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Čtvrtek 14. února 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Pozornost Senátu ČR 
se otočila na sever

Poděkování

Jednání starostů 
Šluknovska na 
ministerstvu zdravotnictvíZástupci regionu Šluknovska, starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav 

Kaprálik za DSO Tolštejn, starosta Krásné Lípy Jan Kolář za DSO Sever 

a Eva Hamplová, ředitelka MAS Český sever, se 29. ledna zúčastnili ve-

řejného slyšení Senátu ČR na téma „Situace ve strukturálně postižených 

regionech“. Iniciátorem a garantem veřejného slyšení byl předseda Vý-

boru pro územní rozvoj, veřejnou správu a  životní prostředí Zbyněk 

Linhart. Veřejného slyšení se zúčastnil kromě senátorů, poslanců, eu-

roposlanců, hejtmanů a starostů také premiér Andrej Babiš, ministryně 

pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard 

Brabec a další zástupci vlády. „Problém postižených regionů je dlouho-

dobý a  negativní trendy se v  mnoha ohledech prohlubují, jak dokládají 

číselné řady za posledních 25 let. Zejména v severozápadních Čechách se 

to projevuje už neúnosným množstvím sociálně patologických jevů. Celá 

centrální moc společně s kraji s tím konečně musí zásadně hnout. Veřejné 

slyšení Senátu je další aktivitou horní komory Parlamentu k tomuto téma-

tu,“ vysvětluje senátor Zbyněk Linhart.

Město Krásná Lípa děkuje za mimořádný čin panu J. Májovi z Krásné 

Lípy, který dne 29. 1. 2019 v podvečerních hodinách zachránil dva lid-

ské životy. Jednalo se o dvě děti, Adriana a Nikolase (12 a 11 let) z blíz-

kého okolí, pod kterými se na rybníku Smutňák prolomil led a začaly 

se topit. Zachránce s nasazením vlastního života pro děti do rybníku 

skočil, odnesl je domů, převlékl a zavolal záchrannou službu.

Jan Kolář, starosta

V návaznosti na zapojení starostů Šluknovska do problematiky zacho-

vání nemocniční lůžkové péče ve Šluknovském výběžku v posledním 

roce, dohodl senátor Zbyněk Linhart na úterý 6. 2. 2019 v Praze schůz-

ku zástupců starostů Šluknovska s  ministrem zdravotnictví Adamem 

Vojtěchem. Jednání se zúčastnili i  zástupci měst, kterým patří místní 

nemocnice – tedy Rumburku a Varnsdorfu. Tématem jednání bylo pře-

devším zachování akutní lůžkové péče v  regionu. Všichni zúčastnění, 

včetně zástupců zdravotních pojišťoven se shodli na potřebě udržet 

zdravotní péči v nemocnici v Rumburku, o jejímž případném převzetí 

jedná Krajská zdravotní, a. s. Stejně tak je shoda na případném rozšíření 

LDN v Nemocnici Varnsdorf. Zároveň byla otevřena otázka případného 

využívání lékařské péče i  v  příhraničních oblastech Saska, především 

v nemocnici v Sebnitz. Také byla diskutována otázka nedostatku a vě-

kové skladby praktiků a stomatologů a nedostatečná či chybějící na-

bídka odborných lékařů. V horizontu příštích dvou měsíců proběhnou 

další dílčí jednání k jednotlivým problémům a následně opět za účasti 

ministerstva zdravotnictví, na kterém zdravotní pojišťovny připraví od-

borné podklady pro nastavení ambulantní lůžkové péče na Šluknovsku 

a domluví další postup.

Za starosty Šluknovska Eva Džumanová, 

Jan Kolář, Robert Holec a Pavel Svoboda
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SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 14. 2. / 28. 2.
Vlčí Hora, Zahrady: 25. 2. / 11. 3.
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

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

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

Tělovýchovná jednota uzavřela rok
Na výroční schůzi 
Tělovýchovné jednoty Krásná 
Lípa se hodnotil rok 2018 
a  představily se plány pro 
rok 2019. Dozvěděli jsme se, 
že členská základna se loni 
rozrostla o  3 osoby a  celkem 
má TJ 115 členů (kopaná 
45, odbíjená 20, šachy 16, 
zápasníci 16 a asociace sportu 
pro všechny 18). Zajímavostí 
také bylo, že loňská Štěpánská 
trofej (šachy) oslavila 
50. ročník a  Open České 
Švýcarsko (šachy) již 20. ročník.

V sobotu 2. února patřil 
kulturní dům turistům
A to doslova – startovaly zde pochody za 

Brtnickými ledopády, které pořádal KČT Šluk-

nov, a současně se zde konala výroční schůze 

krásnolipských turistů. Schůze se zúčastnili 

členové klubu, zástupci řady organizací, měst 

a další hosté. Turisté zde přivítali své kamarády 

např. i z polské Lubaně, německého Neustad-

tu, Lovosic atd.

Výroční zpráva uvádí, že členská základna 

KČT Krásná Lípa má 103 členů, své zastoupení 

má klub i v užším vedení KČT, v komisích při 

Ústředním výboru KČT a  v  Krajském výboru 

KČT. V minulém roce uskutečnil téměř na pět 

desítek turistických a brigádnických akcí, např. 

tradiční Pohádkový les, kterého se zúčastnilo 

2099 lidí, se stal nejvíce navštívenou klubovou 

akcí v Ústeckém kraji. Z těch mimořádných si 

jistě mnozí vzpomenou na historický parní 

vlak na krásnolipském nádraží, který byl sou-

částí velkolepých oslav k 130. výročí KČT a 100. 

výročí vzniku republiky. V  rámci bohatého 

programu zde proběhla rekonstrukce jedné 

z  událostí Rumburské vzpoury – únos vlaku, 

byla odhalena pamětní deska, zasazena Lípa 

republiky a další… 

O činnosti klubu v roce 2018 se můžete dočíst 

ve výroční zprávě, kterou i s podrobným prů-

během celé schůze a mnoha fotografi emi, na-

jdete na webu: www.kctkrasnalipa.cz
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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. 

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

Hasiči cvičili s dýchací 
technikou

Výlet za hranice nejen 
všedních dnů

V sobotu 2. února proběhlo školení a  výcvik 

nositelů dýchací techniky, kterým si krásno-

lipští hasiči prošli ve vlastní zbrojnici. Zároveň 

si vyzkoušeli manipulaci s nastavovacím žeb-

říkem, po kterém musely dvoučlenné týmy 

vystoupat do prvního patra věže, nasadit si 

masky a  pokračovat po schodech do třetího 

patra a  poté zpět k  východu. Venku musel 

každý z týmu prokličkovat s pneumatikou od 

Tatry mezi kužely a ještě jednou, se stále nasa-

zenou maskou, po schodech vystoupat na věž 

a  zpět ven. Výcviku se zúčastnili nejen hasiči 

oprávnění k  používání dýchací techniky, ale 

i „nováčci“, kteří si tak vyzkoušeli to, co je za-

nedlouho v  kurzu nositelů dýchací techniky 

čeká. (Foto: Lukáš Šimůnek)

Na již třetí výlet pro aktivní seniory v  tomto 

roce jsme se vydali ve čtvrtek 31. 1. Tentokrát 

jsme zamířili do německého Bad Schandau, 

projeli se tramvají a vychutnali si zimní atmo-

sféru v  přírodě i  za okny restaurace. Všech-

ny tři výlety pro nás uspořádala společnost 

Northern Hikes s. r. o., kterou zastupuje pan 

Slezák. Děkujeme

Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci

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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Byt k pronájmu

Družina na bruslích

Team Beans zaujali ve škole i na plese

Za vesmírem do 
IQlandie

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019  usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
byt č. 21, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie 
o  velikosti 1+1 (28,70 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Byt 
je vhodný pro max. 2 osoby. Při podpisu nájemní 
smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně 
záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ 
Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Dne 1. 2. 2019 pořádala naše školní družina bruslení 
na zimním stadionu v Rumburku.
Přihlásilo se 18 dětí, které netrpělivě čekali na 
příjezd vlaku. Děti si zvládly koupit samostatně 
jízdenku i vstupenku na zimák. Po zdařilém zapnutí 
bruslí, nám ukázaly, jak jsou na ledu šikovné. 
Jelikož byl stadion poloprázdný, mohly předvádět 
krasobruslařské kreace a hrát různé hry. 

Po rozblikání světla nad občerstvením se děti 
pomalu vytrácely z  ledové plochy, aby si zakoupily 
nějaké pamlsky a byly opět plné energie. Zhruba po 
2 hodinách bruslení jsme se přezuli a  vydali se na 
zpáteční cestu vlakem. Po příjezdu do Krásné Lípy 
už rodiče čekali na svá zdravá spokojená a unavená 
dítka.

Renata Hlavová

Tanec vždy byl a  je výrazem radosti z  pohybu, 
noblesy a  elegance. Tuto myšlenku potvrdila část 
žáků z deváté třídy, kteří se v rámci projektu Sto let 
republiky věnovali nácviku choreografi e spojující 
historii i  současnost tance. Dá se říci, že šest 
krásných dívek podpořených tanečním a především 
hereckým uměním tří mladých mužů tancem 
několik týdnů přímo žilo. A  tak se zrodila taneční 
skupina Team Beans. Krásné retro šaty, pocházející 
z  dílny paní ředitelky Ivany Preyové, podtrhly 
jedinečnost vystoupení, strasti nácviku s tanečníky 
sdílela Jana Veselá. Poděkování patří také studentce 
varnsdorfského gymnázia Leoně Jelínkové, která 
tým vedla během nácviku nejtěžší části – zvedačky. 
Vše nakonec klaplo a  diváci v  závěru projektu 
odměnili tanec bouřlivým potleskem. Není tedy 
divu, že skupina obdržela pozvání k vystoupení na 
Reprezentačním plese Krásné Lípy, kde se nejen 
ujala předtančení, ale spolupracovala i  na módní 
přehlídce. Děkujeme za tuto příležitost předávat 
dál potěšení z tance a dobrou náladu.

PaedDr. Jana Veselá

V pátek 8. února 2019 Střední zdravotnická 
škola zorganizovala exkurzi do vědeckého 
parku IQLANDIA v  Liberci. V  rámci projektu 
fi nancovaném Ústeckým krajem nás přizvali jako 
partnerskou základní školu na Science show. 
Tematické science show je vhodné doplnění školní 
výuky přírodovědných předmětů, probíhající 
frontální formou s  možností zapojení žáků do 
jednotlivých experimentů. Z naší školy se účastnili 
žáci z  pátého ročníku. Nejdříve prožili zkoumání 
látek předváděné zkušeným lektorem. Poutavě 
nám představil především prvek kyslík, jaké má 
vlastnosti, co dokáže, kde ho najdeme. Po skončení 
si žáci prohlédli jen část expozice vědeckého 
parku. Měli namířeno do vesmíru a  přitom plnili 
úkoly z  pracovních listů. Viděli zde názorný 
průběh měsíčních fází nebo třeba vliv přitažlivosti 
vesmírných těles na hmotnost případného 
návštěvníka. Pak už zbývalo jen trochu času na 
prohlídku zbývajících částí expozice a  rychle se 
přiblížil čas k odjezdu zpět.
Přestože jsme si nestihli prohlédnout všechno 
(areál IQLANDIE je totiž opravdu rozsáhlý), žáci 
akci hodnotí jako povedenou. Mezi nejvýraznější 
zážitky patřily pokusy s  ohněm. A  jak velmi často 
říkal Dominik: “Byla to pecka!“

ZŠ a MŠ Krásná Lípa

Team Beans v sobotu 19. ledna na Reprezentačním plese města Krásná Lípa, kde se skupina ujala předtančení a krátce nato 
vystoupila i na módní přehlídce.
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Senioři zamířili do 
sklárny a pak do pivovaru

Byt v Domě 
s pečovatelskou službou 
k pronájmu

V pořadí již čtvrtý výlet pro naše seniory v  tomto 
roce, zdá se to až neuvěřitelné, ve středu 6. února 
opět uspořádala společnost Northern Hikes s. r. o. 
Jelo se do sklárny v  Lindavě a  do pivovaru ve 
Cvikově. I za tento výlet moc děkujeme.

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
byt č. 28, Nemocniční 1148/12 (Dům s  pečovatelskou 
službou). Byt I. kategorie o  velikosti 0+1 
(34,70 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Byt je vhodný pro max. 
2 osoby. Veškeré případné opravy a  úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ Krásná 
Lípa, telefon: 412 354 823.

Tešíme se na Vás

8.00 – 11.40
možnost zúčastnit se výuky nejen ve třídách s inovativním vzděláváním

14.00 – 17.00 
PROHLÍDKA PROSTŘEDÍ CELÉ ŠKOLY

•  ukázky různých metod výuky
•  prezentace akcí školy

•  výtvarné dílny
•  nově otevřená GALERIE

•  práce Ekotýmu

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO RODIČE
14.00 – 17.00 kavárna pro rodiče

Možnost setkání s rodiči ze Spolku pro podporu inovativního vzdělávání na škole v Krásné Lípě

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
PROBĚHNE DNE 8. 4. 2019

Nebytový prostor k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 7. 2. 2019 
usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 5. 
2019 nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud 
provozován jako prodejna potravin a  smíšeného zboží - 
o  velikosti 92,85 m2. Veškeré opravy a  úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ Krásná 
Lípa, telefon: 412 354 823.
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Ozvěny Ekofi lmu zazní v Krásné Lípě i letos. 
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma 
"Voda v krajině"

S Erasmem do světa
Gymnázium Rumburk 
spustilo nový 
mezinárodní projekt

Je tu nový rok a  opět připravujeme akci Ozvěny 
Ekofi lmu v  Krásné Lípě. K  tomu již tradičně patří 
výtvarná soutěž, nyní s  názvem "Voda v  krajině". 
Úkolem soutěžícího je namalovat nebo vyrobit 
cokoliv, co vás napadne, když se řekne "voda 

v krajině". Soutěžícím může být jednotlivec i skupina 
bez omezení věku. Soutěží se ve třech kategoriích. 
Soutěž běží od 4. 2. 2019 do 12. 4. 2019. Více 
informací naleznete na plakátku.

Se začátkem nového školního roku se tým učitelů 
z  Gymnázia Rumburk vrhl naplno do příprav 
a  organizace mezinárodního projektu Erasmus+, 
do kterého se škola zapojila. Jedním z koordinátorů 
tohoto projektu je i  Mgr. Marek Winter, kterému 
jsme položili několik dotazů na náplň a cíle projektu.

Můžete nám projekt Erasmus+ stručně 
představit? 
Erasmus+ je program podporující instituce v  oblasti 
školství a  umožňuje jejich studentům a  učitelům 
navázat spolupráci s jinými školami v zemích převážně 
Evropské unie. Financuje jej EU a  jeho smyslem je, 
abychom se navzájem poznávali a  mohli doceňovat 
různorodost kultur žijících ve společné Evropě. Budují 
se společné hodnoty a vzájemný respekt, odbourávají 
se předsudky. I  studenti z  regionů socioekonomicky 
slabších mají tedy šanci se někam podívat a rozšířit si 
své obzory.

Co je cílem vašeho projektu?
Tento projekt má název Cicerones in Europe 
a  přesně naplňuje myšlenky vzájemného poznávání 
a  porozumění. Cílem je poznat kulturní odlišnosti 
a  lépe pochopit historii i  současnost zúčastněných 
zemí. Studenti budou v  rolích jakýchsi průvodců 
a budou se snažit představit svoji zemi v co nejširších 
a  nejrozmanitějších pohledech – zvyky, kulturní 
dědictví, přírodní bohatství, geografi e a  historie 
regionu, památky UNESCO, sport, umění, slavní 
rodáci…

Se kterými zeměmi a  školami při práci na 
projektu spolupracujete?
Se Španěly z  města Zaragoza, ti jsou koordinátoři 
celého projektu. Dále pak s  francouzskou školou 
z města Fosses, severně od Paříže, a s italskou školou 
ve městě Vasto, které leží na úrovni Říma u Jadranu.

Jakou má tato vaše spolupráce podobu?
Čekají nás čtyři mobility (výjezdy). Jednu z  nich 
organizujeme my a  budeme tedy hostit zástupce 
z  ostatních škol v  Rumburku. Na konci letošního 
března se začíná ve Francii, následuje Rumburk 
v květnu. V příštím školním roce budeme pokračovat 
v  Itálii začátkem října a  celý projekt se uzavře 
v  březnu příštího roku ve Španělsku. Se všemi 
zapojenými organizacemi jsme vzájemně v kontaktu 
on line a  domlouváme společné aktivity. Ve školách 
plánujeme cestu, program, prezentace naší země. 
Spolu s  mými dvěma kolegy jsme už v  listopadu 
vyrazili na první plánovací schůzku do Španělska 
a poprvé se setkali s vedoucími projektů z jednotlivých 
zemí. 

Jaká bude podoba zmiňovaných výjezdů?
Na jednotlivé výjezdy vyrazí z  každé země deset 
studentů. Stráví vždy týden v  jedné ze zmíněných 
zemí. Hostující organizace zajišťuje program. Už 
samotné cestování do některých destinací bude 
poměrně zajímavým cestovatelským počinem. 

Kteří studenti se mohou do projektu zapojit a co 
zajímavého jim projekt může přinést?
Projekt se týká prvních a druhých ročníků. Celý projekt 

je také zaměřený na podporu studentů, kteří mají nižší 
šance se někam vypravit, protože jim to nedovoluje 
ekonomická či sociální situace. 
Prvním krokem pro zapojení do projektu je, že studenti 
sami chtějí něco neobvyklého podniknout a  zažít. 
Pokud splní hlavní kritéria jako bezproblémový 
prospěch a  dobře napsaný motivační dopis, jsou 
aktivní v  dalších školních akcích a  projektech 
a  zapadají do výše uvedené kategorie, tak se jim 
dveře pootevírají. Zájem je nebývale veliký. Co jim 
projekt přinese? Osobně si myslím, že každá cesta do 

zahraničí nám otevírá nové obzory a učí nás uvědomit 
si, co máme doma lepšího a na čem je naopak potřeba 
víc zapracovat. Cestování je další forma vzdělávání. 
Samozřejmě komunikačním jazykem je angličtina, 
takže jazykově je to rozhodně přínosné a  mladí 
lidé se učí samostatnosti a  budují si sebevědomí 
a  kladný vztah k  cestování a  objevování. Rozhodně 
také vzniknou nové kontakty, to už máme ověřeno 
z předchozích projektů.
Děkujeme za rozhovor.

Lenka Nedvídková
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Program kina

Příběh koček – animovaný fi lm pro 
děti na prázdniny
Středa 20. 2. od 17:00
Dobrodružství kocoura Marvina a  jeho syna 
Sama.
90 min., vstupné 60 Kč

Gordon a  Paddy – animovaný fi lm 
pro děti
Neděle 24. 2. od 15:00
Příběhy dvou neohrožených přátel – stárnoucího 
papouška a malé myšky.
62 min., vstupné 60 Kč

Pozvánka na divadelní bestseller 
„Na Zlatém jezeře“

23. 2. 2019 – Zimní procházka po budoucí 
vozíčkářské trase

Jóga pro seniory

V kulturním domě se 
bude mluvit o sexu – 
převážně nevážně

Divadelní spolek Hraničář vás zve na příběh 
z  kouzelných břehů "Zlatého jezera" vyprávějící 
o lidské soudržnosti, lásce na celý život, o tom, co se 
mělo říci a nikdy neřeklo, co se možná nemělo nikdy 
vyslovit a  přesto to zaznělo, o  mláďatech, která 
opouštějí hnízdo a zase se (někdy) vracejí, o hledání 
životní rovnováhy. Příběh vypovídající o  jemných, 
často nepostřehnutelných nitkách přátelství 
a potřebě opřít se o druhého člověka.
Divadelní hra Ernesta Thompsona Na Zlatém jezeře 

se hraje v  pondělí 4. března od 19.00 v  Kulturním 
domě Krásná Lípa. Vstupné je 50 Kč, senioři mají 
vstup zdarma.
Hrají: Ethel: Alena Winterová | Norman: Zbyněk 
Pražák | Billy: Matyáš Posselt | Chelsea: Jana Veselá 
|Bill: Jaromír Rauch
Režie: Miroslav Řebíček
Scéna: Radim Purchart
Kostýmy: Jana Zachová
Nápověda: Helena Heindrichová

Značená vozíčkářská trasa Krásnolipskem 
vznikne letos a  umožní občanům upoutaným na 
invalidní vozík využít zkvalitnění nabídky jejich 
volnočasových aktivit. Trasa povede dle projektu 
po lesních, zpevněných i  asfaltových cestách 
s minimem provozu.
Máte chuť si budoucí vozíčkářskou trasu projít? 
Chcete spojit příjemné s užitečným, tzn. dozvědět se 
a ještě udělat něco pro svojí fyzičku? Potom prosím 

buďte v sobotu 23. tohoto měsíce v 10 hodin na 
náměstí před Aparthotelem Lípa nebo ve čtvrt 
na jedenáct na železniční zastávce Krásná Lípa 
(Pražská ul.).
Celá trasa měří 8.800 m a půjdeme cestou necestou 
a za každého počasí. Myslete na to, že je zima, sníh 
a sledujte předpověď meteorologů (pokud mají Vaši 
důvěru).

Za KČT Krásná Lípa Jan Douda, kontakt: 721 516 312

V rámci seniorské akademie Kostka Krásná Lípa 
dlouhodobě podporuje cvičení jógy pro seniory. 
Jemné cvičení v  klidném tempu, protažení těla, 
uvolnění, autorehabilitace, nácvik správného 
dýchání, to vše pod vedením zkušené cvičitelky 
Mgr. Ireny Kubicové. Cvičení probíhá v  modrém 
Domě s pečovatelskou službou a je přístupné nejen 
jeho obyvatelům, ale i ostatním seniorům z Krásné 
Lípy. Připraveno je ještě 9 termínů, vždy ve středu 
od 10.00 do 11.00 hodin. Nejbližší cvičení proběhne 
20. února a  poslední 17. dubna 2019. Pokud se 
rozhodnete zúčastnit, budete potřebovat pouze 
vhodné oblečení, cvičení je zdarma. Více informací: 
728 974 010.

Na zábavný a  u  diváků velmi oblíbený pořad 
„O sexu převážně nevážně“ aneb o  intimních 
slastech a  strastech s  MUDr. Radimem Uzlem 
a  písničkářem Pepou Štrossem můžete zajít 
v  sobotu 16. března do Kulturního domu Krásná 
Lípa. Od 18.00 zde hosty čekají dvě hodiny vkusné 
zábavy. Zazní celá řada veselých příhod, folkových 
písniček, a  pokud se hosté budou ptát, tak 
i fundovaných odpovědí na jakékoliv jejich dotazy, 
které budou moci anonymně napsat na papírek. 
Vstupné je 50 Kč.

 

„Potáplice, Normane! Zahlédla jsem potáplice!“  

„Viděl jsi dneska naše potáplice? Učí mládě lÍtat.“ 

„Normane, to jsou potáplice. Přišly se rozloučit. Už zase ve dvou.“ 
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ZŠ a MŠ Staré Křečany dokončila 
rekonstrukci tělocvičny 
V dubnu 2018 byla tělocvična ZŠ 
uzavřena na popud české školní inspekce 
z  důvodu nevyhovujících hygienických 
a bezpečnostních podmínek. A tak začal 
kolotoč – výběrové řízení na zhotovitele 
nové podlahy, oslovení fi rem na novou 
elektro a  vodoinstalaci, výmalbu 
a zednické práce. Hned na začátku však 
nastaly problémy, neboť podloží staré 
podlahy tvořily shnilé trámy a  navážka. 
Proto následovalo jejich vyvežení, 
betonáž základní desky, posléze i sanace 
a  injektáž zdiva. Nakonec izolace 
podlahy, její odpružení a  pokládka 
nových parket, jejich broušení, lakování 

a  zhotovení krytů na radiátory. Nyní se 
tělocvična pyšní nejen novou podlahou, 
ale i úspornějším osvětlením a natřeným 
tělocvičným náčiním. Posledním 
doplňkem už budou jenom sítě na 
okna a  oddělení nářaďovny. Prvními 
návštěvnicemi byly začátkem prosince 
jogínky, pak i  rodiče, které děti pozvaly 
na svou vánoční besídku a hned v úvodu 
všichni společně zhlédli i prezentaci, „jak 
se tělocvična budovala“. Nyní koncem 
ledna po ukončení plaveckého výcviku 
již budou žáčci provozovat hodiny 
tělesné výchovy v nových prostorách.

M. Macková, ředitelka                                    

Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké
Kostka Krásná Lípa dlouhodobě 
poskytuje sociální služby v  regionu 
Šluknovského výběžku. Nově nabízíme 
sociální službu - Osobní asistence. Službu 
poskytujeme seniorům se sníženou 
soběstačností, osobám se zdravotním 
nebo mentálním postižením, osobám 
s  chronickým onemocněním i  osobám 
s  kombinovaným postižením od 7 let 
věku. Nejčastěji přímo v  domácnosti 
podporujeme klienta při zvládání 
osobní hygieny, přípravě jídla, 
nákupech, drobném úklidu domácnosti 
a aktivizační činnosti. Poskytujeme také 
doprovody k  lékaři, na úřady, do školy 
nebo na kulturní akce. Klient si s  námi 
domlouvá, s  jakými úkony a  v  jakém 

časovém rozsahu potřebuje pomoc 
nebo podporu našich asistentek. Osobní 
asistenci poskytujeme v  18 městech 
Šluknovského výběžku. Ve všední dny 
jsme našim klientům k dispozici od 8 do 
20 hod. Víkendy a  svátky poskytujeme 
v případě potřeby po vzájemné dohodě. 
Služba je zpoplatněná – od 100 Kč do 
120 Kč dle rozsahu poskytnuté služby. 
Poskytování služby fi nančně podporuje 
Ústecký kraj a obce v regionu. Podrobné 
informace získáte našem webu www.
komunitnicetrum.com nebo na 
telefonním na čísle 770 125 690.

Ivana Pokorná – vedoucí týmu 
Osobní asistence

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER


