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Příští číslo vyjde za dva týdny

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v kalendářích a diářích pomalu otáčíme poslední stránky vyhrazené roku 2016 a s očekáváním
vyhlížíme, co nového nám přinesou první dny
roku nového, roku 2017. A opět si budeme chvilku zvykat na novou číslici v letopočtu. To však
nastane až po tradičním novoročním ohňostroji,
který v našem městě symbolicky oba roky oddělí.
Než se tak stane, dovolte mi malé ohlédnutí za
právě končícím rokem.
Z pohledu radnice to byl pro Krásnou Lípu rok
dobrý.
Život dávají městu především jeho aktivní občané, kteří zvelebují nejbližší okolí, své domy,
zahrady, nebo se třeba zapojují ve spolkovém
dění, ve veřejném životě. Ohromné množství
společných tréninků, zkoušek nebo brigádnických hodin dává vzniknout nekonečné řadě různých kulturních vystoupení, sportovních zápasů
či zájmových akcí, které bohatě plní nejen kulturní kalendář města, ale přináší radost i ostatním.
Snažíme se tyto aktivity významně finančně i jinak podporovat a myslím, že můžeme říci, že se
to daří. Krásná Lípa se může každoročně chlubit
pestrou skládankou tradičních akcí nadregionálního významu na jedné straně, ale i menších
nebo alternativních na straně druhé.
Hodně viditelným úspěchem a potěšující skutečností je nastartování individuální bytové výstavby. Na pozemcích města, poskytnutých stavebníkům za velmi výhodných podmínek, vyrůstají
na mnoha místech nové moderní rodinné domy.
Celkem jich s naší podporou roste nebo je intenzivně připravováno již čtrnáct. Věříme, že i další
zájemci využijí naší atraktivní nabídku a podaří
se nám přilákat do města další schopné a aktivní
lidi.
Podobně pozitivně zapůsobila i naše dotační pobídka k připojování občanů na novou kanalizační
síť. V průběhu roku se nově připojilo 165 objektů
a my jsme mezi ně rozdělili částku 2 miliony korun. V příštím roce bychom v tom chtěli pokra-

čovat a dosáhnout připojení většiny ze stovky
zbývajících objektů. Krásná Lípa tak bude jedním
z mála měst v regionu, které bude mít plošně vyřešené nakládání s odpadními vodami.
Letošní rok také potvrdil, že dlouhodobé zaměření města na rozvoj cestovního ruchu bylo
správným rozhodnutím. Prodlužující se turistická
sezóna a zvyšující se nabídka ubytovacích a dalších služeb v regionu přivedly i do našeho města
rekordní počty návštěvníků. Jen Dům Českého
Švýcarska na náměstí přilákal více jak 35 tisíc návštěvníků. To vše nabízí zajímavý potenciál i do
dalších let.
Začátkem léta jsme slavnostně uzavřeli partnerství s polským městem Zyrardow, v jehož historii
sehráli významnou roli krásnolipští podnikatelé
Carl August Dittrich a Carl Theodor Hielle. Jejich
odkaz je tam skutečně přítomen na každém kroku. V průběhu roku jsme připravili knihu o významném krásnolipském malíři Augustu Frindovi, věnovali jsme mu i novou městskou naučnou
stezku. Současně jsme začali připravovat i reprezentativní publikaci o našem městě, kterou bychom chtěli vydat v roce 2020 u příležitosti 150.
výročí povýšení Krásné Lípy na město. Postupné
objevování naší novodobé historie nám v zajímavých souvislostech ukazuje, jak významným
místem Krásná Lípa v minulosti byla, a že máme
skutečně na co navazovat. Je dobré poznat svou
historii a uchovávat tradice, neboť právě to nám
umožní pevné zakotvení a dobrou orientaci
v rychle se měnící současnosti.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem svým
kolegyním, kolegům a pracovníkům města, jejichž zásluhou především je zajištěn bezproblémový chod města a veřejných služeb.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i jejich jménem popřál
do roku 2017 hodně zdraví, štěstí a pohody!
Jan Kolář, starosta města

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.
Končí adventní čas, který slouží ke zklidnění, rozjímání, bilancování. Většině z nás se to asi úplně nedaří
a spíše v těchto dnech doháníme doma i v práci, co
se nestihlo po celý rok. Ale dny mezi Vánocemi a Novým rokem snad budou klidnější.
Přestože doba, ve které žijeme, klidná není a staví
nás před další neznámé výzvy a změny a ti, co nám
mají jít příkladem a snažit se náš svět a zemi řídit,
věci spíše komplikují.
Já musím být stále častěji mimo město, a nedělá mi
to radost. V uplynulém roce jsme na úřadě museli ře-

šit mnoho a mnoho nejrůznějších problémů a nepříjemností, vedle toho jsme provedli i několik větších
či menších projektů a akcí. Máme připravené další,
podané žádosti o dotace a našetřeno dlouhodobě
poměrně dost svých finančních prostředků. Takže
v příštím roce budeme moci uskutečnit opět několik
zajímavých staveb a vylepšení města. Jsem rád, že se
nám relativně v rámci dnešních možností daří.
Celostátně spíše nic moc, ale stále ještě naštěstí
máme dostatek prostoru, kam nedosahují státní
intervence, regulace a předpisy. Když se dokážeme

oprostit alespoň chvíli i od mediálního prostoru a využijeme tento čas k setkávání s přáteli a vzájemné
pomoci, otevřeme naše srdce porozumění a soucítění s bližními, může nám tato doba přinést opravdovou radost a naplnění.
Přeji Vám příjemné a klidné prožití vánočních a novoročních svátků a vše dobré v roce 2017.
Váš senátor
Zbyněk Linhart

strana 2

21. prosince 2016

I letos se rozumně investovalo do majetku města
Celkový rozsah letošních investic nebyl tak velký, jak jsme byli zvyklí
v předchozích letech. Dotační programy fondů EU z plánovacího období pro roky 2014 - 2020 se teprve klopotně a se zpožděním dvou
let rozebíhají. Rozpočet města je proto nastaven jako úsporný, kdy se
snažíme z rozpočtových příjmů cca 5 milionů korun spořit na budoucí
financování a spolufinancování větších investičních projektů.
Přesto jsme i v letošním roce na rekonstrukce a opravy majetku města
vyčlenili částku ve výši více jak 5 mil. korun. A nutno dodat, že je to ve
městě vidět.
Do dlouhodobě neobsazených prostor v levé části přízemí Domu služeb se nám podařilo získat provozovatele ordinace rehabilitace. Do
stavebních úprav jsme vložili částku 220 tis. Kč a velkou část prací jsme
navíc provedli svépomocí, pracovníky TS města. Speciální úpravy a vybavení již bylo na novém nájemci a dobře dostupná ordinace ve středu
města od léta funguje.
Částku téměř půl milionu korun jsme vložili do výměny oken v obřadní
síni radnice a do opravy žlabů a oplechování historické střechy. Vyměněná okna přináší energetické úspory a zlepšil se i komfort při slavnost-

ních obřadech, kdy je významně eliminován hluk z přilehlé komunikace.
Velkou pozornost jsme letos věnovali i Domu rybářů, který má k dispozici pro svoji činnost nejpočetnější krásnolipská zájmová organizace.
Nejprve proběhla oprava rovné střechy instalací nové speciální střešní
fólie, zároveň se zabudoval nový hromosvod a následně byla vyměněna okna. Koncem léta jsme se pak ještě pustili do opravy fasády objektu. Úplně nakonec došlo i na výměnu vstupních dveří a vrat garáží, a to
replikami těch původních. Celá rekonstrukce, cca za 800 tis. korun byla
vedena tak, aby se podtrhl původní tovární ráz budovy.
Provedli jsme rovněž připojení zbývajících objektů v našem majetku
na veřejnou kanalizační síť. Nemalou částku, v úhrnu 2 mil. korun jsme
investovali i do údržby a oprav bytového fondu. Těmi nejviditelnějšími byly opravy střech na bytovém domě v Mánesově 24 a Nemocniční
12 (DPS) a oprava fasády a výměna oken bytového domu v Kyjovské 53,
vč. výměny žlabů a hlavních elektrorozvodů. Rekonstruovali jsme rovněž několik nájemních bytů a plynofikovali jsme bytový dům Masarykova 9. Zároveň bylo potřeba zajistit řadu drobnějších oprav, jako byly
výměny vstupních dveří, hlavních domovních elektrorozvodů, oprav
komínů apod.
V Domě služeb jsme také rozšířili městkou knihovnu, zmodernizovali
jsme elektro rozvody a osvětlení, provedli jsme opravy omítek a nové
výmalby, položili jsme i nové linoleum.
V Domě s pečovatelskou službou v Nemocniční 16 byla provedena
kompletní výmalba společenských prostor. Dalo by se pokračovat dalším podrobným výčtem, menších oprav proběhla dlouhá řádka.
Systematicky se nám tak daří postupně eliminovat ohromný dluh na
bytovém fondu i nebytových prostorách, který zde v minulých desetiletích vznikl.
(Jan Kolář)

Nová fasáda a okna - Kyjovská 53.
Realizované opravy, rekonstrukce a investice
do majetku města na rok 2016
Objekt

předmět
objekty nebytové

Dům rybářů - Stradalova 1
Dům služeb - Masarykova 4
Radnice - Masarykova 6
Kaple Vlčí Hora
Hroba Nietsche - hřbitov Vlčí Hora
Dům Českého Švýcarska

výměna vrat + vchod. dveří; oprava fasády; výměna oken; oprava střechy (folie) + nový
hromosvod; ostatní (osvětlení, rozvaděč, obrubníky atd.)
úprava knihovny
úprava nebyt. prostoru - rehabilitace MUDr. Jára
nápis DS
výměna žlabů a oplechování; výměna oken - obřadní síň
úprava rozvaděče
oprava fasády
opravy expozice + vnitřího zařízení objektu
opravy poškozeného zasklení oken a výloh

objekty bytové
Rumburská 5
Mánesova 24
Masarykova 2
Masarykova 25/9
Krásný Buk 54
Mánesova 24
Masarykova 1
Masarykova 2
Smetanova 2
Kyjovská 53
Bezručova 15
Masarykova 9
objekty města
Nemocniční 1137/6
Nemocniční 1149/12a
Nemocniční 1148/12
Nemocniční 1156/16

nové kanalizační přípojky vč. napojení
výměna dveří - zadní vchod
kompletní rek. střechy (krovy, bednění, nová střešní krytina, podhledy atd.)
projekt. dokumentace - rozdělení bytu vč. zaměření, studie a propoč. nákl.
projekt. dokumentace - rozvody vody + odpadů + přemístění WC do bytů - zaměření,
studie a propoč.nákl.
výměna vchodových dveří
rek. fasády; výměna oken; rek. bytu č.2 (elektro, koupelna, vytápění, podlahy atd.);
oprava a výměna vchod. dveří; výměna žlabů a vikýřů; rek. hl. elektrorozvodů vč.
rozvaděče měření, zvonků atd.
výměna vch. dveří; oprava komínu; dokončení fasády; přeložka el. vedení
byt č. 1 - kompletní rekonstrukce (elektro, koupelna, vytápění, podlahy atd.)
plynofikace objektu
ostatní (výmalba chodeb, havárie, kotle, atd.)
výměna ventilů - stoupačky; oprava rozvodů vč. rozvodů
oprava střechy nad schodištěm - krytina folie
oprava střechy - nová střešní krytina; oprava výtahu
výmalba chodeb + společenské místnosti

Opravená kaplička v Zahradách.

21. prosince 2016

strana 3

…a připravujeme řadu dalších investičních projektů
Rozsah realizovaných investic v minulých letech byl obrovský a posunul Krásnou Lípu v mnoha ohledech o velký kus dopředu, v mnohém
vylepšil životní podmínky pro občany města, vytvořil dobrou pozici pro
její další rozvoj a zvýšil atraktivitu města i pro turisty a návštěvníky. To
s sebou samozřejmě přináší zvýšené nároky na údržbu a provoz vybudovaných či rekonstruovaných budov, veřejných ploch a zařízení.
Pro další rozvoj města je přesto nezbytné pokračovat v modernizaci a rozšiřování městské infrastruktury, upravenosti veřejných ploch
a zlepšování služeb. Rámcový přehled našich připravovaných investičních projektů města pro roky 2016 -2018 čítá více jak 60 položek.
Několik projektů je připraveno již z předchozího období a čekáme na
možnost získání dotací pro příznivější financování. To se týká například
obnovy křížové cesty u kostela, rekonstrukce Kyjovské přehrady, obnovy zeleně na hřbitově ve Vlčí Hoře nebo přístavby vstupní části hlavního
objektu naší základní školy.
Stejně jako ostatní města a celé hospodářství ČR počítáme s možností
využití čerpání finančních prostředků z dotačních fondů EU. Plánovací období 2014-2020 již mělo být v běhu dva roky. Skutečnost je však
taková, že programy teprve pomalu nabíhají a v zásadě se ještě žádné velké prostředky nečerpají. Využíváme tedy vzniklý časový prostor
k přípravě projektových a dotačních dokumentací. Letos jsme dokončili
projektové dokumentace a podali žádosti o dotace na Muzeum turistiky na Křinickém náměstí a na rozhlednu Vápenka na Maškově vrchu.
Připravili jsme kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci

sběrného dvora v areálu Technických služeb města, dotační žádost byla
podána ke konci listopadu. Podobná situace je i u projektu rekonstrukce nízkoprahového volnočasového zařízení pro mládež T- klub, stejně
tak i u projektu rozšíření sítě bezdrátového rozhlasu v rámci varovného protipovodňového systému města. Před podáním dotační žádosti
je i projekt energetických úspor bytového objektu Nemocniční 6, kde
dojde k výměně oken, zateplení a opravě fasády. Čerstvě je také podána žádost na rekonstrukci a modernizaci závlahy travnaté plochy ve
fotbalovém areálu.
Intenzivně se také věnujeme přípravě důležitých dopravních staveb.
Především jde o důležitý projekt zklidnění dopravy v okolí základní
školy v ulicích Školní a Komenského, projekty výstavby záchytných
parkovišť v Kyjově a ve Vlčí Hoře. Projektují se také nové chodníky, a to
v ulicích Varnsdorfská, Kyjovská a Pražská.
V připojené tabulce najdete i další intenzivně připravované menší projekty, kompletní přehled pak hledejte na webových stránkách města.
Rozsah připravovaných investic je značný a přináší sebou také zvýšené
náklady na jejich přípravu, ale v minulosti se nám opakovaně potvrdilo heslo: Štěstí přeje připraveným! Nezbývá než doufat, že stát zvládne
smysluplně nastavit a administrovat jednotlivé dotační programy. Zatím se tak, bohužel, příliš neděje.
(Jan Kolář)
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ŶĞƌŐĞƚŝĐŬĠƷƐƉŽƌǇďǇƚŽǀĠŚŽĚŽŵƵEĞŵŽĐŶŝēŶşϲͲǀǉŵĢŶĂŽŬĞŶ͕ǌĂƚĞƉůĞŶş
KƉƌĂǀǇďǇƚŽǀǉĐŚĚŽŵƽDĄŶĞƐŽǀĂϮϰ͕<ƌĄƐŶǉƵŬϱϰĂ<ǇũŽǀƐŬĄϱϲͲƐƚƎĞĐŚĂ͕ŽŬŶĂ͕ĨĂƐĄĚĂ
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƓŬŽůŶşǌĂŚƌĂĚǇͲϭ͘DaƵů͘^ŵĞƚĂŶŽǀĂ
ŝŐŝƚĂůŝǌĂĐĞŬŝŶĂϯ

Knihovna po rekonstrukci.

ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŽƐƚŬƵdǇůŽǀĂƵů͘
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KRÁSNOLIPSKÉ KALENDÁRIUM 2016
V letošním roce se v Krásné Lípě uskutečnilo více než sto akcí pořádaných městem či spolkem nebo ve vzájemné spolupráci. Město se snaží připravit nejen pro
občany, ale i širokou veřejnost a návštěvníky města zajímavou nabídku na zpestření a využití volného času. V letošním roce se např. povedla krásnolipským turistům rekordní účast na Pohádkovém lese a to téměř 1800 účastníků a čím dál více je v oblibě Kulturní léto v Krásné Lípě, kdy se snažíme v prázdninových měsících
uspořádat každý týden zajímavý koncert či představení tak, aby si každý mohl najít to své. Kulturní léto se stalo tradicí a zakončeno je vždy poslední srpnovou
sobotou Dnem Českého Švýcarska. Nejen město vzkvétá, ale i nabídka kulturního vyžití je každým rokem pestřejší.

LEDEN

ÚNOR

Delší dobu neobsazené prostory v levé části přízemí Domu služeb se proměnily na
rehabilitační pracoviště MUDr. Václava Járy.

Otužilci v Krásné Lípě potřetí
V krásnolipské otužilecké plovárně se schází otužilci z celého regionu.

BŘEZEN

DUBEN

V letošním roce oslavila Místní organizace Českého rybářského svazu Krásná Lípa
70. výročí. I proto si zasloužili opravu svého sídla.

Postupně, ve spolupráci s autorem, architektem Tomášem Benešem, se finalizuje
definitivní podoba připravované nové krásnolipské rozhledny Vápenka na Maškově (Vápenném) vrchu.

V rámci bezpečnostní akce PČR byly dětem ze základní školy a mateřských škol předány reflexní pásky.

21. prosince 2016
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
2. 1. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5. 1. 2017
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 16. 1. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19. 1. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Pondělí
7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka,
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843
Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com
T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893
Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340
Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

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.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Oznamujeme, že v úřední den, konaném
dne 27. 12. 2016 na Obvodním oddělení Policie ČR Rumburk
BUDOU ÚŘEDNÍ HODINY POUZE
od 9.00 – do 12.00 hod.
Ostatní úřední dny jsou beze změny.

Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijme:
Sociálního
ociálního pracovníka/ci Sociálně aktivizační služsluž
by pro rodiny s dětmi. Podrobné informace na:
http://www.komunitnicentrum.com/gallery/5141/
e1612_vyhlaseni_vr_na_sp_do_sas.pdf
Nástup od 1. 1. 2017. Strukturovaný životopis
a motivační dopis zasílejte nebo osobně doneste
na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova
1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo elektronicky na
e-mail volfova@komunitnicentrum.com

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 hod.
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
- 3. – 4. 12. 2016 MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 10. – 11. 12. 2016 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 17. – 18. 12. 2016 MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.

Pozor splatnost poplatku za
komunální odpad se blíží
Dovolujeme si upozornit občany města Krásná
Lípa a vlastníky staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, na termín
splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016. Poplatník,
který platí poplatek sám nebo prostřednictvím
společného zástupce domácnosti pololetně ve
dvou stejných splátkách, je povinen zaplatit nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku,
měsíčně ve dvanácti stejných splátkách, opět nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet
109634816/0300 pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově v pokladně městského úřadu.

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. 2017.
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce. V případě potřeby volejte 212 812 212!

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. Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291
340.
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Informace z krásnolipského sportovního areálu
Nový ceník krásnolipského sportovního areálu nabízí možnost zakoupení dárkových poukázek na služby areálu, včetně občerstvení a tenistům
permanentku na rok 2017, kterou po zaplacení celé částky můžete začít uplatňovat ihned (již od prosince 2016!). Naleznete jen na (http://www.
krasnalipa.cz/doc/areal%20cenik.pdf).
Zajímavé je také prodloužení cenové nabídky „Hala za 200 Kč“, kde za tuto cenu v pracovní dny přibyla hodina od 21:00 do 22:00 hod. Další informace na plakátcích, kde najdete i zajímavou nabídku pro rodiny s dětmi a provozní dobu areálu během svátků.

21. prosince 2016

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

Zimní večerní
prohlídky Lorety
Rumburk při svíčkách
Za svitu svíček a s vůní svařeného vína se konají
zimní večerní prohlídky v Loretě Rumburk. Zúčastnit se jich můžete v úterý 17. 1. a 24. 1. 2017 vždy
od 18:00 hodin. Rezervace je možná na tel. čísle
+420 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 a 60 Kč.

Nejsevernější zimní
stanování
Letošní zimní táboření, které tradičně pořádá KČT
Krásná Lípa, se uskuteční ve dnech 13. až 15. ledna
2017 na novém táborovém místě: Kamenná Horka
na Terénní základně ČSOP Tilia. Startovné 20 Kč.
Program:
13. 1.: prezentace do 15:00 hodin. Individuální výlety po okolí, posezení na chatě s občerstvením.
14. 1. 2017: prezentace od 8:00 hodin. V 9:00 hodin je připraven výlet s průvodcem k Brtnickým
ledopádům (podle počasí), případně výlety vlastní. V 16:00 hodin se uskuteční v prostorách TZ Buk
přednáška Šebestiána Šulce o jeho putování po
Grónsku.
15. 1. 2017: postupná likvidace tábora, předpokládané uzavření chaty ve 12 hodin.
Další informace poskytne vedoucí stanování a zimního táboření Václav Hieke, tel.: 728 732 877.

(Ne)tradiční vánoční hra
V sobotu 24. prosince od 15:00 hodin jste zváni do
Domečku Na Kopečku v Rumburku na (Ne)tradiční
vánoční hru v podání ochotníků kolem Domečku
Na Kopečku a evangelického farního sboru. Můžete se těšit na vánoční příběh, který bude zároveň
premiérou i derniérou.

Betlémské světlo
V Loretě Rumburk se bude rozdávat betlémské
světlo. Zájemci si ho mohou odnést od úterý 20.
12. do pátku 23. 12. 2016 od 9:00 do 16:00 h. a nakonec přímo o Štědrém dnu, v sobotu 24. 12. 2016
mezi 10:00 až 12:00 h. Nutná je vlastní svíčka nebo
lucerna.
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Novoroční výstup na
Vlčí horu
V neděli 1. ledna se můžete společně s krásnolipskými turisty vydat na novoroční výstup na rozhlednu Vlčí hora. Odchod z náměstí v Krásné Lípě je
naplánován na 11.30 hodin.

Do kostela sv. Vavřince
v Rumburku se vrátil
klášterní betlém
V kostele sv. Vavřince v Rumburku je od začátku
adventu k vidění klášterní betlém. Klášterní betlém
je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk
do 2. února 2017, od úterý do soboty mezi 9.00
až 16.00 hodinou. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6
let mají vstup zdarma. První scénu narození Páně
a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2017 scéna klanění Tří králů. Od 21. 1. 2017 se betlém promění potřetí. Vystaveny budou figurky, představující útěk
Panny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta.
Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit
opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si
měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou
a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě
prohlédnou betlém zdarma.

Výstava dětských
betlémů v Loretě
Rumburk
V Loretě Rumburk probíhá do 2. 2. 2017 výstava jesliček vyrobených dětmi z Rumburku,
Jiříkova a Rybniště. Rozmanité betlémy byly
vyrobeny z keramiky, papírových krabic a borových šišek. Výstava „Dětské betlémy“ je přístupná od úterý do soboty mezi 9:00 až 16:00
h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Město pronajme nebytový
prostor na Křinickém
náměstí
Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout
nejdříve od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti
109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.

Exkurze za betlémy
Šluknovského výběžku
České Švýcarsko o. p. s. a Loreta Rumburk Vás
srdečně zvou na exkurzi za kostelními i soukromými betlémy Šluknovského výběžku,
která se koná v sobotu 21. ledna od 9:00 hodin. Průvodci budou Klára Mágrová a místní
betlémáři. Jedná se o autobusovou exkurzi,
kapacita je proto omezena a je nutná rezervace. Poplatek 75 Kč je možné zaplatit na našem
informačním středisku v Krásné Lípě po předchozím přihlášení na jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, nebo 775 552 790, případně až
na místě.

Výběrové řízení
OPS České Švýcarsko v rámci projektu Turistika
s výhledem vyhlašuje výběrová řízení pro následující nadlimitní veřejné zakázky na služby:
· Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018
· Propagační tiskoviny Českosaského Švýcarska
Zadávací podmínky a potřebné přílohy k oběma výběrovým řízením naleznete na Profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceske-svycarsko-o-p-s_1052/
Termín pro podání nabídky u obou řízení je
12. 1. 2017 do 10:00.

Kubaštovy
pohádkové Vánoce
Muzeum Rumburk Vás zve na tradiční vánoční výstavu, která je přístupná až do 2. února
2017.
Výstava představuje tvorbu geniálního ilustrátora Vojtěcha Kubašty, jeho betlémy a proslulé pop-up books, k vidění je i výstava pohlednic z tvorby Jiřího Škopka, autora Zimního
varnsdorfského betlému či pohlednice Josefa
Lady. Prezentuje se i široká plejáda historických a jako perlička jsou prezentovány historické vánoční ozdoby ze soukromé sbírky.
Výstava je o vánočních svátcích je přístupná
následovně: 22. – 23. 12. a 27. – 30. 12 od 9:00
do 15:00, 24. – 26. 12. a 31. 12. – 2. 1. 2017
zavřeno. V ostatních dnech je pak přístupná
v běžné otevírací době úterý až pátek, pro veřejnost 9:00 – 15:00 hodin, mimořádné a badatelské návštěvy dle telefonické domluvy.
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Místní komunikace - příběh s koncem
v nedohlednu
Místních komunikací má Krásná Lípa, díky své velké
rozloze na několika katastrech a morfologii terénu, na 70 kilometrů délky. Při obvyklé šířce kolem
tří metrů se jednoduchým propočtem dostaneme
k ohromující ploše 210 tis. m2. Při orientační ceně
450 korun za m2 obnovené komunikace se dostáváme k astronomickým číslům (téměř 105 milionů
korun), které by si vyžádala jejich postupná obnova.
K tomu je ještě potřeba započíst několik kilometrů
chodníků a plochy parkovišť a odstavných ploch.
A hned je jasné, že místní komunikace, s ohledem
na jejich celkový rozsah a desítky let trvající podfinancování, problémem byly, jsou a budou.
Zároveň je nutné uvést, že na místní komunikace
není možné u obcí naší velikosti čerpat tzv. evropské dotace a dosažitelný není zatím ani žádný
národní dotační titul. Bylo velkou výhodou, že se
v minulých letech podařilo zahrnout opravy povrchů některých úseků komunikací do výstavby nových inženýrských sítí, tedy především při budování
obou etap kanalizace a ještě před tím u plynofikace.
V letošním roce, jsme podobně jako vloni, na celoplošné obnovy vybraných úseků místních komunikací vyčlenili částku cca 1 milion korun. Opravily
se úseky v Dlouhém Dolu, v Zahradách, v Mánesově a Nemocniční ulici. Na pomístní opravy šlo pak
z provozního rozpočtu dalších 100 tis. Kč. Pokud se
nám podaří i v dalších letech dostat do rozpočtu
obdobné prostředky, především v okrajových částech města a v našich osadách se situace viditelně
zlepší. Ke zlepšenému uživatelskému komfortu
letos přispěl i Ústecký kraj, který po našich opakovaných žádostech zrekonstruoval spojovací komunikaci do Sněžné (až ke kostelu) a také úsek mezi
Kyjovem a Doubicí.
Mimo výše uvedená opatření jsme také opravili
řadu komunikací svépomocí, kdy jsme k opravám

využili našetřený asfaltový recyklát. To nám umožnilo zpevnit řadu místních komunikací s mlatovým
povrchem. Na závěr sezony jsme pak stihli opravit
silnici na Skřivánčí Pole, která je využívána především turisty jako atraktivní cyklotrasa. Bohužel je
opakovaně poškozována zemědělskou a lesnickou
technikou. Společně s obcemi Rybniště a Horní
Podluží jsme obdobným postupem provedli rekonstrukci komunikace mezi vlakovou zastávkou Krásná Lípa, podél Velkého rybníka do Horního Podluží,
která nabídne cyklistům alternativní spojení i dále
do Jiřetína pod Jedlovou a Lužických hor, a to mimo
frekventované krajské silnice.
I jen krátké ohlédnutí ukazuje, že komunikacím věnujeme velkou pozornost. Bude tomu tak i nadále.
(Jan Kolář)

Oprava havárie na
kanalizaci
Pracovníci SČVK, a.s. provádí opravu na kanalizaci v Pražské a Malátově ulici. Pokud vše půjde dle
předpokladů, oprava by měla skončit ještě do konce roku.

Vánoční pásmo pro děti
pátek 23. prosince od 17:00
Pohádky:
VÁNOČNÍ SEN (režie: K. Zeman a B. Zeman,
1945)
O veselých kouscích hadrového panáčka, který
ožil ve štědrovečerním snu malé holčičky.
MĚSÍČNÍ POHÁDKA (režie: Z. Miler, 1958)
Kreslená pohádka o ledovém panáčkovi a panence z dětského výkresu.
ŽERTÍKEM S ČERTÍKEM (režie: H. Týrlová, 1980)
Klid vánočního stromečku narušuje nezbedný
čertík, jenž zlobí ostatní figurky z vizovického
těsta.
KULIČKA (režie: H. Týrlová, 1963)
Veselá hříčka se zvířátky, která se snaží získat
pro sebe skleněnou kuličku.
DVA MRAZÍCI (režie: Jiří Trnka, 1954)
Příběh o dvou mrazících, kteří se rozhodli potrápit zimou lidi.
Pásmo je určené dětem od 4 do 10 let. 50 minut.
Vstupné: 40,- Kč.
Tajný život mazlíčků – pátek 30. prosince od
17:00
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste
doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované
komediální lahůdce Tajný život mazlíčků, stvořenou autory filmových hitů Já, padouch a Mimoni. Trailer a více informací na http://www.
cinemart.cz/filmy/tajny-zivot-mazlicku/
Animovaný, 90 minut. Vstupné: 40,- Kč.

Tip na Vánoční dárek

Zima v Českosaském Švýcarsku
Zima v Českém Švýcarsku má své jedinečné
kouzlo, návštěvníci a turisté se zde mohou věnovat celé řadě nejrůznějších aktivit.
Pro milovníky zimní turistiky je neopakovatelným zážitkem výlet za brtnickými ledopády.
Ledopády jsou nejvýraznější ke konci chladných zim se sněhovou pokrývkou - konec
ledna, v únoru, březnu. Pro jejich návštěvu doporučujeme využít autobus č. 407 Varnsdorf
- Krásná Lípa - Vlčí Hora - Brtníky nebo o víkendech vlak Krásná Lípa (Rumburk) - Brtníky.
Navíc vznikl nový okruh okolo Brtnických ledopádů, který začíná u společnosti Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Žlutá značka zájemce dovede
k místu zvanému U jezevce, odtud se musejí

Program kina
na prosinec

vydat po modré, až dojdou k těm nejatraktivnějším ledopádům. Trasa měří asi čtyři kilometry. Trasy k ledopádům budou od poloviny
ledna vyznačeny v terénu pomocí šipek a orientačních tabulek.
Další ledovou atrakcí je tzv. Jeskyně víl, která
je přístupná dobře z Kyjova po červené značce
cca 2 km a dále dle sezónního značení.
Pro lepší orientaci v okolí ledopádů je dobré
si stáhnout přehlednou info mapku s vyznačenými trasami vedoucími kolem ledopádů.
Mapka je k dostání zdarma v infostředisku
v Krásné Lípě nebo ke stažení na http://www.
npcs.cz/sites/default/files/user_files/Publikace/Ledopady/130218_Ledopady.pdf

FOTOGRAFICKÝ kalendář Českosaské Švýcarsko THE BEST OF….K dostání je v Domě Českého Švýcarska.

Dům Českého Švýcarska
má otevřeno v prosinci
denně 9 – 12 a 12:30 – 17 h., kromě:
24. 12., 25. 12., 26. 12. 2016 zavřeno
31. 12. 2016 otevřeno 9 – 15 hod.
1. 1. 2017 – zavřeno

21. prosince 2016

KVĚTEN
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KRÁSNOLIPSKÉ KALENDÁRIUM 2016

Mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin a Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa byly Ústeckým krajem zařazeny do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

ČERVEN

Červen tradičně patří Pohádkovému lesu, Mezinárodnímu folklórnímu festivalu, Staročeskému jarmarku a Mezinárodnímu festivalu dechových hudeb.

ČERVENEC

Nejen květinové kolo, ale nově i zajímavé uměleckořemeslné dílo umístěné před
krásnolipskou radnicí připomíná tradici mezinárodního cyklistického závodu žen
Tour de Feminin.

Krásná Lípa má nové partnerské město – polský Zyrardow.

Známý violoncelista Jiří Bárta zahájil Kulturní léto 2016.

SRPEN

Tradičně se konal Den Českého Švýcarska, celodenní akce s programem pro všechny věkové kategorie letos zakončil koncert kapely Slza.

Posledním hostem krásnolipského kulturního léta byl smíšený sbor Gaudium
Pragense. Pod vedením sbormistra Lukáše Hurníka.
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KRÁSNOLIPSKÉ KALENDÁRIUM 2016

Problematika školní inspekce a ombudsmankou kritizované rozdělení žáků loňských prvních ročníků - to byla některá z probraných témat při návštěvě Václava
Klause ml.

Město opravilo komunikaci na Skřivánčím Poli ve směru do Zahrad a Starých
Křečan.

ŘÍJEN

Káťa a Láďa se vrátili z cesty kolem světa, čekalo je
přivítání plné emocí.

LISTOPAD

V Krásné Lípě představili nejstarší dochovaný klávesový nástroj Šluknovska pocházející z pozůstalosti
Augusta Stradala – restaurovaný klavichord.

Krásnolipský klub českých turistů, ve spolupráci s městem Krásná Lípa a s řadou dobrovolníků
opravil lesní kapličku sv. Anny nad Dlouhým Dolem.

LISTOPAD

PROSINEC

Krásnolipští turisté oslavili 35 let své činnosti. Je to jeden z nejaktivnějších odborů
nejen v našem městě, ale i v České republice.

…a opět jsme rozsvítili vánoční strom, zazpívali koledy a poslali přáníčka ježíškovi.

21. prosince 2016
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Opravená kaplička v Kyjově.

Rekonstrukce prádelny Kolíček v domě služeb.

Krásná Lípa má novou naučnou stezku „Po stopách Augusta Frinda“, její návštěvníci mají k dispozici česko-německé letáky s krátkými texty a mapkou celé trasy.

Město Krásná Lípa vydalo knihu o krásnolipském malíři Augustu Frindovi. Navazujeme na loňskou velkou výstavu jeho prací a na letos vybudovanou naučnou
stezku o jeho životě.

I letos pokračuje obnova techniky pro Technické služby. Pořídili jsme téměř za 1 mil.
Kč nový kontejnerový nosič.

Novou alejí sakur se dojde z centra Krásné Lípy na zdejší sídliště.
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ROK 2016 VE FOTOGRAFII

U pramenů Křinice v Krásné Lípě se setkali turisté z celé ČR i zahraničí v rámci akce
Eurorando.

Nový přírůstek SDH.

Členy aktivních organizací pozvalo město do Prahy, kde navštívili Senát ČR, planetárium a ZOO.

Krásnolipský komorní sbor zpíval v senátu.

Aktuální dění v Krásné Lípě
v mobilní aplikaci

Kostka v rámci týdne sociálních služeb uspořádala v kulturním domě taneční mini-festival.

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká
obec a nechte se informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke stažení
pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS
(iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou
rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec. Více informací najdete
na www.krasnalipa.cz
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