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Čtvrtek 17. prosince
Příští číslo Vikýře vyjde za tři týdny ve čtvrtek 7. ledna

Slovo starosty
Právě končící rok 2015 přinesl řadu nových výzev, jejichž skutečný význam dokážeme skutečně vyhodnotit až s určitým časovým odstupem. Ale už teď je patrné,
že se vážně dotýkají i našich životů. Ať jsou to stále častější vrtochy počasí, letos
přinášející namísto opakovaných záplav neobvyklé dlouhodobé sucho, nebo zástupy uprchlíků valících se Evropou bez hranic či nepředvídatelné, surové a zbabělé teroristické útoky náboženských fanatiků v zemích našich přátel a spojenců.
V místech, která často a rádi navštěvujeme. Nikdo už nemůžeme pohodlně a alibisticky říci: Mě se to netýká… Tyto události nastavují zrcadlo každému z nás, každý
si pokládáme řadu otázek a definujeme si osobní postoje. A nejinak tomu bude
i o nadcházejících Vánocích, nejoblíbenějších z křesťanských svátků, které k zastavení a zamyšlení přímo vybízí.
Prvním krásnolipským adventním koncertem a slavnostním rozsvícením městského vánočního stromu jsme, společně a v hojném počtu, symbolicky zahájili
předvánoční období. Advent, z latinského adventus, značí příchod, přeneseně
naději a očekávání, dobu zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Jak moc dokážeme

jeho význam naplnit a prožít, je na každém z nás. Zda podlehneme komerčnímu
vábení a mediální masáži obchodníků, třpytivému konzumnímu pozlátku spotřeby nebo se spíše vrátíme k tradicím a zvykům našich předků z dob, kdy největší
hodnotou byl společně prožitý čas, sdílení radostí a vzájemné pospolitosti. Právě
vzájemnost, udržování našich tradic, zvyků a kulturnosti mohou být tou nejvhodnější odpovědí a obranou proti našim obavám a nejistotám.
Vážení spoluobčané,
uplynulý rok přinesl nepochybně i spoustu úspěchů, radostí a příjemných zážitků
jak v životě našeho města, tak i v životech každého z nás, v našich rodinách a v celém společenství. Nenechme si jejich sílu překrýt stíny nespokojenosti, strachů
a špatných nálad.
Dovolte mi, abych Vám popřál, jménem svým i jménem mých kolegů a spolupracovníků, klidné prožití blížících se vánočních svátků a hodně štěstí a pevné zdraví
v roce 2016!
Jan Kolář, starosta města

Slovo senátora
Máme před sebou opět vánoční a novoroční svátky, končí další rok.
Pro každého je to období bilancování a přemítání nad svým životem a životem
svých nejbližších.
A také nad tím, co se děje v nedalekém okolí, tedy v obci a širších souvislostech,
ve státě, v Evropě či ve světě.
Z hlediska problémů Evropy a dlouhodobého fungování našeho státu je situace
neradostná. Naštěstí ale máme zatím do nějaké míry volnost a klid na sebe, svou
rodinu a přátele.
Já jsem se musel v posledním roce učit žít po dvaceti letech bez každodenních
starostí o město, přenechal jsem tyto úkoly dalším, především současnému starostovi H. Kolářovi.
Jsem nyní dost v Praze a vidím zblízka, jak mnohé věci žalostně nefungují.
Ve městě se nám v tomto roce přes všechny těžkosti podařilo po mnoha letech dokončit výstavbu 2. etapy kanalizace (na této stavbě je příkladně vidět, jak se z jednoduchých věcí dá udělat naprostá úřednická složitost. Budeme ještě dlouho administrovat ...).

Dokončili jsme rekonstrukci hasičské zbrojnice a tak, kromě doplněné důležité
městské infrastruktury, je v hezkém stavu další část města.
Zrealizovali jsme několik menších věcí a připravili mnoho nejrůznějších projektů.
To, že alespoň jejich část zrealizujeme, zaručuje dlouhodobý způsob hospodaření
města. Na investice budeme mít volné finanční prostředky ve výši více jak 22 mil. Kč,
ke kterým snad alespoň z části získáme nějakou dotaci.
Naše město i se svým okolím je relativně dobré místo k životu, i když vydělat si
v našem regionu na živobytí, je stále náročné.
To, kam se řítí svět okolo nás sice nedává důvodů k velké radosti, ale musíme věřit.
Vážení spoluobčané,
přeji vám všem příjemné prožití zbytku adventního času, klid a pohodu o vánočních a novoročních svátcích, hodně sil, zdraví, optimismu a pár dobrých blízkých
a přátel okolo sebe po celý rok 2016.
Zbyněk Linhart
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Investice do rozvoje města 2015
I letos pokračovaly významnéé iinvestice
i d
do rozvoje
j
města. A to především díky rozumnému hospodaření v minulých letech, ale i díky získaným dotacím
z fondů EU.
Nejvýznamnější letošní investicí bylo dokončení
II. etapy splaškové kanalizace, na kterou byla letos
vyčleněna částka více jak 11 mil. Kč. Podrobně o ní
informujeme v jiné části tohoto vydání Vikýře. Výstavba kanalizace byla úspěšně dokončena a začala
fáze postupného připojování uživatelů. Pro občany,
kteří se budou na novou kanalizaci napojovat, jsme
připravili motivační dotační program, který pomůže významně kompenzovat náklady na vybudování
individuální části kanalizační přípojky. Každý, kdo
se ke kanalizační síti nově připojí, může obdržet dotaci od města až do výše 13.200,- Kč.
Tou asi nejviditelnější letošní akcí bylo dokončení
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nemocniční ulici.
Slavnostně jsme ji předali do užívání 14. listopadu
2015. Dlouhá léta chátrající budova dostala moderní kabát i vybavení a dnes již dobře slouží našim
hasičům. Celkové náklady činily téměř 13 mil. Kč.
Na investice a velké opravy budov a domů v ma-

jetku
korun.
Mohj k města
ě byly
b l vyčleněny
čl ě 2 miliony
ili
k
M h
la tak být v zásadě dokončena oprava bytového
domu v Bezručově ulici 15, proběhla výměna oken
v bytovém domě Mánesova 24 a Křinické náměstí
16, kde došlo i k výměně nevzhledných vstupních
dveří. U objektu ve Smetanově 2 byla provedena
oprava poloviny střechy. Kompletní opravou prošla
i střecha krásnolipské hřbitovní kaple. Z řady dalších aktivit je potřeba ještě připomenout přípravu
výstavby chodníku na Varnsdorfské ulici, kde jsme
v rámci rekonstrukce vozovky již položili vnější obrubník. V současnosti se pracuje na získání stavebního povolení, abychom dílo mohli v dalších letech
dokončit.
Drobnější investice byly realizovány i v areálu
Technických služeb, kdy došlo k výměně několika
dalších garážových vrat a k rozšíření skleníkových
prostor, které využíváme pro přípravu sezonní mobilní městské zeleně. Parkové plochy jsme letos
ve městě rozšířili o úpravy kolem hasičské zbrojnice
a na dvou místech v Kyjovské ulici.
Zvláštní pozornost jsme věnovali i přípravě projektových dokumentací pro plánované investice

v příštím
říš í období,
bd bí především
ř d ší se zaměřením na jejich možné financování z dotačních zdrojů. Před
vydáním stavebního povolení jsou např. projekty
na rekonstrukci prostor budoucího Muzea turistiky na Křinickém náměstí, rekonstrukce sběrného
dvora Technických služeb, projekt rekonstrukce
T-klubu v Nemocniční ulici, projekt zklidnění dopravy v ulici Komenského a Školní, již zmíněný projekt
výstavby chodníku na Varnsdorfské atd. Ve fázi studie máme v současné době záměr výstavby nové
rozhledny na Maškově vrchu nebo stavební úpravy
provozních budov Technických služeb. Připravují se
i projekty parkových úprav ve spodní části sídliště
a na Kyjovské ulici. Ve fázi stavebního řízení jsou již
i záměry výstavby parkovišť v Kyjově.
Dalších plánů a nápadů je mnoho, jejich realizace
však bude do značné míry závislá na dostupnosti dotačních prostředků v nadcházejícím období.
Letošní rok budeme končit s finančními rezervami
ve výši více jak 22 mil. Kč, které poslouží mj. právě
k spolufinancování výše uvedených rozvojových
záměrů.
Jan Kolář

Krásnolipské kalendárium 2015
V letošním roce se v Krásné Lípě konalo zhruba 110 akcí, z nichž přibližně 30 akcí pořádalo město, někdy vlastními silami a prostředky, ale většinou ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. Musím konstatovat, že se
nám osvědčil soubor akcí pod názvem Kulturní léto v Krásné Lípě, kdy zejména v prázdninových dnech se snažíme nabídnout více kulturních zážitků nejen pro obyvatele, ale také návštěvníky našeho města. Město pro rok
2015 vyčlenilo na akce finanční prostředky ve výši více jak 500 tis. Kč.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem organizacím i jednotlivcům, kteří se na akcích ve městě podílejí či je
pořádají.
Jana Drobečková

LEDEN

Krásnolipští školáci stavěli sněhuláka pro Afriku
V rámci celorepublikové akce Sněhulák pro Afriku se v areálu krásnolipské základní školy stavěli sněhuláci.
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ÚNOR

BŘEZEN

Prezident
id
Miloš
il Zeman navštívil naše město

105. narozeniny
i paní Marie Freibergové

V rámci třídenní návštěvy Ústeckého kraje navštívil prezident České republiky
Miloš Zeman v úterý 3. února 2015 i Krásnou Lípu, kde v Křinickém pivovaru
poobědval.

Město Krásná Lípa se připojilo k dlouhé řadě gratulantů, kteří přišli s přáním
k 105. narozeninám nejstarší krásnolipské občanky paní Marie Freibergové.

DUBEN
Každé
ždé kolo
k l pomůže
ů - i těch našich 92!!!

Krásná Lípa uklízela Česko

Krásnolipáci vyslyšeli výzvu Sbírky kol pro Afriku a darovali dvaadevadesát nepotřebných a nadbytečné kol, která opravené pak dostali
školáci v africké Gambii.

Úklidem břehů a koryta říčky Křinice se i Krásná Lípa připojila k druhému ročníku kampaně
Ukliďme Česko. Účastníci akce společnými silami vylovili, vytahali a uklidili zhruba čtyři
a půl tuny nejrůznějšího odpadu.

KVĚTEN
Uplynulo 70 let od Pochodu smrti

Svátek 1. máje jsme slavili v Mikulášovicích

Položením kytice u památníku v Kyjovském údolí jsme uctili vzpomínku na
70. výročí tzv. Pochodu smrti.

Retro svátek práce oslavila Krásná Lípa soudružskou návštěvou na velmi vysoké
úrovni v Mikulášovicích. Krásnolipská alegorická vozidla tam vzbudila zaslouženou pozornost.
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ČERVEN
Duchovní léto v Krásné Lípě

Folklorní soubor Dykyta se před čtvrt stoletím narodil

V sobotu 6. června jsme zahájili sérii letních koncertů v kostele svaté Máří Magdaleny v Krásné Lípě. Skladby zněly v podání Jana Kalfuse na varhany a Jana
Thuri na hoboj.

Pětadvacáté narozeniny letos oslavil Folklorní soubor Dykyta. Dykyta vznikla
v květnu 1990 a za svůj cíl si soubor vytkl seznamovat veřejnost s českou lidovou kulturou.

ČERVENEC
Výstava „August Frind - umělec nezná hranic“

Jaroslav Svěcený nadchl Krásnou Lípu

Po celý červenec byla v Domě Českého Švýcarska k vidění výstava obrazů krásnolipského rodáka akademického malíře Augusta Frinda. Tento malíř z přelomu 19. a 20. století, rodák z Krásné Lípy se zasloužil o mnoho děl, která zdobila
nejen civilní domy, ale také veřejné a církevní budovy – například vitráže v kostele sv. Máří Magdalény, interiér v Dittrichově hrobce a mnoho dalších.

Kdo a kdy naposledy mohl říci, že zaplnil krásnolipský kostel sv. Máří Magdaleny do posledního místečka. V červenci se to podařilo jednomu z nejvýznamnějších českých houslistů, Jaroslavu Svěcenému. Nádherný večer skvělým výkonem podtrhla i cembalistka Jitka Smetanová-Navrátilová, která umělce při
jeho hře doprovázela.

SRPEN
Krásnolipská vlajka na rovníku

Den Českého Švýcarska, skvělý den i večer

Být v Ekvádoru a nebýt na rovníku... to by byl prů... švih. Proto krásnolipští cestovatelé Láďa Bezděk & Káťa Dvořáková nechali zavlát krásnolipskou vlajku
na rovníku v Ekvádoru.

Nezaměnitelným zvukem nejdelších motocyklů 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.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 28. 12. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31. 12. 2015 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 4. 1. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7. 1. 2016
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
Zimní svoz odpadových nádob začal 1. 10. 2015 a skončí
31. 3. 2016 – známky červené a bílé = vývoz každý týden.

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

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

Praní, žehlení, mandl
Sociální šatník
prádelna Kolíček
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00 úklidy domácností i firem,
Út zavřeno
ceník na webu Kostky
St 9:00 – 13:00
pradelna@krasnalipa.cz
Čt 13:00 – 15:00
tel: 777 291 340
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
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
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

Krásnolipský komorní sbor
Ob il svojiji či
Obnovil
činnostt v d
dubnu
b roku
k 2012 a od
d té
doby uskutečnil celkem 39 veřejných vystoupení
a koncertů. Repertoár sboru obsahuje úpravy písní
lidových, sbory umělé, klasické, duchovní i populární. 17 členek je převážně z Krásné Lípy, některé
dojíždějí z Rumburka, z Varnsdorfu a jedna dokonce až z Děčína. Touto cestou bych chtěl poděkovat
našemu městu za finanční podporu na naši činnost
a vám, občanům a našim věrným posluchačům
za to, že se všech akcí v tak hojném počtu účastníte. Pohled na zcela zaplněné lavice při letošním
1. adventním koncertu v kostele byl pro nás velikou
odměnou.
Milan Sudek

Maus: CHOVATELSKÉ POTŘEBY
A KRMIVA U MYŠÁKA
Masarykova
423/31, Krásná Lípa,
k
tel.: 739 635 663
rozvoz po Krásné Lípě zdarma.

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše
asistenty prevence kriminality na těchto telefonních číslech: +420 603 893 634, +420
702 929 489.

Soutěž o NEJ vánoční
strom Šluknovska
t ři města,
ě t čtyři
čt ři vánoční
á č í stromy.
t
RRumburk,
b k V
Čtyři
Varnsdorf, Krásná Lípa, Šluknov. Vánoční soutěž o ceny.
Vyhrávejte vouchery na jídlo, na relax, na zábavu.
Vítězné město získá certifikát. Hlasujte o NEJ vánoční strom! Hlasovat v anketě lze do 20. prosince
2015. Registrovaní čtenáři na webu http://www.
sluknovsko.severoceskydenik.cz/zivotni-styl/hlasovani-soutez-o-nej-vanocni-strom-sluknovska.
html#anketa se mohou zúčastnit hlasování a automaticky postupují do slosování o výhru.

Na konci letošního roku vzpomínáme již 25 let
od úmrtí mého otce Jaroslava Pokorného. Nikdy
na něj nezapomeneme. Děkuji všem, kdo jste ho
znali i za tichou vzpomínku na něj. Syn Jaroslav
a jeho žena Tereza.

Hlasujte pro Kostku
SSvým
ý hlasem
hl
ůž podpořit
d ři práci
á i s dětmi
dě i v KostK
můžete
ce. Nadační fond Albert Albert krásnolipské Kostce
přispěje na práci s dětmi i podle počtu hlasů, kterými ji podpoříte. Konkrétně se jedná o zajištění
přípravy dětí do školy a o odbornou pomoc dětem
ze sociálně slabého prostředí. Hlasujte pro projekt
číslo 10 na stránkách http://www.nadacnifondalbert.cz/akce/hlasovani-verejnosi-o-podpore-projektu-v-krajích. Hlasovat můžete až do neděle
27. prosince do 24:00 v noci.

Kancelář senátora za
Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, 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

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
19. – 20. 12. 2015 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína, tel.: 412 550 343
24. 12. 2015 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
25. 12. 2015 MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410
26. – 27. 12. 2015 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína, tel.: 412 550 343
1. 1. 2016 MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
2. – 3. 1. 2016 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI., tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
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
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 4. 2016.
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.

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.

Tímto děkuji pečovatelkám v DPS Krásná
Lípa za kvalitní péči a jejich ochotu k paní
Maškové.
Děkuje Ivana Debnárová s celou rodinou.
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POLICEJNÍ SLOUPEK
Auto řídil zdrogovaný řidič
V Rumburské ulici byl krásnolipskými policisty
přistižen řidič vozidla Škoda Octavia, u kterého
bylo testem zjištěno, že řídí vozidlo pod vlivem
pervitinu. Ačkoliv odmítal požití návykové látky, laboratorní vyšetření krve potvrdilo 227 ng/
ml metamfetaminu v krvi, což stačí k tomu, aby
celá věc byla kvalifikována již jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který řidiči
nyní hrozí u soudu až roční trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Pachatel neznámý, zisk nulový
Krásnolipští policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Čelakovského ulici odcizil devět
kusů rozměrných gabionových sítí včetně spojovacího materiálu. Jedná se o pozinkované
sítě se čtvercovými oky, které slouží ke stavbě
opěrných zdí vyplněných kamenivem. Přestože hodnota sítí činí pouhých šest tisíc korun, je
pravděpodobné, že byly nakonec za pár korun
vykoupeny v některé ze sběren druhotných surovin.
Chtěl ticho, zlomili mu nos
Zlomený nos, pohmoždění hlavy a ramene
včetně dvoudenní hospitalizace v nemocnici,
tak skončil jeden z obyvatel Studánecké ulice
poté, co pouze umravňoval skupinu osob, která
zde o půlnoci rušila noční klid křikem a troubením. Policisté nyní hledají případné svědky,
kteří napadení mohli uvedeného dne sledovat
a kteří by tak pomohli k usvědčení pachatele.
Tomu za výtržnictví a ublížení na zdraví hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 8 trestných
činů a 65 přestupků, z toho 38 přestupků vyřešili v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

Kotlíková dotace
Ústeckého kraje
Na jednání zástupců měst a obcí Šluknovského
výběžku v Dolním Podluží jsme byli informováni
zástupci Krajského úřadu o možnosti získání dotací
na pořízení nového zdroje tepla pro fyzické osoby,
tj. domácnosti v Ústeckém kraji. Předpokládaný
příjem žádostí o dotaci je v prvním čtvrtletí r. 2016!
Bližší informace jsou dostupné na stránkách krajského úřadu, konkrétně zde: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744 .
Ve středu 13. 1. 2016 v 17:00 hod. v kulturním domě
Krásná Lípa se bude konat pro občany Krásné Lípy,
Rybniště, Chřibské a Doubice prezentace dotačního programu, kde jim budou pracovníky Krajského
úřadu Ústeckého kraje vysvětleny podmínky získání dotace a zodpovězeny případné dotazy.

Tělovýchovná
jednota volila
nové vedení
Tělovýchovná jednota na své mimořádné valné
hromadě volila nové vedení. Stávající předseda Josef Hladík odstoupil z funkce předsedy ze zdravotních důvodů. Novým předsedou byl zvolen Milan
Pešír. Panu Hladíkovi děkujeme za jeho dlouholetou práci ve vedení TJ a novému předsedovi přejeme hodně úspěchů v nové funkci.
Za TJ Alena Sojková, hospodář TJ
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Nová kanalizace již slouží
Budování II. etapy kanalizační sítě v Krásné Lípě
skončilo. V závěru listopadu se nám postupně podařilo zkolaudovat nejprve hlavní kanalizační stoky
(Vodoprávní úřad) a následně i veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům (Stavební
úřad). Kolaudační souhlasy byly podmínkou pro
podpis koncesní smlouvy se staronovým provozovatelem kanalizace, kterým bude i nadále společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Tím
byla v zásadě dokončena největší investiční akce
v novodobé historii města (110 mil. Kč) a Krásná
Lípa se tak zařazuje mezi několik málo měst v regionu s poměrně hustou kanalizační sítí. Jedná se
o významný příspěvek našeho města v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Další podstatná
část odpadních vod tak neskončí v Křinici hned jako
doteď, ale až po přečištění v čistírně odpadních vod
v Krásném Buku. V průběhu akce se vybudovalo téměř 7 km kanalizačních stok, 1,5 km veřejných částí
přípojek.
V rámci koncesního řízení se nám podařilo nasmlouvat velmi dobrou cenu za čištění a likvidaci
odpadních vod pro domácnosti, a to ve výši 42,89
Kč/m3, tedy takzvané stočné.
V rámci právě dokončené II. etapy kanalizační sítě
předpokládáme napojení cca 297 objektů. Pro občany, kteří své objekty napojí na novou kanalizaci,
jsme připravili příspěvek, který může činit v maximální hodnotě až 13.200,- Kč. Tito občané od města již zároveň obdrželi projektové dokumentace

a stavební povolení svých individuálních přípojek.
Množství realizovaných přípojek a následně celkový objem čištěných odpadních vod bude mít
zásadní význam pro vývoj ceny stočného v příštích
letech.
Informace ke způsobu a podmínkám připojení
ke kanalizační síti, stejně jako pravidla pro získání
příspěvku od města a další důležité informace najdete v další části tohoto Vikýře a budou zároveň
i adresně zaslány vlastníkům dotčených objektů.
Rád bych poděkoval všem občanům za trpělivost
s nepříjemnostmi a komplikacemi, které tuto rozsáhlou stavbu provázely. Druhotně pak výstavba kanalizace přinesla i rozsáhlé opravy povrchů
dotčených místních kanalizací. Nám zbývá ještě
administrativně celou akci dokončit, vypořádat se
s komplikacemi, které nám vyplývají z údajných
nedostatků ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby. To však už bude práce pro právníky, kteří se
touto záležitostí již zabývají.
Přes veškeré problémy a starosti, velice složitou administrativu a technické komplikace při stavbě lze
konstatovat, že jde o mimořádný počin a smysluplnou investici do budoucnosti města. Říčka Křinice,
která pramení v lesích nad městem a odvodňuje
většinu rozlohy města, po pár kilometrech vtéká
do Národního parku České Švýcarsko a jen o kousek dál opouští území naší republiky, má šanci se
významně pročistit.
Jan Kolář

Informace k napojení objektů
na kanalizační síť
Veškeré informace ke způsobu napojení objektů na kanalizační síť včetně postupu při uzavření
smlouvy o vypouštění odpadních vod poskytne referentka technicko-provozní činnosti provozovatele kanalizace Severočeských vodovodů a kanalizací
a.s.
Paní Bc. Zuzana Gabrielová
Tel.: 412 535 012
Fax.: 417 562 585
Mobilní tel.: 724 777 637
e-mail : zuzana.gabrielova@scvk.cz
Město Krásná Lípa chce občany, kteří se budou napojovat, finančně podpořit, a proto vyhlásilo Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační
síť pro roky 2015 – 2016. Lhůta pro podání žádostí
je nejpozději 31. 10. 2016.

Dotace se skládá ze dvou částí. Bude poskytnuta
jednak formou paušální částky 600,- Kč/bm realizované splaškové kanalizační přípojky v nezbytně
nutné míře, maximálně však na 12 metrů a formou
jednorázového bonusu ve výši 6000,- Kč za připojení objektu k veřejné splaškové kanalizační síti.
Bonus se vztahuje k objektu. V případě, že má objekt více kanalizačních přípojek, bude vyplacen
bonus plus paušální částka na součet délek všech
přípojek, a to jednorázově.Dotace bude vyplácena
pouze bankovním převodem na číslo účtu uvedené
v žádosti. V případě dotazů se obracejte na Městský
úřad Krásná Lípa na pana Mareše, tel. 412 354 832,
mares@krasnalipa.cz nebo na Ing. Simandl,
tel. 412 354 834, simandl@krasnalipa.cz.
Lucie Hanková

Výše poplatku za odpady se nemění
Zastupitelstvo města Krásná Lípa na svém zasedání dne 9. prosince 2015 schválilo novou Obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Nová vyhláška byla vydána z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů. Zákon nově stanoví
a do vyhlášky bylo zapracováno osvobození od poplatku pro fyzickou osobu, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí

sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Toto osvobození by mělo být poplatníkem nahlášeno v rámci ohlašovací povinnosti u správce
poplatku: Městský úřad Krásná Lípa, odbor výstavby, investic a životního prostředí, p. Fritscheová,
tel. č. 412 354 833.
Další podstatnou změnou zákona je postavení poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V případě, že vznikne poplatníkovi nedoplatek na poplatku, vyměří obecní úřad
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
Výše poplatku se nemění.
Lenka Fritscheová
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Akce nejen pro krásnolipské fitMAMINKY, ale i pro širokou veřejnost. Všichni jste srdečně zváni!

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
V pátek 1. ledna si nenechte ujít městský
ohňostroj, který bude odpálen přesně
ve 20:00 na hrázi rybníka Cimrák.

Vánoční setkání
u Dolského mlýna
b
19
i
k č í vánoční
á č í seV sobotu
19. prosince
se uskuteční
tkání příznivců a obdivovatelů Českého Švýcarska
u Dolského mlýna. S sebou cukroví, vánoční náladu
(pouze tu hezkou) a horký čaj. Sraz je v 9:30 u Dolského mlýna.

Novoroční výstup
na Vlčí horu
V pátek 1. ledna se můžete společně s krásnolipskými turisty vydat na novoroční výstup na rozhlednu Vlčí hora. Odchod z náměstí je naplánován
na 11.30 hodin.

Zimní táboření
Nejsevernější zimní táboření pod Vlčí Horou se
uskuteční ve dnech 8. – 10. ledna. Více informací k akci získáte na www.kct-krasnalipa.cz nebo
na tel.: 412 383 129, mobil 728 732 877.

Slávek Klecandr
koncert
Ve středu 30. prosince od 19:00 jste srdečně zváni
do Domečku na Kopečku v Rumburku na vánoční,
adventní a jiné písně v podání kytaristy, zpěváka
a autora většiny repertoáru skupiny Oboroh.

Výstava Betlémů
v rumburském muzeu
Až do 29. ledna 2016 je v rumburském muzeu k vidění tradiční vánoční výstava betlémů. Pokud ji
navštívíte, budete mít možnost shlédnout historické betlémy z muzejních sbírek, papírové betlémy
a betlém z tragantu od soukromých sběratelů. Jako
každý rok bude prezentována tvorba současných
řezbářů Šluknovského výběžku (pana Jaroslava
Blažka, Jaroslava Koděry, Josefa Liščáka, Jiřího
Martínka a Ladislava Süsse). Překvapením bude
bohatá sbírka vánočních pohlednic paní Anny Šikýřové z období let 1896 - 1945. A nejen nejmenší
potěší medvědí koutek, výstava hraček a vánočních ozdob našich rodičů.
Otvírací doba:
19. 12. – 23. 12. 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
Zavřeno 24. 12. – 26. 12. 2015
27. 12. – 30. 12. 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
Zavřeno 31. 12. 2015 – 1. 1. 2016
Otevřeno 2. 1. 2016 – 3. 1. 2016 od 9.00 do 15.00 h.
Od 5. 1. 2016 muzeum otevřeno v úterý až pátek
od 9.00 do 15.00 hodin

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Středa 23.12. od 17:00
Mimoni
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší
animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně
a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy
jejich vlastního příběhu.
Animovaná komedie, 91 minut, vstupné 40 Kč.
Středa 30.12. od 10:00
Rosa a Dara a jejich velká dobrodružství
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, které
popisují příběh sedmiletých dvojčat, která strávila
prázdniny u vynalézavé babičky s šikovným dědou,
kteří mají garáž plnou tajuplných vynálezů, létající

auto a mimořádného psa jménem Laiko.
62 minut, vstupné 40 Kč.
Středa 30.12. od 15:00
Jurský svět
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl
na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat
Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale
mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím
projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“
živočichů. Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace. Dobrodružný,
125 minut, vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.
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Dotace organizacím
Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo na svém
4. jednání dne 18. června 2015 rozdělení dotací neziskovým organizacím ve městě (spolkům) v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
pro rok 2015. Celkem se rozdělilo 578 tis. Kč, z toho
300 tis. Kč dotace na akce a 278 tis. Kč dotace
na činnost.
K datu 9. prosince 2015 vyúčtovaly organizace
na činnost 271 356 Kč a na akce 282 410 Kč.
Zastupitelstvo města Krásná Lípa následně schválilo na svém 7. jednání dne 9. prosince 2015 vy-

hlášení Dotačního programu na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
pro rok 2016, kde na tyto aktivity vyčlenilo částku
640 tis. Kč.
Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje organizace ve městě nejen finančně. Organizace mají
možnost využívat bezplatně prostory kulturního
domu, technickou podporu na akcích, město spravuje fotbalové hřiště včetně zázemí a jeho údržby,
TJ využívá sportovišť,… Všichni cítíme, že aktivita organizací je pro naše město velkým přínosem
a podporu si zaslouží.
Lucie Hanková

Vánoční nabídka Domu Českého Švýcarska
Přemýšlíte, jaké vánoční dárky pořídíte svým blízkým pod stromeček? Zveme Vás k nám do Domu
Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde můžete nakoupit spoustu zajímavých a netradičních dárků
pro všechny věkové kategorie. Pro děti nabízíme
řadu originálních plyšových zvířátek, zábavné a poučné dětské knihy, pro zájemce o regionální historii
a turistiku zde najdete řadu publikací, map a průvodců. Oblíbeným dárkem jsou i fairtradové čokolády, které nejenom luxusně vypadají, ale hlavně
luxusně chutnají. Rozhodnout se můžete také pro

Nové regionální výrobky
z Českosaského Švýcarska
Lípěě proběhlo
V KKrásné
á é Lí
běhl 33. prosince
i
2015 již 99. kkolo
l
certifikace regionálních výrobků a mezi výrobky
se značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ tak nyní nově patří: plstěné kabelky, šály,
náušnice a další doplňky z ovčí vlny od Olgy Jelínkové z Jílového, ručně vyráběná mýdla z mýdlárny
Šafrán z České Kamenice a Fořtovy lupínky a sirup
z jehličí z Hospůdky u Fořta na Mezné.
Již po třetí byly také certifikovány i zážitky. Mezi
certifikované zážitky z regionu Českosaského Švýcarska tak přibyly: Tolštejnské slavnosti, které se
pořádají téměř 15 let V Jiřetíně pod Jedlovou a Bylinkové zážitky z Českého Švýcarska, které formou
kurzů výroby domácí kosmetiky a léčivých přípravků realizuje paní Irena Kubicová z Krásné Lípy.
Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.

Neinvestiční dotace
Město Krásná
á á Lípa
í se intenzivněě snaží
ží získávat
í ká d
dotace i na neinvestiční aktivity, kde prioritou jsou oblast
sociální a oblast kultury. Na tyto aktivity jsme získali
v roce 2015 celkem 796 tis. Kč, z toho:
- 141 tis. Kč od Ministerstva vnitra České Republiky
na projekt Krásná Lípa- asistent prevence kriminality,
- 175 tis. Kč od Úřadu vlády České Republiky na projekt AMARI terénní práce
- 420 tis. Kč od Ústeckého kraje na podporu pečovatelské služby
- 50 tis. Kč od Ministerstva vnitra České Republiky
na zabezpečení jednotky SDH,
- 10 tis. Kč od Česko-německého fondu budoucnosti
na projekt August Frind – umělec nezná hranic.
Díky těmto podporám se nám daří udržet či dokonce
rozšiřovat nabídku některých služeb. Opakovaně zaměstnáváme pracovníka, který jako preventista kriminality dohlíží nad veřejným pořádkem a bezpečností
po městě.
Dlouhodobě realizujeme prostřednictvím Kostka
Krásná Lípa, p. o. terénní práci, kterou využívají mnozí
občané, kteří potřebují pomoc.
Letos poprvé jsme obdrželi finanční dotaci na podporu pečovatelské služby, kterou město od roku 2006
financovalo ze svého rozpočtu. Přestože dotace nepokryje plně celkové náklady na službu, jedná se o významný podíl na celkovém financování této služby.
Příjemným přilepšením k celkovým nákladům
na chod Sboru dobrovolných hasičů je jistě dotace
od Ústeckého kraje.
Na kulturní projekty se snažíme získat dotace z různých zdrojů, jediná aktivita, která však byla letos podpořena, byla velkolepá výstava k rodákovi, významnému malíři Augustu Frindovi.
Co dodat? Snažíme se o bohatší život v našem
městě.
Lucie Hanková

některý z místních regionálních výrobků – keramika, přírodní kosmetika, šperky, sklo, místní pivo,
apod. Originálním dárkem je bezpochyby i fotografický kalendář Českosaského Švýcarska – Duše
krajiny za 249 Kč.
Neváhejte a přijďte se k nám podívat.
Otevírací doba:
Denně, soboty i neděle 9 – 17 hod. (polední přestávka 12 – 12.30 hod.)
24. 12. – 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017 zavřeno

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Mě t K
Město
Krásná
á á Lí
Lípa vyhlašuje
hl š j VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice – referent společné státní správy a samosprávy do odboru
majetkového a civilně správního.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené
obálce s označením:
„ Výběrové řízení - referent odboru majetkového a civilně správního – neotvírat“ do 6.1. 2016
osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu:
Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ,
Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.
Více informací na www.krasnalipa.cz.

17. prosinec 2015
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Známého Američana objevila i Krásná Lípa

Na neformální návštěvu zavítal v září do Krásné Lípy ministr životního prostředí
Richard Brabec, který s uznáním ocenil představené aktivity města.

Frind, Stradal, Weber, Waldhauserová. To jsou čtyři významní rodáci Krásné
Lípy. V září se k nim přidal i hudebník, skladatel a dirigent Anthony Philip Heinrich (narodil se 11. března 1781 v Krásném Buku), kterého pro Krásnou Lípu
objevil klavírista Pavel Farský.

Všímavá turistka

ŘÍJEN

Richard
i h d Brabec navštívil Krásnou Lípu

Od září krásnolipské náměstí zkrášluje socha Všímavé turistky, instalované
na schodech Domu Českého Švýcarska. Pro město ji vyrobil krásnolipský kovář
Míla Petrášek z Kamenné Horky.

Turisté dokončili rekonstrukci Köglerovy stezky
Krásnolipští turisté dokončili velmi náročnou rekonstrukci Köglerovy stezky.
Ke čtyřiceti třem originálním informačním tabulím a dvěma stojanům ke geologické mapě nově přibyly ještě další tabule, lavičky, rozcestníky, studánky,
mostky, zábradlí, schody, panoramatické tabule, přírodní vědomosti, altány
a přístřešky.

České a Saské Švýcarsko prohloubily spolupráci
v cestovním ruchu
U příležitosti 10 let přeshraniční spolupráce turistických destinací České a Saské Švýcarsko podepsali na německém velvyslanectví v Lobkovickém paláci
v Praze senátor Parlamentu České republiky a předseda obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyněk Linhart a poslanec Bundestagu a předseda
představenstva Turistického svazu Saské Švýcarsko Klaus Brähmig společnou
česko-německou deklaraci o společné spolupráci v cestovním ruchu.
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LISTOPAD
Odhalení
dh l í Lavičky
ičk Václava
á l
Havla
V úterní sváteční den 17. listopadu si Krásná Lípa připomněla významné historické události našeho národa uměleckým dílem – Lavičkou Václava Havla. Tato lavička
symbolizuje svou kompozicí dialog u kulatého stolu, kde nikdo nemusí řešit, na jaké straně vlastně sedí. Krásná Lípa se tak zařadila po bok dalších významných
světových měst (Washington D. C., Dublin, Karlovy Vary, ostrov San Servolo,…), která si Lavičkou osobnost Václava Havla již připomínají.

Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě
V sobotu 14. listopadu krásnolipští hasiči slavnostně převzali do svého užívání
zbrusu novou, rekonstruovanou hasičskou zbrojnici.

W\:D saD ae^dE  s^> sEK͕
W>E ZK^d/͕ <Kh>E|, K<D/<p 
D/>|, ZK/EE|, ^d<E1͘ sZK ϮϬϭϲ
,KE ad ad1͕Zs1͕>^<zj^W ,p͘
 d/͕/WZKsE1/a<K>z
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Autobusová zastávka na Rumburské ulici

Opravený bytový dům Bezručova 15

Koncert Milana Drobného a Petra Znamenáčka

Stavění máje

Cestovatelský fetival 7 divů

Nová učebna kuchyňky v ZŠ

Možná budoucí rozhledna na Maškově vrchu

17. prosinec 2015
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Retro turnaj v tenise

Sachsen Classic 2015

Tour de Feminin

Výdejna obědů ve školní jídelně po rekonstrukci

Propagace
města
Krásná Lípa v letošním roce vydala nový letáček
o městě, jednoduchý leták na sportovní areál
a Dům ČŠ. Spolupracujeme s o. p. s. České Švýcarsko, s rádii, s některými periodiky.
Příklad: díky propagaci nabídky pozemků na výstavbu rodinných domů jsme za rok 2015 získali již
sedm zájemců, kteří si v našem městě postaví nový
dům a další žádosti jsou podány.
Jana Drobečková

Nové schody na rozhlednu Vlčí hora

Výměna dvěří Křinické náměstí 16
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