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Čtvrtek 11. května
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo vyjde za dva týdny
4,- Kč

Obec přátelská rodině
dotazník pro rodiny s dětmi
Věnujte prosím několik minut svého času
vyplnění následujícího dotazníku, který najdete na https://www.survio.com/survey/d/
T8L6Z1Z5N8A8X9O0A
Cílem tohoto dotazování je ověřit spokojenost rodin s dětmi s žitím v Krásné Lípě a také
sběr námětů, jak prostředí či společenský život v obci obohatit, aby byl pro rodiny s dětmi
dostupný a podporující. Data budou využita
jako podpůrný zdroj informací při přípravě
veřejného setkání s představiteli města a také
přípravě koncepce rodinné politiky města
Krásná Lípa. Dotazník je anonymní. Dotazník
lze vyplnit elektronicky či na papír (místem
pro odevzdání je škola nebo informační centrum).
Dotazníkové šetření probíhá v termínu
do 16. 5. 2017.
Děkujeme za odpovědi, Jana Drobečková

Kniha „August Frind - Životní příběh
akademického malíře“ v prodeji
Kniha o malíři a rodákovi z Krásné Lípy, který žil na přelomu 19. a 20. století je v prodeji v informačním centru v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Výpravná kniha je napsána v českém
i německém jazyce.

Auditoři přišli,
viděli a odešli
Krásnolipský městský úřad navštívili auditoři
a během své kontroly došli k závěru, že při
hospodaření města Krásná Lípa za rok 2016
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Slovenské ocenění
pro české turisty
Už šest let spolupracují krásnolipští turisté se
svými slovenskými kolegy z turistického klubu Horňan z Práznovců. Počátkem května se
k nim opět vydali na návštěvu a kromě řady
zážitků si přivezli i cenné ocenění. Krásnolipský klub dostal Čestné uznání za dlouholetou
spolupráci. Vyvrcholením ale bylo ocenění
„Pocta starosty“ (tuto cenu mimochodem
práznovský starosta udělil za posledních jedenáct let pouze třikrát), které kromě předsedy
hostitelského klubu dostali i dva členové krásnolipských turistů.
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Máte vlastní studnu a chcete vědět,
zda voda v ní je pitná?

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 22. 5.
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25. 5. 2017 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 5. 6. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 8. 6. 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.
Provozní doba TS Krásná Lípa:
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):
31.3.2017 skončil 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

Informativní rozbor vody podle vyhlášky 252/2004
Sb., příloha č. 5, krácený rozbor, který poskytuje
Zdravotní ústav za výhodnou cenu 750 korun pro
soukromé osoby.
Akce probíhá do 31. května letošního roku. Občanům je k dispozici celkem 33 pracovišť v rámci
devíti krajů České republiky. Nám nejbližší pracoviště je v Děčíně na adrese Březinova 444/3, budova KHS, přízemí – tel.: 477 751 310. Nebo v České
Lípě v areálu nemocnice na adrese Purkyňova 1849

Komunitní
centrum

Asistent prevence
kriminality - KONTAKT

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto telefonním čísle: +420 603 893 634.

KOSTKA 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)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Sociálně aktivizační služby
Úklidy domácností i firem
pro rodiny s dětmi
sterbova@komunitnicentrum.com
kucerova@komunitnicentrum.com tel.: 777 291 340
tel: 777 974 583
Vzdělávací kurzy dle aktuální
Klub VČELKA
nabídky
Pro předškoláky
tel: 412 354 844
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
Půjčovna kostýmů pro děti
hadravova@kominitnicentrum.com tel: 412 354 842
tel: 412 354 843
Půjčovna kompenzačních
Klub pro maminky
pomůcek
Čt – 8:00 – 12:00
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

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.

Stomatologická
pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 13. – 14. 5. 2017 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 20. – 21. 5. 2017 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 27. – 28. 5. 2017 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od
stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

– tel: 483 034 147.
Stanovené ukazatele kráceného rozboru: escherichia coli, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo nebo
mangan, tvrdost (Ca, Mg).
V případě, že máte zájem o kompletní rozsah kráceného rozboru, je cena stanovena na 1 250 korun.
Více informací získáte na webových stránkách Zdravotního ústavu www.zuusti.cz.

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 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 9. 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!

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 do
16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605,
e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Přístřešek na Kyjovském hrádku je opravený
Tzv. Žlutá stezka na vstupu do Kyjovského údolí je navštěvovaným turistickým cílem. Vichřice počátkem
jara poškodila přístřešek na Kyjovském hrádku. Město Krásná Lípa provedlo jeho opravu a je tak již připraven na další turistickou sezónu.

Výměna zkušeností ve
spolupráci obcí
a ochrany přírody
Naa pozvání starosty města Vrchlabí Jana Sobotky
a ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačky proběhlo
ve středu 26. dubna společné jednání senátora
Zbyňka Linharta a starosty Jana Koláře, jehož tématem byla především spolupráce obcí se Správou KRNAP při budování turistické infrastruktury,
marketingu území, v přeshraničních aktivitách, a to
vše v rámci Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše. Šlo o velmi inspirativní setkání s mnoha
zajímavými podněty pro náš region Českého Švýcarska.

Turisté mají nové značkaře
Doba, kdy měl náš odbor i osm značkařů, je minulostí. Tato pěkná práce v přírodě je i prací velmi prospěšnou, ale časově náročnou. Téměř pro každého,
kdo vyrazí do přírody, je samozřejmostí, že hledá
turistickou značku, která ho následně bezpečně dovede do cíle jeho putování.
Ale málokdo se může pochlubit s tím, že potkal člověka s barvami, který značí cestu. Kritický stav krásnolipských značkařů se začíná lepšit. K Jitce Štraubové, která absolvovala školení v loňském roce, se
letos přidávají noví zájemci. Začínajícím krokem

abonenta značení je praxe v terénu pod vedením
instruktora.
První značku, symbolicky červenou, si namalovala a absolvovala první tři kilometry na trase Horní
Chřibská – Rybniště 1. května rodina Kolářových.
Prokázali zručnost a pečlivost. Brzy by se z nich
mohli stát členové značkařského kolektivu, který se
stará o síť značených cest. Popřejme jim vytrvalost,
na cestách pěkné počasí a mnoho hezkých zážitků
z přírody.
(Václav Hieke)

Obnova kapličky
sv. Antonína
Paduánského
S potěšením vám všem, kteří jste hlasovali pro
projekt krásnolipských turistů na obnovu kapličky
sv. Antonína Paduánského, která stávala při cestě
z Brtníků na Vlčí Horu, můžeme sdělit, že jste jí poslali 1275 hlasů, čímž jste jí pomohli získat divokou
kartu a poslat jí do dalšího kola soutěže vyhlášené
bankou ČSOB „ERA podporuje regiony.“
Za podporu za KČT Krásná Lípa děkuje její předseda Václav Hieke.

I tohle byly Ozvěny
Ekofilmu v Krásné Lípě
Očistná koupel v lagunách Křinice v Kyjovském
údolí s Marjánkou Krásnolipskou, vzduch 12 a voda
6 stupňů Celsia. Výzva pro pány na rok 2018!

Připomínka výročí
konce 2. světové války
3. května proběhl na městském hřbitově pietní akt
k 72. výročí ukončení 2. světové války. Pietní akt
se konal za mluveného slova Mgr. Karla Jarolímka
a zpěvu Krásnolipského komorního sboru.

Rozšíření svozové
trasy sběru

separovaného odpadu
(pytlového sběru)
Od 1. 4. 2017 došlo k rozšíření svozové trasy tzv.
pytlového sběru. Nově budou pytle sváženy
v ulici Doubická od domu č. o. 9 k domu č. o. 27
a v ulici Fibichovo údolí od domu č. o. 2a k domu
č. o. 37 (mimo spojovací komunikaci mezi Fibichovým údolím a ulicí Bezručova). Trasa končí u domu
Krásný Buk 74. Tato trasa nebude obsluhována
od 1. 10. do 31. 3. (zimní období).
Kompletní mapu svozové trasy v Krásné Lípě a informace o třídění odpadu najdete na: http://www.
krasnalipa.cz/odpady.php
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Zuzana Préma

Montessori výuka
K
Komunitní
it í centrum
t
KKostka
tk KKrásná
á á Lí
Lípa zve ve
středu 17. května od 17:00 všechny zájemce do
Kulturního domu na přednášku Zuzany Prémy.
Zuzana Berenika Préma se zabývá výukou podle
Márie Montessori již přes 17 let. Učila v předškolních i školních zařízeních a byla u zrodu již několika
montessori škol. Mnohé také inspirovala k většímu
přiblížení se montessori principům. Je autorkou
publikací pro děti, organizátorkou kurzů vzdělávání a mimoškolní výchovy a překladatelkou.
Akce je pro veřejnost ZDARMA.

Vědomostní soutěž
Správa NP České Švýcarsko vyhlásila vědomostní
soutěž „Za poznáním Českého Švýcarska“ a jako
každý rok, čeká na zvídavé soutěžící deset otázek,
ověřujících jejich znalosti z obou národních parků.
Tématem letošního ročníku jsou VODY ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA. Otázky i další podmínky soutěže najdete na www.npcs.cz/vedomostnisoutez.
Uzávěrka soutěže je 30. května.

Loretánská noc
nabídne videomapping
Loreta Rumburk se v pátek 19. května od 20:00 do
23:00 hodin otevře ve večerních hodinách a hlavním lákadlem letošní Loretánské muzejní noci
bude videomapping - projekce na stěnu loretánské
kaple s názvem Zvěstování. O hudební doprovod
se v průběhu Loretánské noci 2017 postarají dětské pěvecké sbory. Studenti Gymnázia Varnsdorf
představí zdramatizované regionální pověsti poutních míst. V ambitu se bude tvořit ve výtvarných
dílnách. Kromě stálých expozic bude možné zhlédnout, např. pašijový betlém a výstavu Má vlast cestami proměn.

Brigáda
na Dolském mlýně
Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné
památky na břehu Kamenice a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Sraz
účastníků brigády je v sobotu 13. května v 9:00 na
Dolském mlýně u Jetřichovic. S sebou si vezměte
pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Práce na
záchranu mlýna probíhají ve spolupráci se spolkem
pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský
mlýn.

Den dětí
s národními parky
Přijměte pozvánku na již tradiční akci pro děti a jejich rodiče, která se uskuteční v sobotu 27. května
od 14:00 hodin. Těšit se můžete na soutěže, rukodělné dílničky, lanové prolézačky a mnoho dalších aktivit. Pro účastníky jsou připraveny drobné
odměny. Akce se koná v areálu správy NP České
Švýcarsko.

Ze života hmyzu
Výprava do hmyzího světa pod vedením entomologa správy NP se uskuteční v sobotu 20. května. Sraz
je v 10:15 zastávky Kyjov – hostinec. Vyzkoušíte si
lov hmyzu, jeho určování a poslechnete si zajímavé
povídání o životě hmyzu v Českém Švýcarsku.
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Adrenalin Challenge 2017 - Cítím, že žiju!
Legendární Adrenalin Challenge v Děčíně je spolu
s doprovodným programem ojedinělou adrenalinovou akcí pro širokou veřejnost z České republiky
i zahraničí. Atraktivní adrenalinová výzva je určena
aktivním lidem a obsahuje tři akce během dvou
dnů: Adrenalin Challenge Main Event, Adrenalin
Challenge Race a Adrenalin Challenge Kids.
Adrenalin Challenge Main Event:
V rámci 19. ročníku Adrenalin Challenge Main Event
v sobotu 13. května si účastníci užijí celkem šest disciplín. Konkrétně via ferratu, extreme travers přes
kaňon Labe, slaňování ze zámku, provazový žebřík
na Tyršův most, skok z mostu a vodní skútr. Tato
akce je určena pro opravdu širokou veřejnost od
18 ti let a nezáleží na fyzických výkonech.
Adrenalin Challenge Race:
Třetí ročník extrémního závodu v neděli 14. května je určený pro trénované borce a borkyně. Jaké
disciplíny závodníky prověří? Plavání přes Labe tam

Loutkařská přehlídka
O víkendu 13. a 14. května proběhne v Domě kultury Šluknov a na Šluknovském zámku Loutkařská
přehlídka. Program začíná v sobotu 13. května:
od 9:30 Divadlo Matýsek: Tajemství staré skříně
- v hlavním sále Šluknovského zámku, od 11:00
Divadélko Zvoneček: Skoro o perníkové chaloupce - v Domě kultury Šluknov, od 14:00 Divadlo Pomněnka: O Budulínkovi - v Domě kultury Šluknov
a od 15:30 Štěpánčino divadélko: O tom jak kohoutek se slepičkou utekli - v hlavním sále Šluknovského zámku. V neděli pak pokračuje: od 10:30 Divadélko Liberec: Loupežnická pohádka - v hlavním
sále Šluknovského zámku, od 14:00 Malé divadélko
Praha: O Sněhurce - v Domě kultury Šluknov a od
15:30 Divadlo na cestě: O chytré horákyni: v hlavním sále Šluknovského zámku.

Živá beseda z cyklu
osudy - setkání se
Zdenou Hadrbolcovou
Populární a oblíbená herečka Zdena Hadrbolcová
v rámci cyklu OSUDY zavzpomíná na svou hereckou profesi, významné divadelní, ﬁlmové i televizní
role, stejně jako na literární a publicistickou práci
a své kolegy. Beseda se uskuteční v Domě kultury
Střelnice v Rumburku 23. května od 18:00 hodin.
Vstupné 40 Kč.

Dětská zoo
Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí vás
zveme v sobotu 13. května na odpolední program
do Zoo Děčín. Připraveny jsou soutěže, výtvarná
dílna, kytarový kroužek Happy guitars z DDM Děčín pod vedením Kristy Ročkové, štafeta dvojic
a požární útok – Hasiči DDM Děčín – SDH Boletice
pod vedením Boženy Sýkorové. Jako doprovodný
program Vám zahraje U-Style.

How to grow to
Sandonorico
b a kkomiksů
ik ů d
l ě ý h krátkými
kák
Výstava kkreseb
doplněných
i poetickými texty na pomezí art brut, dětské kresby, dekorace, jež jsou sublimací věcí zcela běžných
a velmi neběžných. Vernisáž, která se uskuteční ve
středu 17. května od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburk bude doprovázet improvizovaný
hudební doprovod (Ivana Paisrt a Felix Neumann).
Petra Tlapáková Fíková, Julie Bomko a Veronika Caklová.

a zpět, cross country na kole, střelba, orientační
běh, provazový žebřík na Tyršův most, via ferrata,
běh na Pastýřské stěně, skok z mostu, paddleboard
na Labi, uphill na Pastýřskou stěnu, extreme travers
přes kaňon Labe a slanění ze zámku.
Adrenalin Challenge Kids:
Nezapomínáme ani na ty nejmenší, při 2. ročníku Adrenalin Challenge Kids budou mít možnost
předvést svůj um a dovednosti děti od 3 do 15 ti let.
Nejde o závod, ale o to nezůstat doma a nejmladší
účastníci se mohou těšit na mini travers přes přítok
do Labe, slaňování, orientační běh, opičí dráhu, malého hasiče a dovednostní disciplíny. Akce se koná
stejně jako extrémní závod dospělých v neděli
14. května.
Chcete si užít atraktivní adrenalinovou výzvu a prožít úžasné zážitky v krásné přírodní scenérii kaňonu
Labe a přilehlého okolí? Těšíme se na Vás o víkendu
13. a 14. května v Děčíně.

Severní stopou
- Mezinárodní
turistický pochod
Klub českých turistů Dolní Poustevna Vás v sobotu
20. května zve na turistický pochod Severní stopou. Strat je v Dolní Poustevně u turistické chaty za
hřištěm v 9.00 - 11.00 hod. - pro trasy 3 km, 5 km,
8 km a pro cyklotrasy a v 8.00 - 11.00 hod. - pro trasy 12 km, 15 km a 25 km.
Turistickou atrakcí letošní STOPY je nově vyznačená turistická trasa z Dolní Poustevny
do Německa na vrch Gerstenberg, kde je Solný
sloup.
Na trasách 5 a 8 km jsou připraveny soutěže pro
děti. Cíl pochodu bude na Čtverci v Dolní Poustevně. Každý účastník obdrží barevný pamětní list
a suvenýr z keramiky. Odměněni budou i tři nejmladší a tři nejstarší účastníci pochodu. Zajištěn je
prodej občerstvení a turistických zajímavostí.
Celý den bude hrát country kapela Srdíčko. Veškeré
informace budou postupně uvedeny na www.severnistopou.cz.

Jitka Malczyk
a Vojtěch Jindra
Ve středu 24. května od 19:00 jste zváni do Domečku Na Kopečku v Rumburk na koncert současné
irské hudby. Setkáním dvou zkušených hudebníků
se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba

BigTrip.cz - Život se
musí žít, ne přežít!
Živé a vášnivé vyprávění dvou normálně nemorálních lidí, Ládi Bezděka a Káti Dvořákové, co se
rozhodli a vyrazili na vysněnou cestu kolem světa.
Ve škodovce, v botaskách a s rybičkou v kapse. Bez
GPS, bez 4x4 a hlavně bez dostatku peněz na celou
cestu.
Přijďte si v sobotu 20. května od 18:00 do Šluknovského zámku vyslechnout napínavé historky z více
jak dvouleté cesty doplněné o hromadu rozmazaných fotek a roztřesených videí.
Bude to jízda!
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Program kina Krásná Lípa
Jackie
Na středeční podvečer 24. května od
19:00 pro Vás krásnolipské kino připravilo životopisné drama Jackie. Když je JFK
zvolen prezidentem USA, stává se Jackie
Kennedy (Natalie Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její
vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy
obdivují miliony lidí po celém světě. Pak
přichází okamžik, který všechno změní.
Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako
milovaná matka a první dáma však musí
zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen
20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí
Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin.
Životopisné drama, 99 minut. Přístupno
od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.
aerofilms.cz/filmy/322-Jackie/fotogalerie/
video/
Lichožrouti
Na páteční podvečer 26. května od 18:00
pro Vás krásnolipské kino připravilo animovaný dobrodružný film Lichožrouti. LICHOŽROUTI jsou malí neviditelní tvorové,
kteří mohou za to, že nám lidem z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna
– ta lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy
hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského
a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh
hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA
HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká
dobrodružství. Dny jeho dědy LAMORA,
který ho vychoval, jsou u konce a HIHLÍK

musí překonat strach, vylézt z okna a vydat se hledat strejdu PADREHO, o kterém
neměl doteď ani tušení. Svou odvahu čerpá z toho, co mu vštípil dědeček – lásky
k rodině, dobré výchovy a lichožroutího
„desatera“. Ani v novém lupičském domově u mafiánského strýce a dvou poťouchlých bratranců své ideály a zásady
neopouští. A to i přesto, že ho zavedou do
nebezpečných situací. Když nakonec s těžkým srdcem přeci jen poruší dvě základní
lichožroutí pravidla „ Nikdy nevezmeš
celý pár“ a „Drž se lidí, ale drž se od nich
dál“, pak jenom proto, že věří, že vyčerpal
všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. Být LICHOŽROUT
je zkrátka jedno velké dobrodružství. Najít
svou rodinu, ochránit ji a naučit se žít s lidmi, to chce odvahu. A tu malí zloději ponožek mají. Nejsou totiž žádní fuskáči. Jsou
to LICHOŽROUTI!“ Na ploše animovaného
dobrodružného gangsterského příběhu
dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu dvou generací a dvou morálek,
je vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně a s humorem vlastním spisovateli
a básníkovi Pavlu Šrutovi, spoluautorovi
scénáře a autorovi slavné knižní předlohy.
S trochou nadsázky se dá říct, že poselství
filmu zní: „Rodina je nade vše! Drž se té,
kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to,
aby byla dobrá, protože jinou na tomhle
světě mít nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT!“
Animovaný, 83 minut. Přístupno. Vstupné:
40,- Kč.
Trailer a více informací na: https://www.
falcon.cz/film/lichozrouti
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Koncert
Pavla Dobeše
Početné publikum navštívilo v sobotu 6. května
2017 krásnolipský kulturní dům, kde se konal koncert známého písničkáře a textaře Pavla Dobeše,
kterého na kytaru, ale také zpěvem doprovodil Tomáš Kotrba. V programu sestávajícího ze dvou částí
zazněla celá řada známých písní, v druhé polovině i některé na přání diváků. O úspěchu koncertu
mezi diváky svědčí příjemná atmosféra, častý potlesk a závěrečný aplaus, kterým jsme si „vynutili“
přídavek.

O to, že se v Krásné Lípě opět mohla vztyčit májka
se postarali pracovníci technických služeb. Májku
vybrali v městském lese, přivezli, odkornili, připravili věnec.

11. května 2017

Stavění májky a pálení čarodějnic
Celá řada akcí v Krásné Lípě je pořádána ve spolupráci více organizací a mezi takové patří i tradičního stavění májky a pálení čarodějnic, na které se
i letos podílely hned tři krásnolipské organizace
a technické služby města, které zajišťovaly technickou podporu.
Folklorní soubor Lužičan spolu s krásnolipskými
hasiči vztyčili májku, následovalo vystoupení Lužičanu a zapletení májky stuhami, na kterém se společně s členy souboru podílela i řada dobrovolníku
z řad přihlížejících. Pálení čarodějnic na hřišti za
T-klubem bylo v režii krásnolipských hasičů, kteří
k programu přidali i překvapení. Maketa domu,
na první pohled lákadlo pro děti, vzplála plameny
a měli jsme tu úžasnou ukázku hasičského zásahu,
kterého se ujaly děti z hasičského kroužku. Po uhašení domečku byla zapálena hranice s čarodějnicí,
kterou krátce po setmění doplnil ohňostroj. Po
celou dobu byly na hřišti k dispozici grilované uzeniny, pivo, limo a to díky krásnolipským turistům,
kteří zajistili přípravu a prodej chutného občerstvení. Město navíc letos poprvé vyhlásilo nejkrásnější
čarodějnici.
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Pomoc našla v Kostce
Každému z nás se může stát něco neočekávaného
a nepředvídatelného, dnešní doba je plná změn
a stále nových informací. Komukoliv z nás se může
přihodit, že se náhle ocitne v krizi a neví si rady, co
a jak konkrétně řešit. V Krásné Lípě je právě lidem
v obtížné životní situaci poskytována sociální služba Terénní programy. Zde je možné se obrátit na
terénní pracovnici s žádostí o pomoc. Za loňský rok
2016 byl celkový počet dospělých klientů 214 a dětí
58. Terénní sociální práce je specifická forma sociální práce, kdy pracovnice poskytuje službu zejména v domácnostech, či venkovních prostranstvích.
Zázemí pracovnice je v komunitním centru. Terénní
pracovnice poskytuje podporu při řešení dluhů,
splátek, bydlení, zaměstnávání, v krizové situaci
nebo při vyřizování dokladů či při pochopení smluv.
Kromě podpory dospělým terénní pracovnice připravila 47 aktivit pro děti, směřujících do různých
oblastí např. preventivní programy, rozvoj schopností a dovedností, vzdělávání a poznávací výlety.
Během minulého roku byl celkový počet kontaktů
1685. Tato služba je poskytována od roku 2008, díky

finanční podpoře Úřadu vlády (RVRZ), města Krásná
Lípa a Ústeckého kraje. Pokud si nevíte rady, i Vy
můžete kontaktovat terénní pracovnici, která Vám
ráda pomůže hledat řešení Vaší situace, případně
doporučí následnou službu.
A jeden příklad za všechny:
Klientka kontaktovala pracovnici v situaci, kdy již
byla ve špatném zdravotním stavu – měla omrzliny, neléčená cukrovka, neměla finance na otop,
bydlení měla již jen na jeden měsíc. Díky intenzivní
spolupráci s terénní pracovnicí, která kontaktovala
další specialisty, se podařilo klientku zdravotně stabilizovat, zlepšila se její finanční situace a podařilo
se najít nové bydlení. Dnes má klientka zajištěny
základní potřeby, zlepšil se její zdravotní stav a rozhodla se opět za podpory této služby hledat pracovní uplatnění.
Marcela Jansová, terénní pracovnice,
tel. 777 036 828
Bc. Ilona Weinerová, sociální pracovnice,
Kostka Krásná Lípa

Čarodějnický den
v Domově Severka
Začala bych úryvkem slohové práce žákyně Simonky Májové:" Ve středu 26. dubna jsme s celou třídou
jeli do Domova Severka v Jiříkově. Přivítala nás tam
krásná čarodějnice a tak jsme se i my převlékli do
čarodějnického. Další převlečené čarodějnice nás
ještě namalovaly a dokonce nabarvily vlasy. Pomáhali jsme společně vyrobit čarodějnici a také jsme
si zasoutěžili i s naší paní učitelkou. Za odměnu
jsme dostali malý dárek a čekalo na nás Čarodějnické vysvědčení. Byl to krásný den a nikdy na něj
nezapomeneme."
Tímto dnem jsme s mými žáky z 2. B zahájili spolupráci s Domovem pro seniory Severka. Také my
je uvítáme u nás v měsíci květnu, kde společně navštívíme sportovní areál, ale o tom až zase příště.
(Žáci 2.B s paní učitelkou Renátou Hegnerovou)

Céčka na výstavě BODY
Protože se žáci tříd s alternativní výukou zabývali
tématem tělo, navštívili výstavu Body The Exhibition v Praze. Ta nás provedla fascinujícím světem našeho těla a umožnila nám detailní pohled hluboko
pod kůži od hlavy až k patě. Na výstavě jsme mohli
shlédnout kosterní systém, svalstvo, reprodukční
orgány, dýchací orgány, krevní oběh a další části

lidského těla. To vše bylo doplněno velkoplošnými
obrazovkami s 3D animacemi a dokumenty. Exponáty byly vystaveny v různých pozicích a skvěle
nám přiblížily, co se děje v jejich těle při pohybu,
sportu i odpočinku.
(Třídní učitelky I. II. a III. C)

Vypouštění lososů
se třídou III. A
V pátek 5. května na nás u školy čekala paní Judová, aby nás dopravila k malým lososům. Nastoupili
jsme do autobusu, který nás odvezl do Vysoké Lípy.
K Dolskému Mlýnu jsme pokračovali pěšky. Cesta
nám ubíhala rychle, neboť jsme poznávali bylinky,
hledali kamínky a hráli hry. Když jsme dorazili k vysněným lososům, tak nám pan Juda na obrázcích
přiblížil jejich život a putování.
V prosinci si naše třída adoptovala 30 rybiček. Vešli
se nám do jednoho kyblíku a vypustili jsme je jako
první z několika tisíců. Byl to pro nás všechny nevšední zážitek, na který budeme s láskou vzpomínat celý život. Doufáme, že se k nám jednou lososi
vrátí, tak jako i my se rádi vracíme domů.

Okolo Vlčí Hory rekordně
Závod Okolo Vlčí hory i nadále naplňuje svůj budoucí potenciál. I přes nový termín a velmi nevlídné
počasí znovu narostla účast asi o dvacet na letošních 162 účastníků. Trať přes dopolední déšť stihla
uschnout, divácká kulisa byla více než nadprůměrná, krom jednoho pádu vše bez zranění, organizace
šlapala díky již zkušeným oddílovým dětem jak na
drátku, nové zázemí v Nobilis Tilia předčilo naše
očekávání, závod měl již mnohem vyšší sportovní
úroveň (přijelo i několik profesionálních závodníků), zkrátka velmi povedený den.
Fotky od Michala Šafuse najdete na https://photos.

google.com/share/AF1QipPvbL9hWR0Pq_OZpdP1Jymes1ta8UKGRTx4dMQDePFUAnPqO5RzBIJEBRMuC0hU_A?key=b29Wd3l2X2szVUR0SFd1Wm44eTU4dVVrWWFISFZB
Výsledky na http://vlci-hora.mandaone.cz/vysledky/
Jako třešnička na dortu je nová informace, že jsme
od Českého svazu dostali nabídku uspořádat zde
příští rok jeden ze závodů Českého poháru v silniční
cyklistice. Nabídku budeme zvažovat.
(Jan Novota)
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USNESENÍ

ze 45. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 4. 2017
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 45 – 01/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 672 o výměře 243 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 376/2 o výměře cca 90 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 27/6 o výměře cca 130 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 45 – 02/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 1868/4 o výměře cca 180 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 197/1 o výměře cca 3000 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Výpůjčka pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 45 – 03/2017
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit pozemek p. p. č. 1751 o výměře 6128 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Byty - podnájem bytu č. 1, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 45 – 04/2017
RM schvaluje Blance Hlavové, bytem Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa, podnájem bytu č. 1, Nemocniční 1149/12a pro Jakuba Duška, bytem E. Krásnohorské 707/4, Krásná Lípa a Radku
Hlaváčkovou, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa, na dobu
neurčitou.
Výměna oken - Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 45 – 05/2017
RM se seznámila s výběrovým řízením na zhotovitele díla Výměna oken - Krásný Buk 54 a schvaluje pořadí výběru zhotovitele dle předloženého návrhu:
1. RI OKNA a. s., Úkolky 1055, Bzenec,
2. Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň,
3. SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2017/11/18 - 118
s vítězným uchazečem, společností RI OKNA a. s., Úkolky 1055,
Bzenec, dle předloženého návrhu.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů
Usnesení RM č. 45 – 06/2017
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2006/11/29 - 238
ohledně navýšení servisního poplatku o inflaci za dané období
pro objekt Krásná Lípa, Nemocniční 1156/16 s firmou OTIS a. s.,
J. Opletala 1279, Břeclav, dle předloženého návrhu.
III. Různé
Pronájem p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 – 07/2017
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2017/23/15-77 (nájemce Lenka Kočárková, Rumburská 493/7,
Krásná Lípa), kterým se upravuje výměra p. p. č. 1126/8, k. ú.
Krásná Lípa z 15448 m2 na 14283 m2.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 26, Nemocniční
1156/16 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 45 – 08/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 26, Nemocniční

1156/16 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti
1 + 1 (44,19 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 45 – 09/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle upraveného návrhu.
Servis výtahů - rozšíření služeb
Usnesení RM č. 45 – 10/2017
RM se seznámila s nabídkou společnosti OTIS a. s., J. Opletala
3506/45, Břeclav na rozšíření služeb na servis výtahů - eService
a EDE. RM neschvaluje předloženou nabídku.
Obnova fasády - Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 45 – 11/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek
uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/11/18 - 123 na obnovu fasády
na objektu Mánesova 294/24, Krásná Lípa s firmou Jiří Čech,
U tiskárny 1120/7, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Obnova místních komunikací 2017
Usnesení RM č. 45 – 12/2017
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie "Obnova místních komunikací 2017" vypracovanou komisí pro výběrová
řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2017/11/14 - 120 s vítězným uchazečem, kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín a.
s., Oblouková 416/39, Děčín I, IČ 25042751, dle předloženého
návrhu.
Dodávka pracovní plošiny
Usnesení RM č. 45 – 13/2017
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie na "Dodávku
pracovní plošiny" vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM
schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje
uzavření kupní smlouvy č. 2017/33/17 - 113 s vítězným uchazečem, kterým je firma Plošiny Rybáček s. r. o., Vinařice 42, IČ
27279618, dle předloženého návrhu.
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137,
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 – 14/2017
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie na "Energetické
úspory v bytovém domě č. p. 1137 - Krásná Lípa" vypracovanou
komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše
nabídkové ceny.
Čerpací stanice odpadních vod Krásná Lípa - Kyjovská
Usnesení RM č. 45 – 15/2017
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci
pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Čerpací stanice odpadních vod Krásná Lípa - Kyjovská", dle předloženého návrhu.
Dlouhodobý pronájem láhví technických plynů
Usnesení RM č. 45 – 16/2017
RM schvaluje pronájem 1ks plynové a 2 ks kyslíkových láhví

s firmou Linde GAS a. s., U Technoplynu 1324, Praha 9, na období od 30. 5. 2017 do 29. 5. 2020 v částce 25 842 Kč.
Asistent prevence kriminality
Usnesení RM č. 45 – 17/2017
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z programu Prevence
kriminality 2017 na projekt Asistent prevence kriminality 2017.
Sídlo KKS
Usnesení RM č. 45 – 18/2017
RM vydává souhlas s umístěním sídla Krásnolipského komorního sboru do objektu Komenského 10, Krásná Lípa.
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 3/2017
Usnesení RM č. 45 – 19/2017
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání
veřejného prostranství uhrazených v období 1 - 3/2017.
Ukončení smlouvy na vymáhání pohledávek
Usnesení RM č. 45 – 20/2017
RM bere na vědomí výpověď Příkazní smlouvy č. 2014/49/18 279 na mimosoudní vymáhání pohledávek ze strany příkazníka
společností REALBOHEMIA a. s., se sídlem Ostrovského 253/3,
Praha 5 - Smíchov k 30. 4. 2017.
RM ukládá Lucii Voglové zajistit výběr jiné společnosti pro vymáhání pohledávek města Krásná Lípa.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 45 – 21/2017
RM doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci Kostka
Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace na projekt Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi od Nadace Agrofert ve výši 50 000 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 45 – 22/2017
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci organizací Kostka
Krásná Lípa, p. o. na projekt Klub pro ženy, do programu na
podporu nezaměstnaných žen od Embassy of the United States
of America.
Proznačení turistických cest
Usnesení RM č. 45 – 23/2017
RM schvaluje proznačení nových turistických cest včetně obnovy stávajícího značení a vybavení směrovkami, dle nabídky KČT,
oblast Ústecký kraj.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na květen 2017
Usnesení RM č. 45 – 24/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu
na měsíc květen 2017, dle přílohy.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápis:
- Přehled plnění daní za období 01 - 03/2017,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 4.
2017.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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