cimrák.
II. Došlá pošta
Nemovitosti - prodej objektu Křinické náměstí
6/11 - Usnesení RM č. 13 – 02/2015
RM doporučuje ZM schválit zrušení usnesení ZM
č. 4-30/2015 z 18. 6. 2015 z důvodu odstoupení
RNDr. Jana Srba, bytem Na Hanspaulce 7A, Praha
6, od záměru koupě objektu Křinické náměstí 6/11.
Dopis od Správy NPČŠ
Usnesení RM č. 13 – 03/2015
RM bere na vědomí odpověď ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko ve věci dlouhodobě
připravovaných projektů a ukládá starostovi města reagovat na jeho některá zavádějící vyjádření
ve věci o. p. s. České Švýcarsko.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 43, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 13 – 04/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 43, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (29,33 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Při podpi-

su 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. 48, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 13 – 05/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 48, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (37,81 m2, sazba 41,12 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. 13 – 06/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Obnova fasády objektu Bezručova 359/15 - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 13 – 07/2015
RM se seznámila s průběhem obnovy fasády objektu Bezručova 359/15 a schvaluje dodatek č. 1
ke SOD č. 2015/11/18 - 183 s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Mánesova 294/24 - výměna oken
Usnesení RM č. 13 – 08/2015
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/18
- 276 na výměnu oken vč. drobných zednických
úprav otvorů v objektu Mánesova 294/24, Krásná
Lípa s firmou SAMAT spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, dle předloženého návrhu.
Vybavení hasičské zbrojnice
Usnesení RM č. 13 – 09/2015
RM schvaluje nákup a výrobu vnitřního vybavení
hasičské zbrojnice od jednotlivých dodavatelů dle
předloženého návrhu.
Přezkum hospodaření města za rok 2015
Usnesení RM č. 13 – 10/2015

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2015/19/19 - 278
o vykonání přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015 se společností AUDIT OBCE, s. r.
o., Příbram, IČ 27110753, dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí
Usnesení RM č. 13 – 11/2015
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádostí o dotaci do:
1) Nadačního fondu Albert na projekt Učíme se
s Kostkou,
2) programu Podpora regionů Nadace ČEZ na projekt Klub Včelka 2016.
Rekonstrukce střechy kaple
Usnesení RM č. 13 – 12/2015
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2015/11/26
- 182 s firmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310,
Chřibská, dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění úkolů z 11. RM
Usnesení RM č. 13 – 13/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 11. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápis a informace:
- Zápis z jednání komise cestovního ruchu a propagace ze dne 13. 7. 2015,
- 1. ročník veřejného silničního závodu Okolo Vlčí
hory 2015,
- Dopis od MMR ČR ve věci Závěrečného vyhodnocení akce Správce fotbalového areálu v Krásné
Lípě,
- Hasičský záchranný sbor ÚK - Protokol o výsledku
kontroly obce,
- Informace o proběhlé kontrole pracovníků poskytovatele dotace SFŽP - „zametací vůz“,
- Návštěvnost knihovny Krásná Lípa v období 01 07/2015.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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