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Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 575

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Nebývalé sucho přináší nebývalé potíže
Téměř žádné srážky od dubna v kombinaci s dlouhodobě vysokými teplotami přinesly komplikace
a nové zkušenosti na mnoha stranách. Vyschlá
krajina přináší komplikace zemědělcům, lesákům,
rybářům, vodohospodářům a všem, kteří s vodou
v různých podobách hospodaří. Většina z nás,
kteří jsme napojeni na veřejný vodovod, jsme
nedostatek vody přímo nepocítili. Ale jsou obce
v okolí, které mají vlastní vodovod a velké potíže.
Krásná Lípa je z velké části zásobována z přehrady
Chřibská, provozované Severočeskou vodárenskou společností. Dodávky vody byly standardní,
bez omezení. Jiná situace je však v okrajových
částech města, např. na Kamenné Horce, v Kyjově,
ve Sněžné, v Zahradách a ve Vlčí Hoře. Tam veřejný
vodovod není a občané se zásobují pitnou vodou
z vlastních studní, popř. studánek. Zima s minimem
sněhu a následné dlouhodobé sucho zavinily, že
mnoho těchto zdrojů vyschlo a řada lidí je dnes
bez pitné vody. Pro většinu to není úplná novinka,
studny vysychaly i v minulých letech. Letos jich je
však mnohem více, stalo se tak dříve a vodu už tak
nemohou poskytnout třeba ani sousedé. V kombinaci s nedostatkem srážek není možné obnovovat
ani zásoby vody užitkové v nádržích, sudech apod.
Voda pitná se dá zakoupit v obalech, s vodou užit-

kovou, na mytí, úklid atd., je to však složitější. Velké
problémy nedostatek vody přináší i podnikatelům,
např. společnosti Nobilis Tilia.
Rada města se situací s obecným nedostatkem
vody zabývala. Z dlouhodobého hlediska usilujeme o prodloužení veřejného vodovodu z Krásného Buku na Sněžnou a dále do Zahrad a Vlčí Hory.
Máme zpracovanou studii z roku 2000. V této souvislosti jsme již na jaře společně s ostatními starosty
regionu požádali společnost SVS, a.s., v níž máme
vložený vodohospodářský majetek, aby zintenzivnila přípravy na prodloužení vodovodu dále do regionu Šluknovska. Půjde o rozsáhlou a náročnou
investiční akci a její příprava nebude jednoduchá,
např. i vzhledem k vlastnictví pozemků v plánovaných trasách apod.
Z hlediska „střednědobého“ připravujeme vybudování tzv. veřejných odběrných míst v částech města, kde není veřejný vodovod. Půjde o hluboké vrty
s dostatečnou vydatností, vybavené zařízením pro
její čerpání. Ty zajistí občanům v době kritického
nedostatku dostupnost pitné vody v místě. Mohlo by jít o relativně rychle zvládnutelné opatření.
V současné době jsme vytipovali v každé dotčené
místní části pozemky – dobře dostupné, s možností
připojení elektřiny. Hydrogeolog je posoudí násled-

Město Krásná Lípa nabízí zdarma
zásobování užitkovou vodou
V reakci na dlouhodobé sucho rozhodla Rada
města o pomoci s řešením akutního nedostatku vody občanům s trvalým pobytem na území Krásné Lípy.
Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování
užitkovou vodou pro občany města Krásná
Lípa – samozásobitele:
- Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pouze pro občany s trvalým pobytem
na území města Krásná Lípa, kteří nedisponují dodávkou vody z veřejného vodovodu
či vlastního zdroje.
- Množství dodané vody se stanovuje
na maximálně 1m3 na jeden objekt, a to
1 krát týdně. V případě dvougeneračního
objektu se množství navyšuje na 2m3.
- Dodaná voda je určena výhradně na úklid,
splachování, základní hygienu apod. Nesmí být využívána jako pitná!
- Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku zahrady, mytí vozidel, plnění bazénů
a podobné zbytné účely.

- Užitková voda bude dodána na základě
telefonické objednávky občana na telefonním čísle 603 893 634, p. Danita.
- Dodávka vody bude realizována v čase
dle dohody, do velkoobjemových nádob
(sudy, barely, plastové nádrže) pouze
na místech dobře dostupných pro obsluhu
dodávkové cisterny.
- Užitková voda bude získána odběrem z vodovodního hydrantu určeného provozovatelem vodovodní sítě SčVaK Děčín.
- Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpočtu města.
- Platnost opatření je stanovena do 31. 10.
2018. Dle potřeby a klimatických podmínek může být prodloužena.
Dodávku většího množství pitné vody
za úhradu je možné objednat u SčVaK Děčín,
tel. číslo 724 112 590, p. Martinka.
28. 8. 2018 Město Krásná Lípa

ně z hlediska vodohospodářského a do konce roku
zpracuje studii proveditelnosti. Na tomto základě
bude možné realizovat tzv. průzkumné vrty, které
následně projdou legalizací a budou vybaveny čerpacím zařízením. Jde o obdobu běžných vrtaných
studní, jen budeme ve větších hloubkách. S tím je
spojena i větší administrativní zátěž a dražší realizace. Předpokládáme, že na tyto aktivity bude možné
čerpat i státní dotace.
Nejrychlejším nouzovým opatřením je aktuální nabídka bezplatné dodávky užitkové vody občanům
města, samozásobitelům, kteří nemají v současné
době vodu ve svých zdrojích. Podrobnosti v navazujícím článku.
Sucho, a na straně druhé povodně. Jde o spojené
nádoby, oboje nám přináší starosti, ale i nové zkušenosti a výzvy. Velkým tématem je zadržování
vody v krajině. Máme připraveny projekty na rekonstrukci přehrady v Kyjově a rybníku Šiml v Dlouhém
Dolu. Ze strany státu zatím není dostupná rozumná
dotační podpora, naopak, spíše se zvyšuje administrativní náročnost připravovaných akcí. Ale to by
bylo už na jiný článek.

Jan Kolář, starosta města
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Den Českého Švýcarska bavil děti i dospělé
Přechod slacklinerky nad náměstím zahájil poslední srpnovou sobotu tradiční Den českého Švýcarska, který i letos do jednoho dne spojil sraz
motocyklů Čechie Böhmerland, Parkmaraton a večerní koncerty na krásnolipském náměstí. Všechny tři „milníky“ dne pak spojoval bohatý a neméně
zajímavý doprovodný program. Viděli jsme tak celou řadu show i vystoupení, nechyběli stánky ani tolik důležité občerstvení.

Přechod slacklinerky jsme během dne mohli vidět sice třikrát, pokaždé byl ale díky kostýmům, originálním nápadům, nasvícení a dechberoucím akrobatickým prvkům
jiný. A navíc nás čekalo překvapení, které nikdo nečekal, druhý slackliner.

Nechyběl tolik oblíbený mezinárodní sraz legendárních motocyklů Čechie Böhmerland. Navíc letos jubilejní, v pořadí již 20. – nechybělo tak ani zasloužené poděkování organizátorům srazu zástupci města.

Parkmaraton, celá řada běhů různých délek i kategorií, nevyjímaje těch dětských, se
svým programem prolínal Dnem ČŠ až do odpoledních hodin, kdy byly mj. vyhlášení i vítězové nejdelších tratí.

Mezitím na pódiu, mnohdy také před pódiem, byla k vidění celá řada show i vystoupení. Vidět jsme tak mohli Honzu Webera, sedminásobného mistra světa, Evropy
i ČR ve Freestyle Footbagu (hakisaku), pohádku, show s mimoni, YoYo show, show
na skákacích botách i fakíra.

Vyvrcholením celého dne byly večerní koncerty – vystoupili Sebastian, Portless
a Rangers – Plavci, mezi koncerty se křtil Kalendář Českého Švýcarska 2019. Moderátorského mikrofonu se po celý den ujala Ivana Jirešová, sraz motocyklů Čechie
Böhmerland tradičně moderoval Miroslav Vais a dění Parkmaratonu nám zprostředkovával Milan Roudnický.
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Anthony Philip Heinrich
Unikátní zážitek nám připravil náš Krásnolipský komorní sbor spolu s klavírním doprovodem Pavlem Farským. Ve středu 29. 8. jsme měli možnost
užít si hudební večer plný excelentních výkonů v partnerském městě Großschönau, které letos oslaví 666 let. Večer byl obohacen o křest českoněmecké knihy "Anthony Philip Heinrich - americký Beethoven z Krásné Lípy", jejíž autorem je právě Ing. MgA. Pavel Farský. Koncert a prezentace
knihy se uskutečnily v rámci projektu Umění nezná hranic/Kunst ohne Grenzen, který byl finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

Modernizujeme centrální kotelnu
Před více jak dvaceti roky byla radnice nucena
urychleně reagovat na kritickou situaci, kdy takřka
ze dne na den zkolabovala dodávka tepla a teplé
užitkové vody od tehdejšího dodavatele, z kotelny
společnosti COLOR-TEX (BONEX), dnes KOMAXO.
V ohrožení se tak ocitli nejen všichni obyvatelé
našeho sídliště, ale i pacienti tehdejší nemocnice
(dnes domov důchodců). Bylo proto rozhodnuto
vybudovat vlastní centrální plynovou kotelnu
s kogenerační jednotkou na výrobu elektřiny.
K provozování byla pověřena společnost KŘINICE
KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o, 100% vlastněná městem Krásná
Lípa. Společnost mohla, na rozdíl od města, které
kotelnu z počátku provozovalo, uplatňovat odpočet
DPH, což umožňovalo výrazné snížení koncové
ceny tepla. Od roku 2002 tedy společnost podniká
v souladu s příslušnými zákony v oblasti energetiky.
Na základě udělených licencí společnost vyrábí
a rozvádí tepelnou energii a vyrábí elektřinu.
Od samého počátku řídí společnost jednatelka
RNDr. Ivana Preyová, v té době tajemnice MěÚ,
dnes ředitelka naší základní školy. Valnou hromadu
vykonává Rada města Krásná Lípa.
Společnost provozuje kotelnu na základě nájemní
smlouvy s městem Krásná Lípa. Platí městu nájemné,
z něhož je následně financována obnova majetku.
Společnost nemá žádného zaměstnance, o provoz

se stará 5 pracovníků na dohodu o provedení práce,
v celkovém úhrnu 120 hodin měsíčně. Smluvními
odběrateli jsou dnes město Krásná Lípa, OSBD Děčín,
SBDO Průkopník Varnsdorf. Téměř dvě desetiletí
je tedy naše společnost spolehlivým, stabilním
partnerem a dodavatelem cenově přijatelné tepelné
energie. Postupně nastává čas na modernizaci
zařízení, především na výměnu kotlů a kogenerační
jednotky. Kogenerační jednotku bude nově,
na základě podnájemní smlouvy, provozovat
společnost ČEZ ENERGO, s.r.o. V dalších letech bude
nutná i výměna teplovodů. Veškeré investice jsou
hrazeny městem, a to z prostředků vytvořených
nájemným.
Původní kotle byly dimenzovány v zásadně jiné
situaci, než je dnešní stav. Panelové domy měly
stará netěsnící okna, domy nebyly zateplené,
tepelné ztráty objektů byly ohromné. Postupnými
úspornými opatřeními a po odpojení domova
důchodců bylo dosaženo stavu, kdy spotřeba tepla
je oproti výchozímu stavu téměř na poloviční úrovni.
Cena tepla je státem regulována formou věcně
usměrňovaných cen. Do ceny tepelné energie lze
promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady,
přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Zisk
společnosti byl v roce 2017 po zdanění necelých
41 tis. Kč. Je tedy evidentní, že výrazná ziskovost

společnosti není vlastníkem vyžadována. Výnosy
z prodeje tepla činily 3,7 mil. Kč, z prodeje elektřiny
pak 0,45 mil. Kč. Zdaleka nejvyšší nákladovou
položkou je pak spotřeba plynu, téměř 2,5 mil. Kč.
Cena tepla je stanovována dle podrobné kalkulace,
vývoj ceny tepla v letech a porovnání s jinými
regionálními dodavateli je v připojené tabulce. Je
evidentní, že cena tepla kopíruje růst ceny plynu,
od roku 2012 je v zásadě stabilní, s výkyvem v roce
2016, způsobeným poruchovostí kogenerační
jednotky.
Cena
umožňuje
dlouhodobou
udržitelnost a stabilitu činnosti.
Naší prioritou je zajištění spolehlivých dodávek
tepla a teplé užitkové vody pro naše občany,
a to za přiměřenou cenu, bez tlaku na vytváření
zisku. V současné době proto probíhají přípravné
práce na výměně kogenerační jednotky vč. nové
trafostanice, proběhla výměna vyrovnávacího
a doplňovacího zařízení vč. nádrže a do začátku
topné sezóny bude provedena i výměna kotlů
za nové, s lepší účinností a možností efektivnější
regulace výkonu.
Veškeré zásadní dokumenty o činnosti společnosti
KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o., výroční zprávy, zápisy
z Valné hromady i kalkulace jsou zveřejněny
na webových stránkách města.
Jan Kolář, starosta města
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 13. 9. / 27. 9.
Vlčí Hora, Zahrady: 10. 8. / 24. 9.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

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

První školní den
Naše škola zahájila nový školní rok a my jsme přišli
popřát školákům. Navštívili jsme první třídy. I letos
máme dvě - jednu s inovativními metodami výuky
a jednu s klasickými metodami.

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

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. 2018.
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!

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

Poděkování
všem, kteří se
podíleli na Cross
Parkmaratonu 2018
Vážené Město Krásná Lípa, dobrovolníci, firmy,
dovolte, abych Vám za celý organizační tým Cross
Parkmaratonu 2018 poděkovala za podporu
běžeckého závodu, který byl součástí Dne
Českého Švýcarska. Městu Krásná Lípa a zvláště
pak technickým službám za spolehlivost a skvělou
spolupráci.
Firmy, které se na podpoře podíleli a i jim velké
díky - Pivovar Falkenštejn, Škokolka, Resort Lípa,
Petobaking, Ventos s.r.o., Eurotopoz, Chodská
pekárna, NP České Švýcarsko, Nobilis Tilia s.r.o.,
umělecké sklářství Haidl, Mana čokoládovna, Tisk
Krásná Lípa, o.p.s České Švýcarsko, Prostě Q Tisk,
Ratio, Dlask Varnsdorf, AWP media s.r.o., Bohemian
Coffee, Pivovar Kocour, Mýdlárna Rubens,
Varnsdorfské uzeniny, Pension na Stodolci, Rubex
s.r.o., květinářství Krásná Lípa.
Fotografie a video na www.parkmaraton.cz
Děkujeme a zveme všechny na příští 10. ročník
2019.
Mariana Krásnolipská, „život a běh mají rádi změnu“
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Vylosované pořadí volebních stran na hlasovacím
lístku pro volby do Zastupitelstva města Krásná Lípa
21. 8. 2018 proběhlo losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města
Krásná Lípa, které se konají 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018 takto:

Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se uskuteční volby
do zastupitelstva města Krásná Lípa.
Volby se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnosti jsou pro okrsek č. 1 – 4 v Základní
škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 je
volební místnost v čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
Pokud chcete volit, ale nemůžete se např. ze
zdravotních důvodů dostavit do volební místností,
je možné objednat si přenosnou volební urnu domů.
V případě zájmu, prosím volejte na 412 354 820.

24. srpna se Krásnou Lípou přehnala průtrž
s naměřenou maximální intenzitou srážek cca
180 mm vody na m2 za hodinu.

Naděje na záchranu akutní lůžkové péče
v Lužické nemocnici – snaha starostů
z regionu přinesla dílčí pozitivní výsledek!

Již několik měsíců zástupci ze Sdružení pro rozvoj
Šluknovska jednají ve věci zachování poskytování
zdravotní péče v našem výběžku. Přistoupili k tomu
na základě předchozích neúspěšných jednání
vedení města Rumburku s vedením Krajského
úřadu Ústeckého kraje a s vedením Krajské
zdravotní a.s. Základním problémem je několikaletá
neutěšená ekonomická situace s financováním
Lužické nemocnice a.s., nestabilita zdravotnického
personálu a s tím související nejistota zajištění
provozu nemocnice v Rumburku. Starostové vedli
několik jednání s výše uvedenými institucemi, dále

pak i se zástupci VZP. Naším cílem bylo přimět Krajský
úřad ÚK a Krajskou zdravotní a.s. k znovuobnovení
jednání
s
vedením
města
Rumburku.
Po opakovaných intervencí starostů se podařilo
dosáhnout ochoty ze strany Krajské zdravotní a.s.
znovuobnovit jednání s vedením města Rumburku.
Podmínku vypracování analýzy stavu nemocnice
vnímáme jako zcela opodstatněnou, protože každý
nový případný provozovatel nemocnice má potřebu
a právo seznámit se ekonomikou formy i s jejím
dosavadním fungováním. Níže zveřejňujeme
tiskovou zprávu Krajského úřadu ÚK:
„Zástupci
starostů
Šluknovského
výběžku
na posledním jednání seznámili vedení Ústeckého
kraje a také předsedu představenstva Krajské
zdravotní a.s. se závěry dosavadních jednání se
zdravotní pojišťovnou i o aktuální situaci kolem
zdravotnické péče na Šluknovsku. Ze strany Krajské
zdravotní byl přislíben zájem znovu o celé situaci
jednat s vedením měst a nemocnic v Rumburku
i Varnsdorfu, za předpokladu, že budou dodrženy
již dříve stanovené podmínky a to včetně provedení
kompletní analýzy stavu nemocnice.“
V zájmu všech občanů Šluknovského výběžku je,
aby bylo zachováno poskytování základní lékařské
péče v nemocnici v Rumburku, a doufáme, že
znovuobnovená jednání povedou k tomuto cíli.
Za SPRŠ: Michal Maják, Mgr. Eva Džumanová,
Jan Kolář, Ing. Roman Forfera,
Pavel Svoboda, František Moravec

Kostka Krásná Lípa přijme komunitního pracovníka,
tedy člověka, kterého naplňuje podporovat přirozené zájmy a aktivity lidí i jejich osobní rozvoj, je dobrý
v komunikaci i mediaci, baví ho organizovat různé akce a setkání. Více informací na telefonu 777 291 400,
přihlásit se lze na www.jobs.cz

Blahopřání

Blahopřání

Výbor TJ Krásná Lípa touto cestou blahopřeje paní Evě Strakové, která v srpnu
oslavila své životní výročí. Děkujeme
jí za práci, kterou vykonala pro sport
v našem městě a do dalších let jí přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pořád
dobrou náladu.

V srpnu oslavili svá životní výročí manželé Eva a Josef Strakovi. Do dalších let jim
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Děkujeme jim za dobré pohoštění.
Klub Amazonky
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Nové tarify jízdenek
platné od 1. září 2018
Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy
Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení
nových slev nařízených státem, tedy pro děti
do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let
dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného jízdného.
Více informací najdete na stránkách Ústeckého
kraje: https://www.kr-ustecky.cz/ v menu Doprava
/ Doprava Ústeckého kraje.

Dotazník týkající se plánování v oblasti
vod pro občany
Obracíme se na Vás jménem Ministerstva
zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli
požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování
v oblasti vod". Výsledky pomůžou ke zjištění
názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané
k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku
je 10/9/2018.

Pozvánka na koncert
Stav hrobky rodiny Dittrichových
je nám všem asi dobře známý
– je tristní. Potěšující je, že se
po vyjasnění vlastnictví této stavby
podařilo dospět k záchraně tohoto
výjimečného stavitelského díla, nota
bene jedné z památek na někdejšího
významného občana Krásné Lípy,
podnikatele a mecenáše, pana
Dittricha.
Krásnolipský komorní sbor se rozhodl
přispět tím, co umí, tedy mimořádným

koncertem, jehož celý výtěžek bude
věnován na opravu Dittrichovy
hrobky. Koncert se bude konat dne 8.
září t.r. v 18.00 hod. v kulturním domě
v Krásné Lípě.
Věříme, že občané Krásné Lípy svou
návštěvou přispějí k ušlechtilému
záměru města uvést hrobku zdejší
kdysi významné rodiny do náležitého
stavu.

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění
dotazníku.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
samostatné
oddělení
Operativní
analýzy
a mezinárodní spolupráce, www.uzei.cz
Odkaz na dotazník pro občany najdete v aktualitách
na stránkách www.krasnalipa.cz

S novým školním rokem
do Berušky
Milí rodiče, prarodiče a hlídací tety, prázdniny nám skončily a my se na vás opět
těšíme v mateřském centru Beruška, kde si můžete se svými ratolestmi pohrát,
něco si vyrobit, zatancovat na dětské písničky či říkanky nebo jen tak posedět
a odpočinout si od všedních starostí a povinností. Od úterý 4. 9. 2018 se na vás
těšíme každé úterý a čtvrtek od 9 hod. v podkroví školní družiny.
(MK)

Karel Jarolímek

Program kina

Loretánské slavnosti 2018
v Rumburku
Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče nabízí prožitek jednoho
dne v době baroka. Koncerty, komentované prohlídky a tvoření ve výtvarných
dílnách. Představení interaktivní výstavy o historii Lorety a multimediální
prezentace poutních míst a křížových cest Šluknovska. 22. ročník slavností
pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk.
Regionální zážitek Českosaského Švýcarska se koná za podpory Ministerstva
kultury a Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien v rámci Dnů evropského
dědictví. Vstupné je 25 Kč. Slavnosti se konají v Loretě Rumburk v sobotu
15. září 2018 od 10.00 do 17.30. Více informací a celý program najdete
na stránkách: www.loretarumburk.cz

Pat a Mat znovu v akci
Pátek 7. 9. 2018 od 17:00
Známé postavy Pat a Mat se přestěhovaly do nových domovů, kde na ně
čekají další kutilské výzvy a humorné příhody.
Český animovaný film, 75 min., mládeži přístupno, 60 Kč

Pohádky pro Emu
Středa 12. 9. 2018 od 18:00
Padesátníkovi Petrovi volají z nemocnice, kde právě zemřela mladá žena
a jako opatrovníka své dcery uvedla právě jeho. Ema je totiž Petrovou
dcerou….
Česká komedie, 112 min., mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč

Paula
Středa 26. 9. 2018 od 18:00
Paula se vrací do Paříže. Do cesty jí přicházejí různí lidé, ona ovšem míří
ke svému cíli – hodlá začít nový život.
Francouzská komedie, 97 min., mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč
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Je nejvyšší čas …

Dny evropského dědictví v Loretě Rumburk
V sobotu 15. září 2018 se kulturní památka Loreta
Rumburk připojuje ke Dnům evropského dědictví
2018. V barokním sakrálním areálu od 10.00 do 17.30
hod. proběhnou prohlídky s průvodcem. Pro
návštěvníky je připraveno sedm komentovaných
prohlídek. Zájemci projdou těmi nejhodnotnějšími
částmi Lorety. Dostanou se i do míst, která nejsou
běžně přístupná, např. do kapucínského chóru
a do kaple Kalvárie. Dvacetiminutové komentované
prohlídky s průvodcem se konají v 10.30, 13.30
a 16.30 (loretánská kaple a kaple Svatých schodů),

12.30 a 15.30 (Expozice církevního umění
Šluknovska) a 11.30 a 14.30 (kostel sv. Vavřince).
Sraz účastníků je u pokladny Lorety Rumburk. Vstup
je možný s platnou vstupenkou na XXII. Loretánské
slavnosti 2018, které se v Loretě konají 15. září.
Dny evropského dědictví se v České republice
slaví každoročně od roku 1991. V měsíci září se při
této příležitosti otevírají veřejnosti nejzajímavější
památky, budovy, objekty a prostory, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Klára Mágrová, www.loretarumburk.cz

S odeznívajícím létem, zkracující se délkou sluneční
aktivity a ochládajícími vodami v rybnících, je
načase zahájit sezónu zimního plavání.
Proto Vy, kteří se snažíte žít zdravě, preferujete
zdravou a střídmou stravu, pravidelně sportujete,
vyhýbáte se nebezpečným návykovým látkám
a věnujete se i duševní hygieně, pak do pětice
úplnosti komplexní péče o sebe sama chybí snad
jediné a tím je tzv. „celotělová chladová terapie“.
Nemám tím na mysli nic jiného, než pravidelné
a důsledné ochlazování těla, ideálně studenou
vodou.
Jsem totiž přesvědčen, že není účinnějšího způsobu
jak, krom srdce a cév, posilovat endokrinní sytém
a s ním ruku v ruce obranyschopnost těla, tím spíše
pro nadcházející období s očekávatelnými a velmi
nepříjemnými virovými onemocněními.
Věřte nevěřte, plavání, nota bene v místních
přírodních a velmi kvalitních vodách, v krajině
obklopené Lužickými kopci, jsou a zejména ta zimní
plavání, vskutku jedinečná.
Každému bez rozdílu věku (krom kontraindikovaných jedinců) je mohu jednoznačně doporučit.
Proto oslovuji Vás, které provokuje myšlenka, či
potřeba vyzkoušet si chladnou vodu, doprovázenou
již úchvatnými mlžnými opary nad hladinou
rybníků, neváhejte, má to smysl, je opravdu
nejvyšší čas !!
Držím palec a třeba někde na hrázi na viděnou … ;-)
Milan Hulán

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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