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Příští číslo vyjde za dva týdny

Krásná Lípa si důstojně připomněla 100. výročí 
vzniku Československa

Zastupitelé se sešli na 1. zasedání 
v novém volebním období

Po celé republice si v minulém týdnu občané, spol-
ky i různé instituce připomínaly letošní nejvýznam-
nější výročí – 100 let od založení Československa 
v roce 1918. My jsme si v Krásné Lípě toto význam-
né výročí připomínali společně s  našimi partnery 
v  průběhu celého roku. Věnovala se mu rozsáhle 
v rámci výuky i naše základní škola.
Nejprve, ještě v zimních měsících, jsme měli mož-
nost v pivovaru Falkenštejn vyslechnout přednášku 
historika, ředitele Okresního státního archivu v Dě-
číně pana Jan Němce na téma „28. říjen 1918 na 
Krásnolipsku a Šluknovsku“.
Druhou významnou připomínkovou akcí, tentokrát 
v úzké spolupráci s KČT Krásná Lípa, byl Mezinárod-

ní sraz turistů u příležitosti 130. výročí založení KČT 
a 100 let Československa. Rekonstrukce přepadení 
a únosu parního vlaku, které se udály v Krásné Lípě 
před 100 lety v  průběhu Rumburské vzpoury, se 
těšily ohromnému zájmu veřejnosti. Před nádražím 
jsme pak také společně vysadili Lípu republiky.
Třetí mimořádnou událostí, opět v  režii KČT Krás-
ná Lípa, bylo znovuobnovení historického orien-
tačního sloupu (s typickou trikolorou) v  Severním 
u Lobendavy. Repliku dle dobové projektové doku-
mentace a historických fotografi í vyrobil a jako dar 
věnoval veřejnosti pan Michal Osif, majitel krásnoli-
pské fi rmy EUROTOPOZ.
A konečně vyvrcholením letošních oslav byl, přímo 

ve sváteční den v neděli 28. 10. 2018. Úvodními pro-
slovy starosty města Jana Koláře a senátora Zbyňka 
Linharta byl zahájen slavnostní koncert naší přední 
pěvkyně paní Andrey Tögel Kalivodové, která vy-
stoupila před zcela zaplněným kostelem sv. Máří 
Magdaleny. V  doprovodu Moravského klavírního 
tria zazněla řada populárních i méně známých hu-
debních děl.
Naše město si tedy letošní významné výročí při-
pomnělo velmi důstojným způsobem, a obzvláště 
potěšitelné je, že se k nám připojily i další partneři 
a veřejnost.

Jan Kolář, starosta města

Ustavující zasedání Zastupitelstva města, které 

mělo na programu výhradně organizační záležitos-

ti, proběhlo podle očekávání a bez zádrhelů. Město 

tak má nadále stejné vedení.

Starostou města byl opět zvolen Jan Kolář, ve vede-

ní města ho doplní místostarostka Jana Drobečková 

a  jako 2. neuvolněný místostarosta bude pracovat 

Zbyněk Linhart. Rada města bude opět sedmičlen-

ná, složená výhradně ze zástupců vítěze voleb 

Sdružení 2018 (15 mandátů z  21), kde vedle výše 

uvedených zastupitelů budou pracovat Drahoslava 

Lehoczká, Jiří Podhorský, Jakub Melichar a  Martin 

Bosák. Byly také zřízeny výbory zastupitelstva, které 

plní kontrolní funkce, jejichž vedení bude svěřeno 

opozičním zastupitelům.

Při bližším pohledu na složení ZM je patrné, že do-

šlo k významné personální obměně. Celá 1/3 zastu-

pitelů je nováčky. Došlo také k omlazení, průměrný 

věk zastupitele je 49,1 roku. Zajímavostí je rozdíl 

mezi nejstarším a  nejmladším zastupitelem, který 

činí celých 50 let (83 a 33 let).

K dalšímu jednání se krásnolipští zastupitelé sejdou 

v pondělí 17. 12. 2018.

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: 22. 11. / 6. 12.
Vlčí Hora, Zahrady: 19. 11. / 3. 12.
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. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob na 
SKO, Od 1. 4. 2019 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

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. 2019.
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!

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

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@bur-

kon.cz, https://www.facebook.com/

linhart.krasnalipa

Městská knihovna 
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837 

Otevírací doba:

pondělí:  13:00 – 16:30

úterý:  9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30

středa:  13:00 – 16:30

čtvrtek:  9:00 – 11:30

pátek:  zavřeno

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 
 
Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

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

Odlehčovací služba 
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Dotace města na střechy, ploty 
a fasády v roce 2018

Ukončení svozu 
bioodpadu 
v roce 2018

Stalo se již téměř tradicí, že město se snaží o zlepšení 
svého vzhledu také tím, že přispívá majitelům 
rodinných domů na opravu střechy, fasády či plotu. 
Získaná částka sice nepokryje celkové náklady 
na opravu, ale i  tak se jedná o  příjemnou fi nanční 
pomoc. Na opravu střechy či fasády lze získat částku 
až 15 000 Kč, na opravu plotu pak až 4 000 Kč.
V rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2018 byla na 
tento program vyčleněna částka 115 tis. korun. Do 
dotačního programu města se letos přihlásilo 11 
občanů, jejichž celkový požadavek činil 81 560 Kč. 
Nakonec opravu dokončilo a  oznámilo ukončení 
opravy 7 vlastníků domů. Vyplaceno bylo 40 660 Kč.
Případní zájemci o  dotaci musí nyní počkat do 

příštího roku a sledovat usnesení zastupitelstva, zda 
i v příštím roce zastupitelé schválí v rozpočtu města 
fi nance na tento dotační program.

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v  hnědých nádobách přímo 
od občanů bude uskutečněn dne 28. 11. 2018.  
Doba svozu bude v  daný den od 6:00 hodin do 
20:00 hodin (v případě příznivých klimatických 
podmínek).
Mimo svozové období zůstávají hnědé sběrné 
nádoby u objektů.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ Krásná 
Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@krasnalipa.cz

Ústecký kraj opravuje povrch na komunikaci 

III. třídy vedoucí z Krásné Lípy do Doubice. Fotografi e 

z probíhajících prací 1. listopadu 2018.
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V plánu investic SŽDC je položka, 
která nás hodně zajímá! 

Upozornění pro občany

Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci

Nový mostek přes 
Křinici

Ocenění pro pracovnici 
Kostky Krásná Lípa

Správa železniční a  dopravní cesty plánuje 
rekonstrukci výpravní budovy v  železniční 
stanici Krásná Lípa. Předpokládané náklady jsou 
cca 27 mil. Kč. Zahájení rekonstrukce je plánováno 

na říjen 2019 a  dokončení na prosinec 2020. Tak 
doufejme, že nenastane změna a naše letité snažení 
bude mít pěkný výsledek.

V pondělí 5. listopadu 2018 začala oprava chodníku 
před objektem Domu služeb a  před bankomatem 
České spořitelny v  Krásné Lípě. Bude odstraněn 
asfaltový povrch, budou vyrovnány stávající žulové 
obrubníky u  komunikace a  upraveno odvodnění. 
Stávající zámková dlažba bude rozebrána a  celá 

plocha bude nově předlážděna. Dle postupu prací 
budou částečně tato místa uzavřena. 
Děkujeme za pochopení a trpělivost při provádění 
prací.

Město Krásná Lípa

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

Stavební společnost SaM Děčín dokončuje novou 
lávku pro pěší, která spojí nově budovanou 
bylinnou zahradu. Stavební a  zahradnické práce 
budou dokončeny na jaře. Ve městě přibude další 
upravené veřejné prostranství.

Mgr. Renáta Kučerová převzala od Ústeckého kraje 
ocenění Pracovnice roku v  sociálních službách 
2018. Ocenění převzala z rukou hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka a  náměstka hejtmana PhDr. Martina 
Kliky.

www.komunitnicentrum.com

Za Domem služeb byly nově nainstalovány dobíjecí 

stanice pro elektromobily. Jejich instalace souvisí se 

zvyšujícím se počtem elektromobilů, kterými již řada 

turistů přijíždí i  do Krásné Lípy. Stanici i  energii platí 

dodavatel a  zároveň provozovatel. Město na své 

náklady připravilo přípojku elektřiny. 
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Pasování na čtenáře

Vodící psi srdcem

Podzimní výlet do Liberce

Střípky z třídy IV. B

Také naše škola si připomněla 100. výročí vzniku republiky

Krásnolipská knihovna si také v  letošním školním 
roce připravila akci Pasování na čtenáře. Žáci 
druhých tříd předvedli své čtenářské umění 
a odměnou jim je přihláška do knihovny a půjčování 
knih v městské knihovně zdarma po celý školní rok.

V úvodu školního roku se třídy s  inovativním 
vzděláváním seznámily se světem nevidomých lidí. 
V první části programu se žáci dozvěděli zajímavé 
informace o výběru a výcviku pejsků pro nevidomé. 
Byly jim představeny základní povely, které pejsek 
musí ovládat. V druhé části si žáci vyzkoušeli, v jaké 
míře se dokáží obejít bez zraku. Nalévali vodu 
do hrnečku, zahráli si zrakové a  sluchové pexeso, 
chodili se slepeckou holí či zdolávali překážkovou 
dráhu za pomoci asistenčních pejsků.
Celá akce se velmi vydařila a  my tímto děkujeme 
celé organizaci Vodící psi srdcem a jejich klientům, 
za úžasný a nezapomenutelný den.

Nela Hlavová, Eliška Műllerová

30. října se vydala skupinka dvaceti dětí z naší ŠD na výlet do Liberce. Původně jsme plánovali návštěvu 
Ekoparku, ale média nás usilovně varovala před silným větrem, tak jsme zvolili variantu „Pod střechou“ a celý 
den jsme strávili v IQ parku. Výlet se všem dětem líbil, v IQ parku si užily spoustu legrace a zábavnou formou 
získaly i mnoho nových poznatků.

www.zskrasnalipa.cz

Školním rokem 2018-19 začalo také setkávání 
a spolupráce našich dětí třídy IV. B a klientů Domova 
Severka z Jiříkova.
Hned v krásném říjnovém dnu se v domově konal 
Den otevřených dveří, kam jsme také byli pozváni. 
Bylo to v  duchu sportovním a  také tanečním. 
Společně jsme se utkali v  přehazované, fotbale, 
vybíjené, ale také jsme zkusili zazpívat a malovat na 
asfalt.
Ke konci měsíce, v  projektovém týdnu, jsme 
navštívili knihovnu v  Rumburku, kde pro nás 

byla připravena přednáška v  duchu dětských 
spisovatelů během 100 let. Sami jsme si připravili 
Dílny s tématikou - školství, bankovnictví, oblékání 
a jídelníček, který jsme měli i s ochutnávkou. Mnoho 
nových a  zajímavých věcí jsme se v  tomto čase 
projektového týdne dozvěděli, za což jsme moc rádi 
a  moc se nám tyto dny líbili. Teprve před krátkým 
časem začal nový školní rok a  my jsme už mnoho 
pěkného zažili a řadu nových věcí si odnesli.

Žáci IV. B s p. uč. Mgr. Hegnerovou

Toto významné výročí si naše škola připomněla 
projektovým týdnem, během kterého byly po celé 
škole vystaveny práce žáků i  učitelů připomínající 
dobu první republiky. Vznikly tak výstavy na 
téma oblékání za první republiky, spisovatelé 
té doby, pocta K. Čapkovi, vystaveny byly také 
staré fotoaparáty, učebnice a  další. Zajímavým 
tématům, proměně jídelníčku, mincí a  bankovek, 
školství a stylu oblečení, se také věnovaly tzv. dílny. 
Každé ráno žáky vítala znělka Československého 
rozhlasu s  historickými rozhlasovými záznamy. 
Některé třídy navštívily rumburské muzeum, kde 
pro ně byl připraven speciální program. Součástí 
projektového týdne bylo i vystoupení žáků společně 
s  mateřinkami v  kulturním domě a  zážitkem jistě 
byl i  závěr týdne, kdy učitelé a  žáci do školy přišli 
v prvorepublikovém oblečení.

Zdroj: www.zskrasnalipa.cz
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PoděkováníDonáška knih do domu

Mezinárodní projekt Edison opět navštíví naši školu!

Výlet za odměnu

Jsou chvíle, kdy pozornost dojímá, chvíle, na které 

se nezapomíná. Čas pomalu hojí rány a  přátelé 

pomáhají. Nejinak tomu bylo i  17. října, kdy jsem 

byla pozvána na posezení věnované vzpomínce 

na mého manžela Jindru, který nás 24. července l. 

r. navždy opustil.

Setkání zorganizoval výbor KČT Krásná Lípa 

v  příjemném prostředí cukrárny U  Moniky. 

V  neformální atmosféře a  hlavně s  možností 

vzpomenout i  na naše taktéž letos zesnulé 

kamarády a kamarádky z klubu Boženku Koubskou, 

Šárku Peškovou a Jardu Polacha jsem se cítila velmi 

příjemně a  děkuji všem, kteří mi svůj čas věnovali 

a společně zavzpomínali.

Růžena Suchá s rodinou

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu mohou 

využít senioři a zdravotně handicapovaní občané. Službu lze objednat přímo v knihovně, nebo telefonicky 

na čísle: 412 354 837. Služba je poskytována zdarma.

V období 19. 11. 2018 – 25. 11. 2018 naše škola na 
7 dnů opět přivítá 8 mladých studentů - lektorů 
z nejrůznějších zemí světa. Během tohoto týdne 
představí dětem svou kulturu, vedou diskuze, 
hrají hry - a to pouze v anglickém jazyce.
Vizí projektu EDISON je tolerance a příznivé společné 
soužití české společnosti s  různými kulturami 
a  národy na základě jejich porozumění a  omezení 
předsudků a stereotypů. Zároveň se děti učí nebát 
se odlišného. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané 
zahraničními lektory, je oživena výuka a  děti 
jsou více motivováni ke studiu anglického jazyka 
a  v  neposlední řadě také k  cestování a  objevování 
jiných zemí a kultur.

Aby mohl být tento projekt znovu realizovatelný 
na naší škole, je třeba všechny mladé lektory 
ubytovat v  rodinách dětí. Z  tohoto důvodu se 
tedy obracíme přímo na Vás, na rodiče.
Co se od Vás očekává:
-  Zajištění pokoje, který by měl lektor mít sám 
pro sebe nebo jej sdílel maximálně s  jednou další 
osobou (např. Vaším dítětem). Vše vždy ale závisí 
na domluvě mezi Vámi a lektorem, takže by nemělo 
vadit, pokud byste již teď měli v pokoji dvě Vaše děti 
a ještě lektora.
- Ubytovací jednotka, ve které by byl lektor 
ubytován, musí být v bezpečném a zejména čistém 
prostředí, což je ale na české poměry standardní :)

- Není vysloveně Vaší povinností zabezpečovat 
lektorovi jídlo, ale je dobré, když poskytnete alespoň 
nějaké základní potraviny na snídaně a  večeře 
a pohostíte tak lektora.
Tím, že ubytujete mladého lektora, má Vaše dítě 
spolu s  Vámi možnost zažít jedinečný týden 
a  dozvědět se daleko více o  kultuře dané země, 
současné a  politické situaci. Zároveň si zlepšíte 
své cizojazyčné znalosti, jelikož k  běžnému 
dorozumění postačí opravdu jen základní znalost 
angličtiny, kterou ovládá i Vaše dítě, takže nemusíte 
mít strach z možné jazykové bariéry.

www.zskrasnalipa.cz

I v tomto roce Město Krásná Lípa odměňuje aktivní spolky ve městě. O podzimních prázdninách uspořádalo výlet pro spolky pracující s dětmi a mládeží do Ústí 
nad Labem. Navštívili jsme JUMP arénu, kde jsme se vyskákali. Po tomto sportovním vyžití jsme si zaplnili bříška kuřízkem s  bramborovou kaší a  vydali se za 
dobrodružstvím do Muzea civilní obrany. V ústeckém podzemí jsme navštívili bývalý protiletecký kryt, který byl přebudovaný na atomový kryt. Někteří z nás se 
poprvé setkali s plynovou maskou. Tak zase příště!
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KOSTKA 10 let s Vámi 
soutěž o ceny
Pro ty, kteří by si rádi zasoutěžili 
s  námi, ale nemají čas ani možnost 
obcházet otázky, zveřejňujeme všech 
10 otázek. Pak už jen stačí donést 
odpovědi do Kostky a  vylosovat 
si odměnu. Soutěž trvá do konce 
listopadu. 

Otázka č. 1) 
Kostka poskytuje pět registrovaných 
sociálních služeb. Služby poskytuje 
rodinám s  dětmi, dětem a  mládeži 
i  seniorům. Vyberte, kterou službu 
z uvedených Kostka neposkytuje: 
a) Terénní práce
b) Domy na půl cesty
c) Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež
d) Odlehčovací služby - domácí péče 

o seniory
e) Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
f ) Odborné sociální poradenství

Otázka č. 2) 
Pro děti a  mládež jsou otevřeny dva 
kluby. Jeden je pro mladší do 12 
let, a  ten druhý pro starší do 26 let. 
Jsou otevřeny každý pracovní den 
odpoledne, pro starší i  v  sobotu. 
Nabízejí dětem a  mládeži zázemí pro 
trávení volného času, poradenství, 
preventivní a volnočasové aktivity. Jak 
se tyto dva kluby jmenují? A  můžete 
i přidat, co to znamená:
a) T-klub
b) Bambule
c) Amari klub
d) Létající ponožka
e) Slunce v duši

Otázka č. 3) 
Děti baví hudba a tanec, společně tančí 
a zkoušejí moderní tance, tak i romské 
tance. Účastní se také řady festivalů 
a  vystoupení. Jak se jmenuje dětský 
taneční soubor Kostky? 
a) Divoké děti
b) Krásnolipáček
c) Lila Rosa
d) Amare Čave
e) Bílá růže

Otázka č. 4)
Klub Včelka je otevřen pro děti od 3 do 
6 let, děti ho navštěvují každý pracovní 
den. V  Klubu Včelka podporujeme děti 
v  jejich přirozeném vývoji, tak aby 
mohly nastoupit do školy či školky. 
Kolika dětem za rok se naše pracovnice 
věnují? 
a) 5
b) 30
c) 50

Otázka č. 5)
Práce s  rodinami, kde je ohrožen 
vývoj dítěte, je náročná. Sociální 
pracovnice se často setkávají se 
situacemi, které by nikdo z  nás raději 
vidět ani prožit nechtěl. V  Sociálně 
aktivizačních službách pro rodiny 
s  dětmi podporujeme rodiny v  celém 

Šluknovském výběžku. Tipněte si, kolik 
hodin jsme celkem pracovali za rok 
přímo s rodinami.
a) 1.500
b) 4.000
c) 8.000

Otázka č. 6)
Kostka poskytuje poradenství, jedná se 
o  dluhové, pracovní a  občanskoprávní 
poradenství. Nejčastěji s  lidmi řešíme 
témata týkající se dluhů a  exekucí. 
Umíme s dlužníky také projít celý proces 
oddlužení. Překvapivé je, kolika lidí se 
nesplacené půjčky, dluhy a  exekuce 
týkají. Kolik myslíte, že je V Krásné Lípě 
celkem exekucí? 
a) 222
b) 3.168
c) 405

Otázka č. 7)
Společně s Člověkem v tísni pracujeme 
se studenty, jejichž aspoň jeden 
z  rodičů má základní vzdělání. Cílem 
je podpořit je tak, aby dokončili střední 
školu a  učiliště. Ročně na Šluknovsku 
podpoříme Retrostipendií Albatros 
téměř 50 studentů. Jak vysoké je 
roční stipendium, pokud student plní 
všechny podmínky (chodí do školy, má 
dobré známky ze 4 klíčových předmětů 
a dochází na schůzky)?
a) 12.000
b) 6.000
c) 3.000

Otázka č. 8)
Kostka provozuje prádelnu, která 
pere, žehlí a  mandluje prádlo pro 
veřejnost i  podnikatele. Také je možné 
si tam objednat úklidové práce. Jak se 
prádelna jmenuje? 
a) Špendlík
b) Žehlička
c) Kolíček

Otázka č. 9) 
Domácí péče o  seniory či lidi se 
sníženou soběstačností je náročná jak 
fyzicky, tak psychicky. Je důležité, aby 
si rodinní příslušníci mohli odpočinout 
či si zařídit vlastní záležitosti bez obav. 
Kostka poskytuje asistenční službu 
domácí péče, dojíždíme do rodin 
v  celém regionu. Pro seniory také 
zajišťujeme řadu akcí. Víte, jaké akce 
pro seniory v Krásné Lípě pořádáme?
a) Jóga
b) Tvořivé dílny
c) výlety

Otázka č. 10)
Dbáme na to, aby u  nás pracovali 
kvalifi kovaní profesionálové. Vedle 
toho také nabízíme místa lidem bez 
práce nebo rodičům na zkrácené 
úvazky. Kolik má Kostka aktuálně 
zaměstnanců?
a) 24
b) 12
c) 68

Pozvánka na cvičení hasičů

Svatý Martin na bílém koni 
dorazí i do Krásné Lípy

Den otevřených dveří v křečanské 
základní a mateřské škole

V neděli 25. listopadu 2018 se od 14:00 u  rozhledny na Vlčí hoře bude konat 
taktické cvičení jednotek požární ochrany. Cvičení se zúčastní jednotky z Krásné 
Lípy, Rybniště a Brtníků. Jejich úkolem bude dálková doprava vody od rybníka 
k fi ktivnímu požáru v blízkosti rozhledny. Cvičení je veřejnosti přístupné. Vstup 
je na vlastní nebezpečí a  je třeba dbát pokynů vedoucího cvičení a  velitele 
zásahu.
Časový harmonogram (časy se mohou mírně lišit):
14:11 - oznámení na tísňovou linku
14:14 - vyhlášení poplachu jednotkám PO
14:28 - 14:35 - příjezd jednotek PO
16:00 - ukončení cvičení
16:30 - vyhodnocení cvičení

zdroj: www.facebook.com/sdhkrasnalipa

Za svatým Martinem na bílém koni v Krásné Lípě se letos můžete vydat v pondělí 
12. listopadu. Sraz je v 16:30 na Křinickém náměstí, kde vás čeká setkání, zpěv 
a lampiónový průvod za sv. Martinem na bílém koni. Od 17:15 v kulturním domě 
program pokračuje divadelním představením Vyprávění víly času. Akci pořádá 
Krásnolipský spolek.

Základní škola a  Mateřská škola Staré Křečany zve na den otevřených dveří, 
který proběhne ve středu 14. listopadu 2018 od 9.00 – 17.00 hodin. „Přijďte 
si prohlédnout zrekonstruované prostory naší základní a  mateřské školy. 
Zúčastněte se výuky v jednotlivých třídách ZŠ i MŠ. Zkonzultujte své případné 
dotazy se zkušeným, ochotným a plně kvalifi kovaným pedagogickým sborem. 
TĚŠÍME SE NA VÁS“ uvádí škola na pozvánce zveřejněné na Facebooku. 
Informace o škole najdete na stránkách http://www.zsstarkrec.cz  
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Program kina

Příšerákovi

Pátek 9. 11. 2018 od 17:00
Baba Yaga nedopatřením proměnila jednu rodinu v příšery, ti se ze všech sil 
snaží jí přinutit, aby odčarovala jejich prokletí a vrátila jim lidskou podobu…
Animovaný fi lm pro děti, 96 min., vstupné 60 Kč

Mumie

Středa 14. 11. 2018 od 18:00
Fantasy fi lm nás přivádí do starého Egypta, kde archeologové nacházejí 
sarkofág princezny Ahmanet, ta se po staletích probouzí…
Fantasy fi lm USA, přístupný od 12 let, 110 min., vstupné 70 Kč

Rozpolcený

Středa 21. 11. 2018 od 18:00
V  Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Jeho 24. osobnost se má každým 
dnem probudit. Pomoci se mu snaží psycholožka. Ta ale na jeho problémy 
nestačí…
Horor USA, přístupný od 12 let, 116 min., vstupné 70 Kč

Kráska a zvíře

Pátek 30. 11. 2018 od 17:00
Bylo nebylo… Příběh krásné dívky a zakletého hradního pána... Pohádka se 
šťastným koncem.
Francouzská pohádka pro děti, 108 min., vstupné 60 Kč

Po celý listopad na vás čekají horory, strašidelné příběhy a  pohádky

Vzpomínkový koncert na Mgr. Zdenku Pliskovou

Karáskovy vánoční trhy 
v příhraničním městě 
Seifhennersdorf

V úterý 7. listopadu se v krásnolipském kulturním 
domě konal vzpomínkový koncert ke stému výročí 
narození Mgr. Zdenky Pliskové. Vynikající klavíristka 
a klavírní pedagožka paní Plisková dlouhá léta 
působila na rumburské ZUŠ, včetně pobočky 
v Krásné Lípě. Vychovala mnoho nadšených 
hudebních amatérů, ale i profesionálních klavíristů 
a pedagogů. Od roku 1976 po celých dvacet let 
skvěle doprovázela dětský pěvecký sbor LIPKA a za 
svůj umělecký přínos našemu městu jí v roce 1999 
bylo uděleno čestné občanství. 

K vzpomínce na 100. výročí jejího narození 
uspořádal Krásnolipský komorní sbor koncert. 
Program byl opravdu pestrý. Kromě pořadatelského 
souboru vystoupily i bývalý žáci a kolegové paní 
Pliskové, ať už s hudebním programem, který 
umělci doplnili vlastními vzpomínkami, tak i s 
mluveným slovem. Jednotlivá vystoupení a milá 
vyprávění skvěle doplňovala projekce fotografi í a 
na závěr jsme mohli paní Pliskovou dokonce slyšet 
i vidět prostřednictvím krátkého videa. 

Již po 20. Vás srdečně zveme dne 2. 12. 2018 na vánoční trhy, které se konají 
od 11:00 – 17:00 hod. u  Karáskova muzea v  Seifhennersdorfu, kde si budete 
moci nakoupit vánoční dárky jako např. veselé fi gurky ze dřeva a  keramiky, 
likéry z lesního ovoce a bylinné produkty z revíru Karla Stülpnera (Krušné hory), 
originální dřevěné hračky, kožešiny domácích zvířat, košíkářské zboží, vlněné 
deky, ručně vyrobené vánoční ozdoby, vzácné minerály a kameny, hornolužické 
a severočeské knihy a obrázkové svazky, české šperky a mnoho dalšího.
Samozřejmě bude k  mání mnoho dobrot. Pestrá nabídka bude zahrnovat 
čerstvě uzené pstruhy, speciality z divočiny, drůbeže, kozí sýry, tvaroh a maso, 
chutné klobásy ze statku, domácí zeleninu, křupavý Karáskův chléb nebo, 
perníčky z Pulsnitzu i horké rakytníkové víno a medovinu.
Mimo jiné: Průběh života loupežníka Karáska je již nyní k  dostání na DVD 
v  Karáskově muzeu. Film byl natočen s  mnoha originálními scénami tehdejší 
doby, a který jako dárek pod stromeček bude jistě uvítán. 

Další informace naleznete na www.karaseks-revier.de
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
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sever.rozhlas.cz
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