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Příští číslo vyjde za dva týdny

Bezpečnost dopravy ve městě

Oslavy 130 let
rozhledny na Vlčí hoře

Nahlášené dopravní nehody – Krásná Lípa – 2018

V závěru loňského roku jsme na základě několika 
podnětů od občanů a  po sérii několika doprav-
ních nehod jednali s  Policií ČR Děčín, konkrétně 
pak s  pracovníky Dopravního inspektorátu Děčín. 
Žádali jsme policii mj. o častější dohled nad dodr-
žováním pravidel silničního provozu, samozřejmě 
vč. dodržování nejvyšší povolené rychlosti v Krásné 
Lípě, především na výjezdech z města ve směru na 
Rumburk, Varnsdorf a Rybniště. Policisté nás infor-
movali, že s ohledem na kapacitní možnosti jak per-
sonální, tak i technické, věnují zvýšenou pozornost 
především nebezpečným a nehodovým lokalitám. 
Z níže uvedeného přehledu a charakteristiky nahlá-
šených dopravních nehod na území Krásné Lípy je 
patrné, že četnost a  závažnost dopravních nehod 
u  nás není velká. Vyhodnocení dopravní nehodo-
vosti nevykazuje žádný nárůst. Nicméně nám bylo 

přislíbeno, že bude častěji dle možností docházet 
k  dohledu speciálními vozidly s  radary v  civilním 
provedení. Na bezpečnost silničního provozu do-
hlíží také policisté z  našeho oddělení Policie ČR 
a z dostupných statistik je zřejmé, že v rámci hlíd-
kové služby bylo zjištěno řádově šest desítek řidičů 
pod vlivem alkoholu či návykových látek. Zvýšení 
bezpečnosti, především chodců přispějí jistě i nově 
budované chodníky na Varnsdorfské a Pražské ulici. 
V  současné době jsou v  přípravě i  další chodníky, 
a to k nádraží a v ulici Křižíkova. Všeobecná neukáz-
něnost řidičů je vážný problém, přesto se domní-
váme, že především prevence a častější přítomnost 
policistů na silnicích může významně pomoci ke 
zklidnění situace a zlepšení chování řidičů.

Jan Kolář, starosta města

Nejen 130. výročí rozhledny, ale také turistického 
značení a  časopisu Turista, si společně s  krásnoli-
pskými turisty připomeneme 18. května. Program 
začíná v 11.00 slavnostním zahájením u rozhledny, 
během kterého vystoupí trubači, následovat bude 
přivítání účastníků, vystoupení Krásnolipského 
komorního sboru, příchod poslů z  Prahy, uvedení 
MUDr. Johana Hilleho do Síně slávy české turistiky 
a  zdravice. Po slavnostním zahájení se program 
oslav přesune na louku pod rozhlednou, kde nebu-
de chybět občerstvení ani živá hudba, a to v podání 
country kapely Harcovníci z Janova. Mnoho zajíma-
vých informací z  historie i  současnosti rozhledny 
najdete v článku uvnitř čísla.

Silnice II/263 – směr Rybniště
• Řidič dodávky pod vlivem alkoholu havaroval do 

příkopu
• Řidič po předjetí vozidla najel na krajnici, strhl říze-

ní, vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím 
vozidlem

• Střet se srnou
• Při výjezdu z  čerpací stanice řidič přejel chodci 

nohu
• Poškození vozidla při otáčení na parkovišti
• Dvě vozidla zastavila u přechodu pro chodce, třetí 

do nich narazilo

Silnice II/265 – směr Brtníky
• Řidič zezadu narazil do vlevo odbočujícího vozidla

Krásná Lípa – náměstí
• Poškození vozidla při couvání na parkovišti
• Poškození vozidla při otáčení na parkovišti
• Srážka vozidel při odbočení a vyjíždění z parkoviště

Silnice II/263 – směr Rumburk
• Havárie vozidla pronásledovaného hlídkou OOP KL
• Špatně zabrzděné vozidlo se samo rozjelo

Silnice II/265 - směr Studánka
• Řidič pod vlivem alkoholu havaroval na namrzlé vo-

zovce
• Řidič špatně odhadl odstup od zaparkovaného vo-

zidla – boční střet
• 2x boční střet vozidel v zúženém místě v esíčku nad 

obcí
• Střet se srnou

Fotografi e ze srazu vozů Žiguli-Lada a  Moskvič na 
krásnolipském náměstí 6. dubna 2019
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SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 9. 5. / 23. 5.
Vlčí Hora, Zahrady: 20. 5. / 3. 6.
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. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2019. 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

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 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství, Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00 
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

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

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. 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 do-
hodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, htt-
ps://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Školní sad se proměňuje
Starý ovocný sad v ulici Elišky Krásnohorské, který 
má v péči naše základní škola se v rámci výuky pro-
měňuje. Postupně probíhají např. úklidové práce, 
určuje se věk stromů, odrůdové složení a plánují se 
dosadby dalšími historickými odrůdami. Ve čtvrtek 

24. dubna se v  rámci jeho předotevření proměnil 
v učebnu pod širým nebem, kde si na jednotlivých 
zastaveních žáci popsali život sadu, způsoby vege-
tativního rozmnožování, roubování, škůdce apod.
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Letošní Ozvěny Ekofi lmu v Krásné Lípě završily 
přednáškou Jakuba Vágnera
Již po třetí v Krásné Lípě, ale i v dalších školách na 
Šluknovsku „zazněly“ Ozvěny mezinárodního fi lmo-
vého festivalu Ekofi lm. Celkem šest škol z výběžku 
se v  rámci Ozvěn zapojilo do unikátního projektu 
sledování kvality vody v  místních tocích. Tato roz-
sáhlá aktivita proběhla za podpory studentů post-
graduálního studia Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v  Praze. V  týdnu od úterý 23. do pátku 
26. dubna se v partnerských školách promítaly fi l-
my s ekologickou tématikou a již od února probíha-
la výtvarná soutěž na téma Voda v krajině, do které 
svá díla přihlásili, kromě žáků a dětí ze škol a školek, 
i zájemci z řad tvořivé veřejnosti. V úterý 23. dubna 
více jak tři desítky dobrovolníků uklízelo říčku Kři-

nici. Ve čtvrtek 24. dubna naše škola předotevřela 
starý ovocný sad a  v  pátek u  školy vyrostlo bez-
počet ekostanovišť. Finálem celých Ozvěn pak, ve 
stejný den, bylo slavnostní zakončení v  kulturním 
domě. Odpoledne zahájila s vystoupením Voda vo-
děnka ZUŠ Varnsdorf. Následovalo vyhlášení vítězů 
výtvarné soutěže. Výrobky zaslané do této soutěže 
zůstávají i  nadále v  kině vystaveny. Jak dopadlo 
zkoumání kvality vody v  místních tocích, jsme se 
dozvěděli od studentů VŠCHT v  Praze a  s  výsled-
kem můžeme být spokojení. Kvalita vody v místních 
tocích je výborná, a kde není výborná, tam je dob-
rá. Zejména o problematice úpravy povrchové vody 
na pitnou pohovořil profesor Václav Janda z VŠCHT. 

Ačkoliv se toto téma může na první pohled zdát ve-
lice odborné, dozvěděli jsme se např., proč z  řádu 
teče jen pitná voda, když většinu spotřebované 
vody využijeme jako užitkovou. Dostali jsme tip na 
kvalitní balenou vodu. Prostřednictvím přednášky 
jsme se také podívali do pražského podzemí i  do 
několika úpraven vody atd. Celé Ozvěny i slavnost-
ní odpoledne v  kině zakončila dlouho očekávaná 
přednáška Jakuba Vágnera, který mluvil o Amazo-
nii, nejen o  rybaření, ale velmi obsáhle o  celé její 
přírodě, zejména o té ještě nedotčené, o svých zku-
šenostech ze života s indiány i o dopadech tzv. mo-
derní společnosti na jejich život, potažmo i na ten 
náš z pohledu o co vlastně přicházíme. 

Ekostanoviště v areálu školy

Fotografi e z vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Představení ZUŠ Varnsdorf Voda voděnka

Zhruba dvou a půl hodinová přednáška Jakuba Vágnera, rozdělená do dvou částí 
krátkou přestávkou s autogramiádou, nám přiblížila nedotčenou přírodu Amazo-
nie, její krásy i  záludnosti, zazněly veselé příběhy, informace k  zamyšlení, ale i  ty 
děsivé. Nechybělo ani povídání o  rybách a  jejich lovu. O  indiánech, jejich životě 
i osudech. Na závěr Jakub Vágner odpovídal na otázky z publika, dětí i dospělých.

Výrobky zaslané do výtvarné soutěže na téma Voda v krajině si můžete prohléd-
nout v kině, kde jsou stále vystaveny. Všem zúčastněným v soutěži děkujeme.
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Velikonoční tvoření a posezení 
s Lužičanem lákalo do resortu Lípa

Domy s pečovatelskou 
službou zněly jarní 
melodie

Nové parkoviště 
na Pražské ulici

Křinice je opět čistější

Volné páteční odpoledne před Velikonocemi mnozí 
využili k  návštěvě resortu Lípa, kde folklorní sou-
bor Lužičan pořádal velikonoční tvoření a posezení 

s muzikou. Zejména děti zaujalo tvoření, nejen děti 
pletly pomlázky a dospěláci zas poseděli s muzikou, 
dobrým pitím a nechybělo ani něco k zakousnutí.

Jarními melodiemi z  populární, lidové i  klasic-
ké tvorby zpříjemnili jarní podvečer obyvatelům 
našich Domů s  pečovatelskou službou členové 
Krásnolipského komorního sboru. Dva domy 
a  23. dubna také dva koncerty – první ve spole-
čenské místnosti žlutého následovaný koncertem 
v klubovně modrého domu. Oba koncerty odmě-
něné potleskem provázela společně, účinkujícími 
a posluchači, vytvořená příjemná atmosféra, navíc 
v neformálním domácím prostředí seniorů.

Demolicí starého skladovacího objektu začala pří-
prava výstavby nového parkoviště na Pražské ulici 
v prostoru restaurace U Kuruce. Vznikne zde 10 par-
kovacích míst se vsakovací zatravňovací dlažbou. 
Bude upraveno okolní veřejné prostranství a počí-
táme i s propojením k blízké cyklostezce k rybníku 
Cimrák. Na výstavbu parkoviště jsme získali dotaci, 
která pokryje 85% nákladů, které předpokládáme 
ve výši 1,7 mil. Kč.

Více jak tři desítky dobrovolníků ze společnosti No-
bilis Tilia, z  příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa, z krásnolipské radnice a několik soukromých 
osob se v  úterý 23. dubna zapojilo do tradičního 
úklidu říčky Křinice. Úklid, který byl součástí celore-

publikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, pro-
běhl v rámci Ozvěn Ekofi lmu v Krásné Lípě a posbí-
rány byly cca 2 tuny odpadků. Všem účastníkům 
akce děkujeme!!!

Uklízela se Křinice od čističky z Krásného Buku až po vstup do Kyjovského údolí a to ve dvou skupinách. První 
vyšla od čističky a druhá jí šla vstříc z Kyjova.

Po práci následoval krátký odpočinek – občerstvení a opékání buřtů v kyjovské restauraci Na Fakultě.
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Čeřínkova dobrodružství

Šluknovský správňák

Předsedou Euroregionu 
Nisa byl opět zvolen 
hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta

Velikonoce ve III. C

Výsledek nezávislého auditu 
hospodaření města v roce 2018

To je název příběhů o  skřítkovi Čeřínkovi pro 
děti, kterou celou vymyslel a  napsal pan Vladislav 
Vencko, který je dlouholetým vášnivým rybářem 
a ochráncem přírody.
Již několik let chodí dětem do školky vyprávět 
o zvířátkách a velmi si s nimi rozumí. A tak jsme se 
také domluvili na další spolupráci, abychom zjistili, 
jak jeho příběhy přijmou předškolní děti.
Nejprve jsme si v  naší školce na pokračování četli 
všechny příběhy a vyprávěli si o nich, potom jsme si 
také zkoušeli představit, jak takový skřítek vypadá 
a  namalovat ho a  pak už nás čekal den, kdy jsme 
si společně s p. Venckem přečetli poslední kapitolu 
a těšili se na úkoly, které jsou s příběhem spojené. 

Děti poznávaly jeho kamarády zvířátka, seznámily 
se s  životem lososa, poznávaly jarní květiny a  se-
známily se z obrázků se skutečnou řekou Kameni-
ce, ve které se příběh odehrával.  Na závěr si ještě 
podebatovaly s  naším vypravěčem, předaly jako 
dárek své obrázky skřítka a také si mohly prohléd-
nout makety zvířat. Na upomínku jsme se potom 
společně vyfotografovali. Přejeme panu Venckovi 
hodně štěstí s  jeho pěkným a poučným pohádko-
vým příběhem a  věříme, že se najde nakladatel, 
který se knihy ujme a ona si tak najde cestu na pro-
dejní pulty a k srdcím dětí.

Děkujeme a držíme pěsti!
Děti a p. učitelky z MŠ Motýlek

Třicet soutěžních týmů ze základních a  středních 
škol se zúčastnilo v úterý 16. dubna již třetího roč-
níku Šluknovského správňáka. Na soutěžící čekalo 
v  okolí Střední lesnické a  odborné školy ve Šluk-
nově celkem šest stanovišť s  nejrůznějšími úkoly 
týkající se první pomoci. Zúčastnilo se i  6 našich 

žáků, tři z  1. stupně a  tři z  2. stupně. V  kategorii 
1. stupně jsme obsadili 9. místo a soutěžící z 2. stup-
ně se umístili na 7. místě. Žáci se kromě absolvování 
soutěže dozvěděli i nové informace, jakým způso-
bem je možné život zachránit.

Michaela Chňapková

Valná hromada Euroregionu Nisa dne 26. 4. 2019 
rekapitulovala činnost za minulé období a hodno-
tila hospodaření i připravované aktivity do budouc-
na. Předsedou ERN byl na další období opět zvolen 
Martin Půta. Šluknovsko má čtyři členy v řadě Euro-
regionu Nisa, mj. starostu města Jana Koláře. Město 
i zájmové organizace ve městě čerpají prostřednic-
tvím ERN zajímavé dotace na přeshraniční činnost.

Jaro a Velikonoce přicházejí ruku v  ruce. Tyto dny 
si žáci III. C užili hned v několika případech. Na „še-
divé úterý“ jsme si upekli velikonoční jidáše, které 
nám mají zajistit pevné zdraví, ale i ochranu před 
nebezpečím typu uštknutí hadem a  píchnutí vo-
sou. S Českou televizí jsme si zahráli Velikonoční AZ 
kvíz, který prověřil naše znalosti o Velikonocích. Na 
„škaredou středu“ jsme si připomněli Jidášovu zra-
du, tedy škaredý smutek a celý den jsme se snažili 
na sebe neškaredit. Odpoledne jsme si zpříjemnili 
velikonočním tvořením i  s  rodiči. Nechybělo bar-
vení vajíček, výroba zajíčků, jarních věnečků nebo 
dekorační mističky symbolizující příchod jara. Ze 
školního tvoření odcházeli všichni spokojení s ná-
ručí plnou povedených výrobků.

Nela Hlavová

Hospodaření města Krásná Lípa za rok 2018 bylo podrobeno přezkoumání nezávislou auditorskou společností 
s výrokem: bez chyb a nedostatků.

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
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O rozhledně na Vlčí hoře
Pro rozhlednu na Vlčí hoře je letošní rok vskutku 
výjimečný. 18. května 2019 společně oslavíme 130 
let, kdy byla postavena a  uvedena do provozu. Je 
nejstarší rozhlednou ve Šluknovském výběžku a na 
svůj pokročilý věk vypadá velmi zachovale. Ve svém 
životě zažila opravdu mnoho. Dobrého, ale bohužel 
i zlého.
Jak to tenkrát bylo
V nejsevernějším koutě naší vlasti nad obcí Vlčí Hora 
vystupuje z krajiny tefritový vrch, který nese stejné 
jméno jako osada pod ním. Od pradávna lákal 
milovníky přírody k  odpoledním výletům na jeho 
vrchol a to už byl pouze krůček k myšlence rozhledu 
ještě z větší výšky. A tak nejdříve byla na vrchol Vlčí 
hory vybudována přístupová cesta, následovaly 
lavičky, jednoduchý přístřešek a  pomalu se rodil 
plán na novou rozhlednu.
Vynosili 20 tisíc cihel
Roku 1887 postavili místní na vrcholu malou chatku 
(ta poté posloužila stavebním dělníkům a  později 
se stala součástí zázemí rozhledny) a v r. 1888 začali 
budovat rozhlednu. 20.000 cihel a  další stavební 
materiál vynesli na vrchol, aby pak podle projektu 
stavitele Hampla postavili čtyřbokou „fešandu“, 
která stojí dodnes. Rozhledna byla 12 metrů 
vysoká, nebyla „oblečená“ (dřevěné obložení bylo 
provedeno až v r. 1933) a neměla „čepici“ (původní 
otevřená plošina z  kopií hradního cimbuří byla 
zakryta až o  10 let později). Tím se upravila výška 
rozhledny na dnešních 16 metrů.
Rozhlednu využívalo i vojsko a málem šla k zemi
Mezi válkami fungovala rozhledna ke všeobecné 
spokojenosti návštěvníků. Po r. 1945 posloužila naší 
armádě jako protiletecká hláska, ale když ji vojáci 
v r. 1953 opustili, začala chátrat. Ti, kteří ji postavili, 
milovali a  hojně navštěvovali, byli odsunuti nebo 
věkem ztráceli sílu, a  tak rozhledna neměla své 
ochránce. V  60. létech minulého století sice přišla 
záchrana, ale pouze, dá se říci, symbolická. V r. 1967 
byl pro část komplexu rozhledny dokonce připraven 
demoliční výměr.
Nicméně zázraky se dějí a  díky nadšení několika 
jednotlivců, kteří pamatovali zlaté časy rozhledny 
a  uvědomili si, že není možné otálet, vstala 
stavba doslova z  popela. V  roce 1972 byla opět 
zpřístupněna.
Jak je na tom v současnosti
Od r. 1999 je majitelem vlastní rozhledny (věže) 
město Krásná Lípa. Nutno podotknout, že budova 
těsně sousedící z  rozhlednou bývala dříve velmi 
příjemnou hospůdkou (i na taneček bylo místo) 

a  ta je dnes v  dokonalé péči soukromníka jako 
chata. V  r. 2000 město pronajalo rozhlednu Klubu 
českých turistů Krásná Lípa a  ten zajišťuje její 
provoz. Pronájem je bezplatný a  dlouhodobý, ale 
spolupráce města a KČT není pouze formální.
O rozhlednu je dobře postaráno
Klub i město se formou dotací, grantů, investicemi 
jakož i  drobnou údržbou ruku v  ruce podílí na 
zvelebování rozhledny. Pouze namátkou – nová 
okna na plošině věže, nové bezpečnostní dveře, 
generální oprava dřevěného obložení, vnitřní 
osvětlení celé rozhledny, nové panoramatické 
informační tabule, nové schodiště ke vstupu do 
rozhledny včetně nové betonové podesty, nový 
altán před rozhlednou a další větší či menší úpravy, 
které zpříjemní návštěvníkům chvíle strávené na 
rozhledně a jejím okolí.
Rozhledna v ptačí rezervaci
Výstup k  rozhledně na Vlčí hoře je možný buď po 
značené žluté turistické stezce nebo po značené 
Köglerově naučné stezce kolem studánky Veroniky 
(v tomto případě jde o  stezku vrstevnicovou 
a  jednodušší). Mimochodem osvěžení u  studánky 
je více než příjemné. Traduje se, že tamní voda 
prý léčí a  omlazuje. V  jarních měsících můžeme 
cestou nahoru spatřit nádherně kvetoucí vzácnou 
měsíčnici. Svahy pod rozhlednou jsou porostlé 
mohutnými listnáči, které jsou ideální ptačí 
rezervací.
Posezení pro návštěvníky
Těsně vedle rozhledny jsou zabudovány stoly, 
lavičky a  zastřešený altán. Již z  venkovního 
pohledu na celou stavbu je možné obdivovat 
mistrovství našich řemeslných předků. Je úžasné, 
jak citlivě dokázali zasadit základy a  soklové zdivo 
z  pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů tak, 
že nenarušují a  splývají z  přírodním čedičovým 
podkladem, který tvoří zajímavé šestiboké čedičové 
sloupce. Ty byly vytvořeny sopečnou činností 
a obsahují určité procento magnetitu, který údajně 
způsobuje vychýlení magnetické střelky kompasu 
od normálu.
Expozice obrazů 219 rozhleden
Pohodlné schodiště nás dovede až ke vstupu do 
nitra rozhledny, k  malé kabince správce a  po 65 
schodech (je jich skutečně tolik, protože různé zdroje 
uvádí různé údaje, někdy se zdá, že i  vymyšlené) 
vystoupíme na plošinu rozhledny. Aby byl výstup 
zajímavější a  oddechový, je možné prohlížet na 
stěnách schodiště pohlednice rozhleden (je jich 
219 a  jejich katalog je uložen u  správce), dobové 

fotografi e ze stavby rozhledny a  dočíst se mnoho 
zajímavého o její historii.
Co vidíme, když je vyfoukáno
Nahoře jsme v nadmořské výšce přesně 600 metrů 
a  okamžitě nás upoutají přehledné panoramatické 
tabule velmi názorně informující o  místech, 
kam hledí naše oči. Pokud je dobrá viditelnost, 
pak kruhový výhled je fascinující. Míst, kam 
dohlédneme, je bezpočet. Jejich vyjmenování 
by zabralo mnoho času a  místa. Tak snad pouze 
namátkou ta nejvzdálenější od severu k  východu: 
Bonnenberg, Landeskrone, Kotmar, Gersdorf, Smrk, 
Jizerský hřeben, Vysoké Kolo, hřeben západních 
Krkonoš, Ještěd, Hvozd, Lužické hory, Klíč, Jehla, 
Sedlo, Huntířov, Vysoká Lípa, Milešovka, Kletečná, 
Lovoš, vysílač Buková hora, Mezná, Děčínský 
Sněžník, Winterberg, Krušnohoří, Falkenstein a další 
stolové hory v SRN, Tanečnice, Gerstenberg, Hoher 
Hahn, Hohenstein, Jitrovník, Buchberg a další a další.
Oblíbené „hnízdečko“ fotografů
Zažít na rozhledně východ a  západ slunce je 
nezapomenutelný zážitek. A  což teprve pobýt 
alespoň chvilinku na věži v pořádné bouřce, větru, 
kroupách bubnujících na plechovou střechu 
či do oken nebo ve sněhové fujavici, to je ten 
správný adrenalin. Však je také rozhledna častým 
cílem profesionálních fotografů, kteří i  v  drsných 
podmínkách vydrží čekat na vhodný záběr hodiny.
Budeme slavit 130 let
Jak řečeno výše, rozhledně Vlčí hora bude letos 
130 let. 18. května 1889 byla otevřena pro veřejnost. 
Letošní 18. květen připadá na sobotu a  my se 
v  tento den přímo pod rozhlednou sejdeme 
v 11 hodin. Tady budeme vzpomínat, děkovat a přát. 
Vzpomínat na mistry stavaře, kteří z  poctivého 
materiálu postavili trvanlivou stavbu, která přes 
všechny útrapy stojí dodnes, děkovat zapáleným 
jedincům, kteří rozhlednu zachránili před totální 
zkázou a přát rozhledně vzorné hospodáře tak, aby 
nám sloužila ještě mnoho dalších let. Nu a  totéž si 
zopakujeme v  půl jedné po obědě dole na louce 
pod lesem, kde se navíc budeme veselit při živé 
hudbě, jíst, pít a sledovat připravený program.

Jan Douda

Dobová kresba rozhledny, když ještě neměla dřevěné opláštění a byla příslušenstvím výletní restaurace.

Takto vypadá rozhledna na Vlčí hoře dnes. Škoda jen, 
že výletní restaurace už není v provozu. O rozhlednu 
pečuje Klub českých turistů v  Krásné Lípě. Zajištění 
jejího stálého provozu není jednoduché. Rozhlednu 
můžete navštívit celý rok. v období od 1. dubna – 31. 
října 2019 je otevřena každý den, a to od 9.00 – 17.00, 
za dobré viditelnosti do 18.00 hodin. (Tato otevírací 
doba může být s  ohledem na změnu jízdních řádů 
změněna. Informace o případných změnách najdete 
na internetových stránkách: www.kctkrasnalipa.cz)
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Lesy v národním parku mění svou tvář 
Les není neměnná věc, tak jak se mění tvář člověka, 
tak se mění tvář lesa. Zvykli jsme si vnímat les jako 
více méně statickou věc. Za dobu našeho života les 
trochu poporoste, ale většina z  nás jej ráda vnímá 
jako místo, které se nemění, kam rádi chodíme 
na houby, za jeho stínem, za relaxací, za prací. Les 
ale není vytesán z  kamene, nebude to navěky ten 
vysokokmenný smrkový les s travičkou, kde rostou 
hříbky. Krajina a lesnatá krajina zvlášť, je dynamická 
věc. Jedna generace lesa trvá 3 – 4 generace lidské, 
a proto člověk ze svého pohledu sklouzává k tomu 
vnímat les jako něco, co bylo před ním a  mělo by 
být stejné i  po něm. Tak jako člověk prodělává 
svůj vývoj a  mění se (kde se mojí babičce zdálo 
o  mobilním telefonu či internetu a  moje děti jsou 
v  jejich používání mnohem dál než já), mění se 
i les a má přirozenou snahu měnit se do té podoby, 
která je v souladu s okolními podmínkami tak, aby si 
sám zajistil co nejdelší existenci, neboť tvář, kterou 
mu svou činností vtiskl člověk, dlouhou existenci 
nezaručuje. 
V  poslední době je ve společnosti rozšířena snaha 
najít viníka všech negativních jevů, najít někoho 
koho lze hnát k  zodpovědnosti a  za jeho špatné 
konání jej příkladně potrestat. Stejně tak jsou 
dnes pranýřování lesníci za to, že nechali les sežrat 
kůrovcem, že jej nechali uschnout, že se o  něj 
špatně starají. Ovšem lesníci pracují po několik 
generací s tím, co jim zanechali předci a jsou závislí 
na okolních podmínkách, zejména na počasí tak, 
jako zemědělci. A  počasí se mění na celém světě. 
Rok 2018 byl ve střední Evropě extrémní z několika 
pohledů. Nastalo velké sucho, vály silné větry a u nás 
na severu Čech propukla kůrovcová kalamita, která 
se k  nám blížila několik předchozích let ze všech 
stran. Pro kůrovce jsou to ideální podmínky, není 
mu zatěžko přemoci napůl uschlé stromy či vývraty. 
Dokáže využít této příležitosti, kdy je v  lese smrku 
více, než by bylo v lese přirozeném, kdy jsou všechny 
stejně staré a  se stejným uvadajícím lýkem, kdy je 
překrásné teplo, ve kterém se lze množit mnohem 
rychleji, než kdy jindy. A  lesníci konají, musí konat 
rychle, všechny napadené stromy je třeba rychle 
pokácet, odkornit a  odvézt z  lesa pryč. Kůrovec je 
ale rychlejší. Kůrovce nesvazuje zákon o  veřejných 

zakázkách, není omezen malou pracovní kapacitou, 
nemá těžkou hlavu z  toho, kam všechno to suché 
dřevo, co za ním zůstane, přijde. Kůrovci je jedno, že 
na místech, kde ještě nedávno stál les, jsou nyní jen 
pařezy a vyprahlá půda. Má jen svou touhu množit 
se, aby zachoval svůj rod. Lidem však důsledky jeho 
přemnožení překáží, nechtějí se dívat na pařezy 
místo lesa, nechtějí se dívat na suché stromy, ale 
bohužel ne všem dochází, že zbavit se kůrovce nelze 
jinak, než pokácením a  zpracováním napadených 
stromů. Anebo tak, že lidé začnou naslouchat 
potřebám lesa a  budou jej pěstovat dle jeho 
pravidel, anebo jej nechají zcela na pokoji, ať si dělá, 
co sám uzná za vhodné. 
Co je tedy lepší? Pařezy? Nebo stojící suchý les? 
A  je to sice suchý les, ale není mrtvý! Říká se „pro 
stromy nevidět les“. Ano na první pohled vidíme 
stromy, na ten druhý vidíme to co je pod nimi 
(byliny, keře, houby) a mezi nimi (zvěř). Ale mnoho 
lidí vůbec nevidí to, co je pod zemí. Představte si, že 
stejné množství hmoty co je nad zemí, je i pod zemí. 
Objem kořenů je stejný jako nadzemní část rostlin 
i  stromů. Tyto kořeny žijí v  symbióze s  houbami 
a  lišejníky či mechy, akorát ten svět pod zemí má 
mnohem jemnější strukturu. A teď pozor, přijde sci-fi , 
je vědecky dokázáno, že stromy, byliny, houby spolu 
komunikují! Skrze kořeny pospojované houbovými 
vlákny, skrze tuto podzemní síť, podzemní internet. 
Nechá-li lesník stát suché stromy, které stále 
kryjí půdu, kořeny a  houbová vlákna neumírají 
(alespoň ne tak rychle jako na holině s  pařezy), 
jsou živé a  připraveny živit další generaci lesa, 
nejsou přerušena „nervová“ propojení, a  kořenový 
systém je tak funkční pro spojování, podporu 
nových stromů, zadržování vody, zabraňování erozi. 
Vykácíme-li stromy, zničíme většinu kořenů skrze 
transpiraci přes pařezy, odkryjeme tak půdu a  pak 
vysychají nejen kořeny, ale i houby a lišejníky.
A  jsme oklikou zpátky. Co je lepší pařezy, nebo 
suchý les? Myslím, že odpověď je snadná. Pravda, 
suchý les v  nás evokuje představu smrti, něčeho 
velmi neblahého, ale zkusme pohlédnout na plochu 
požářiště u  Jetřichovic z  roku 2006. Po pár letech 
se tam zvedl nový silný zelený les, bez přičinění 
člověka. Les se svého místa jen tak lehce nevzdá 

a nepotřebuje být spoutáván do představ člověka.
Určitě se teď musíte ptát, proč lesníci tedy 
v  národním parku stromy kácí, proč udělali pod 
Pravčickou bránou rozsáhlé holiny, když to lesu 
nedělá dobře, proč celou tu předchozí dlouhou 
dobu v  lese smrky káceli a  investovali do lesa 
nemalé fi nanční prostředky, když je lepší nechat les 
lesem, nechat přírodu být samu sebou. Odpovím 
postupně a trochu ze široka. Les na území nynějšího 
národního parku byl po dlouhá staletí lesem 
hospodářským a  tehdejším vlastníkům sloužil 
zejména k produkci dřeva. Proto byly na lesní půdě 
sázeny dobře zpracovatelné stromy s  dlouhým 
rovným kmenem a  to hlavně smrky. Smrky, které 
svým naturelem patří do hor, neboť mají značné 
nároky na chlad a  dostatečné množství vláhy. To 
také odpovídá tomu, že smrky mají povrchové 
kořeny, protože na horách nikdy nemusely 
dolovat vodu z hlubších vrstev půdy. Člověk je pak 
přenesl i  do nížin, kde dokud byl dostatek vláhy, 
prosperovaly. Lesníci národního parku věděli, že 
smrky do zdejších lesů nepatří, a proto se po celou 
dobu snažili jejich zastoupení snížit a vysázet místo 
nich dřeviny, které jsou ve zdejších lesích domácí. 
Šlo a nadále jde hlavně o buky a jedle. Smrkové lesy 
v Českém Švýcarsku před sto lety postihla podobná 
kalamita jako ty dnešní, tehdy se přemnožil motýl 
zvaný Bekyně mniška, jehož housenky se pasou na 
jehlicích smrků a borovic. Před sto lety však lesníci 
opět na holá místa vysázeli smrky, mniška už nebyla 
a  tak se smrkům opět dařilo až do dnešních dní. 
Smrkové lesy jsou tedy všechny zhruba stejně staré. 
Jsou stoleté a  jejich lýko, které je v  tomto věku již 
dostatečně silné, dokáže poskytnout prostor pro 
rozvoj kůrovce, jelikož do silného lýka se pohodlně 
vejde, na rozdíl od smrků mladších se slabým lýkem. 
Nastalé sucho smrky významně oslabilo a  ty se již 
nejsou schopny úspěšně bránit útokům kůrovce. Na 
území národního parku v  jeho zásahových zónách 
platí lesní zákon stejně jako pro ostatní vlastníky lesa 
a tak v domnění, že boj s kůrovcem vyhrají, lesníci 
smrky káceli. Káceli všechny napadené stromy a za 
nimi vznikaly holé paseky. Jak se paseky zvětšovaly, 
začalo lesníkům docházet, že to není správná cesta, 
že bude trvat hodně dlouho, než na holých místech 
opět dokážou vysázet a  úspěšně vypěstovat nový 
les. Nastalé dilema, zda všechny smrky vykácet 
nebo je nechat stát, vyřešili tak, že se rozhodli zvolit 
cestu, která zajistí lesu jeho přirozenost dříve a dle 
jeho pravidel. Rozhodli se tedy, že nebudou za 
každou cenu všechny stromy kácet, protože vědí, že 
pod suchými stromy vznikne nový les dříve a bude 
silnější a  odolnější, než ten, který by tam člověk 
uměle vypěstoval. 
Co říci závěrem? Snad jen, že zbytečně ztrácíme 
čas, energii vymýšlením způsobu jak tuto kalamitu 
zastavit a  utrácíme peníze na boj s  kůrovcem. Boj, 
který za současného sucha nelze vyhrát. Je na čase 
si uvědomit, že člověk udělal chyby, změnil les ku 
své potřebě a les si teď bere zpět, co mu člověk vzal. 
Svou přirozenost! A ukazuje nám, že je silnější, že má 
svou moudrost. Je načase brát skutečnost s gradací 
kůrovce jako ohromnou příležitost. Příležitost naučit 
se žít s lesem a přestat mít snahu ho řídit a využívat. 
Lze jej užívat, nikoliv však využívat. My lidé jsme 
součástí přírody a měli bychom s ní souznít a nikoliv 
ji řídit. Je to, myslím, pro člověka velká lekce.

Jan Drozd

Požářiště u Jetřichovic s novým lesem
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Správa parku mění strategii 
přístupu ke kůrovci
Správa Národního parku České Švýcarsko 3. 5. 2019 vydala rozhodnutí o ome-

zení nahodilých těžeb v národním parku. Díky tomuto rozhodnutí omezuje les-

nické činnosti na území národního parku tak, že již nebude muset v zásahových 

územích ve vnitřních částech parku zakročovat proti lýkožroutu smrkovému. 

Napadené smrky správa tedy nebude povinna kácet a asanované dřevo odvá-

žet, naopak bude moci ponechat stát souše. Ty napomohou přirozené obnově 

lesa, který povstane na místě současných smrkových monokultur.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy NP České Švýcarsko: „V národním 

parku máme dva typy lesů, přirozené, které jsou odolné proti suchu i kůrovci, a kul-

turní, což jsou převážně smrkové monokultury vysazené v meziválečném období na 

stanovištích, která pro smrk nejsou vhodná. Tyto kulturní lesy kůrovec nyní zejména 

díky suchu v posledních letech rychle decimuje.“

Dosavadní strategií parku byla postupná přeměna smrkových monokultur na 

přírodě bližší lesy. Přeměna spočívala v provádění výběrových těžeb smrků tak, 

aby do porostů vnikalo více světla a tím byl podpořen růst dřevin v nižších pat-

rech lesa. Do roku 2017 se takto podařilo přeměnit více než čtvrtinu smrkových 

monokultur. Sucha, která trvají od roku 2015 a která v  loňském roce dosáhla 

extrému, však zcela změnila situaci a  v oslabených smrkových porostech se 

kůrovec začal šířit masívně.

Ing. Jan Drozd, ředitel odboru péče o ekosystémy Správy NP České Švý-

carsko: „V loňském roce jsme se v souladu s lesním zákonem snažili šíření kůrovce 

zastavit důslednými těžbami a asanací dřeva, v daných klimatických podmínkách 

však postup nebyl dostatečně účinný a vedl ke vzniku rozsáhlých holin. To v pod-

mínkách národního parku není žádoucí.“

Rozhodnutí člení národní park na 3 sektory a  takzvanou nárazníkovou zónu, 

podle intenzity zásahů. Ve vnitřních částech národního parku v oblasti Hřenska 

a na Jetřichovicku budou lesnické zásahy prováděny již pouze z bezpečnost-

ních důvodů, zejména tedy v okolí turistických cest a dalších komunikací, kde 

by rozpadající se souše mohly ohrozit provoz nebo návštěvníky. V severní části 

národního parku, tedy v oblasti Brtníků a Krásné Lípy, se lýkožrout dosud vysky-

tuje bodově a budou zde prováděny zásahy pro tlumení jeho postupu, ovšem 

s vyloučením intenzivních technologií, velikost případných holin je omezena na 

maximálně jeden hektar.

Naopak plně zásahové zůstává takzvané nárazníkové pásmo, tedy pás 

okolo národního parku široký průměrně 500 metrů, kde správa z důvodu 

ochrany lesů sousedních vlastníků bude zasahovat proti lýkožroutu smr-

kovému v plném rozsahu.

Rozhodnutí správy parku vychází z  předpokladu, že samovolná obnova lesa 

proběhne lépe pod stojícími soušemi, které napomohou zachovat mikroklima 

jednotlivých stanovišť. Právě tak souše poskytnou životní prostor pestré škále 

druhů, a v konečném důsledku také veškeré živiny zůstanou v lese. Očekávaný 

další vývoj lesa bude do značné míry odpovídat lokalitě v Jetřichovicích, kterou 

zasáhl v roce 2006 požár. Ve velmi krátké době se zde objevily první náletové 

dřeviny, zejména břízy, jeřáby a borovice, které dnes dosahují výšek okolo de-

seti metrů. Do tohoto takzvaného přípravného porostu bude později správa 

parku na vhodných místech vysazovat další listnaté dřeviny či jedle.

Mapu rozčlenění NP podle intenzity zásahů proti kůrovci najdete na webu: 

www.npcs.cz 

Publikováno z ofi ciální webové stránky NP České Švýcarsko a CHKO Labské pís-

kovce (http://www.npcs.cz)

Donáška knih do domu
Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům donášku 

knih do domu. Službu mohou využít senioři a zdravotně handicapovaní obča-

né. Službu lze objednat přímo v knihovně, nebo telefonicky na čísle: 412 354 

837. Služba je poskytována zdarma.

Městská knihovna také nabízí možnost vyhledávání knih v regionálním 

on-line katalogu: 

https://decin.tritius.cz/library/region
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Nebytový prostor 
k pronájmu

Nabídka práce

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce prona-
jmout 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 ná-
jemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ 
Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Firma Simova s.r.o., působící v Krásné Lípě,

přijme omezený počet mužů/žen do výroby.

Jsme textilní fi rma se směnným provozem.

Bližší informace na telefonních číslech:

774 104 126, 724 227 584.

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

Výstava Zapomenutá sláva rodiny 
Dittrich z Krásné Lípy

Program kina

Férová snídaně 
v Krásné Lípě

V posledních letech se snažíme objevovat a před-

stavovat veřejnosti odkaz a význam rodiny Dittrich 

pro rozvoj Krásné Lípy. Výstava je dalším viditelným 

krokem. Vidět jsme jí mohli letos v březnu v Senátu 

Parlamentu ČR, kde byla připravena pod záštitou 

senátora Zbyňka Linharta. Shlédnout jí můžeme 

i  v  Krásné Lípě. Výstava bude probíhat v  Domě 

Českého Švýcarska ve dnech 3. až 10. května, dále 

18. 5., 19. 5., 25. 5. a 26. 5. 2019 vždy od 12:30 do 

16:00 hodin.

Poděkování patří společnosti Omnium, z. s., která 

nejen připravila tuto výstavu, ale převzala i záchra-

nu cenné hrobky rodiny Dittrich v našem městě.

Rodina Dittrich společně s  rodinou Hielle patřila 

k  nejvýznamnějším představitelům průmyslového 

rozvoje na Krásnolipsku v  19. století a  následně 

v rámci celé Evropy. Plody celoživotní práce rodiny 

Dittrich zůstávají někde viditelné, někde naplněné 

novým využitím. Mnohé z  nich chátrají jako němí 

svědkové zašlé slávy, mnohé zmizely už nenávrat-

ně. S  nimi však zmizely i  osudy příslušníků rodiny 

Dittrich, jejichž jména a velké činy jsou dnes téměř 

zapomenuty. Přestože jejich současníkům se zdály 

být věčné.

Přijít s celou rodinou můžete 11. května v 10.30 do 
Městského parku k altánu na pozdní snídani s  jíd-
lem, které vzniklo férově. Jde o setkání lidí, kterým 
záleží na původu potravin, které denně jí. S sebou 
přineste něco k  snědku, buchtu z  vajíček od sou-
sedky, mléko od krávy, kterou vidíte na pastvině, 
bylinky z vaší zahrádky, kávu z nedaleké pražírny… 
Prostě jídlo, kterého příběh alespoň z  části znáte. 
S  jídlem přibalte ještě deku a  nezapomeňte na 
úsměv. Ve stejný den probíhá férová snídaně na 
mnoha místech ČR už několik let. V případě deště 
akce proběhne v altánu u Cimráku.

Veronika Arnoštová

Pat a Mat a zimní radovánky

Pátek 10. 5. 2019 od 17.00
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemo-

hou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ 

sněhová nadílka, která se jim snesla na za-

hradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva ku-

tilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde 

vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou 

nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou 

a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním 

stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém 

a oslaví Silvestra.

Animovaný fi lm pro děti, 60 min., 

vstupné 60 Kč

Sněhulák

Středa 15. 5. 2019 od 18.00
Harry Hole (Michael Fassbender) je enfant 

terrible týmu, vyšetřujícího zločiny v norské 

metropoli. Na jedné straně je to výjimečně 

dobrý detektiv, jehož netradiční metody 

skoro vždy vedou k úspěchu, na straně dru-

hé se však jedná o nezodpovědného alkoho-

lika s  tolika prohřešky, že je už dál nechtějí 

přehlížet nejen jeho nadřízení, ale ani jeho 

přítelkyně Rachel (Charlotte Gainsbourg), 

s níž se právě rozešel.

Krimi thriller, 119 min., vstupné 70 Kč 

Kameny bolesti

Středa 22. 5. 2019 od 18.00
Gabrielle (Marion Cotillard) je nevyrovnaná 

a emocemi zmítaná mladá žena, která nedo-

káže ovládat své pudy. Obyvatelé malé ves-

ničky v jižní Francii ji považují za šílenou a její 

chování za skandální.

Romantický fi lm v původním znění s titulky, 

120 min., vstupné 70 Kč

Asterix a tajemství kouzelného 

lektvaru

Pátek 24. 5. 2019 od 17.00
Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky 

se ukrývá v  kouzelném lektvaru. Recept na 

jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. 

Vždy býval expertem na sběr jmelí v  ko-

runách stromů. Když ale jednoho dne utrpí 

ošklivý pád, musí si připustit, že už není nej-

mladší.

Animovaný fi lm pro děti, 82 min., 

vstupné 60 Kč 
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Informační den 
pro veřejnost 
na Úřadu práce 
v Rumburku
Hledáte zaměstnání? Nevíte v jakém oboru hledat 
uplatnění? Uvažujete o práci v zahraničí nebo o za-
hájení podnikání? Uvažujete o rekvalifi kaci? Potře-
bujete pomoc při výběru školy a studijního oboru? 
Pokud si na některou z  otázek odpovíte kladně, 
můžete navštívit Informační a poradenské středis-
ko pro volbu a  změnu povolání, které 15. května 
2019 pořádá informační den pro veřejnost nebo-
li den otevřených dveří. Akce se koná na Úřadu 
práce v Rumburku v zasedací místnosti v 2. patře 
od 8.00 do 17.00. Informační a  poradenské stře-
disko nabízí individuální i  skupinové poradenství 
(besedy, semináře), nejen uchazečům o  zaměst-
nání v evidenci Úřadu práce, ale i široké veřejnosti, 
studentům, žákům a  jejich rodičům a  osobám se 
zdravotním postižením. 

Výstava S Foglarem v srdci – Rychlé šípy Loretánská muzejní 
noc v Rumburku se 
uskuteční po třinácté 

Oslavy 101. výročí Rumburské vzpoury

Kultovní výstava S Foglarem v srdci – Rychlé šípy je 
propojením dvou výstav: Spojeni s Foglarem a Po-
cta Rychlým šípům. Obě je možné zhlédnout v rum-
burském muzeu do 19. května 2019.
Většina návštěvníků jistě zná klasické foglarovky, na 
jejichž vzniku se podílelo cca třicet výtvarníků zvuč-
ných jmen – Zdeněk Burian, Marko Čermák, Kája 
Saudek, Jan Fischer, Adolf Born či Vladimír Jiránek. 
Právě jejich medailonku s přiblížením stylu zpraco-
vání je věnována první výstava. A  s  připomínkou, 
že Jaroslav Foglar přesně vedl jejich štětce a tužky, 

protože měl zcela jasnou a precizovanou představu 
o výsledném efektu, jak by měl příběh vypadat, aby 
co nejvíce zapůsobil výchovně na mládež.
Druhá část výstavy je překlopením příběhů do bu-
doucnosti. Takové volné pokračování, co Rychlé 
šípy zažijí bez vedení Jaroslava Foglara, ale v  jeho 
duchu. Proto se Červenáček zná s  bratry Mašíno-
vými a Mirek Dušín s partou dokonce řeší problém 
v New Yorku. Proto se objevuje James Bond či Ho-
mer Simpson.

Kamila Lišková

Loreta Rumburk se v  květnu zpřístupní ve večer-

ních hodinách. V  pátek 17. 5. 2019 od 20.00 do 

23.00 hod. je připravena prohlídka nově vytvořené 

výstavy o  historii Lorety s  interaktivními prvky či 

fi lmový kabaret s živou hudbou. Akce se koná po 

třinácté na nádvoří před loretánskou kaplí, v kryté 

křížové chodbě a v klášterním kostele sv. Vavřince. 

Na programu je prohlídka stálých expozic, vystou-

pení dětského pěveckého sboru Zpěváček při ZŠ 

V. Kováře v Rumburku, smíšeného sboru N.T.C. při 

Gymnáziu Rumburk a  sboru Náhodou Varnsdorf. 

Připraven je fi lmově-divadelní program Fenomén 

Dismas Divadla Činema a opožděná vernisáž výsta-

vy fotografi í výletního místa "Karlovo údolí". Dětem 

je určeno tvoření ve výtvarných dílnách. Vstupné 

je 25 Kč. Akce se koná v rámci Festivalu muzejních 

nocí 2019. Třináctý ročník Loretánské muzejní noci 

pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rum-

burk a Město Rumburk. Program a další informace 

najdete na webu: www.loretarumburk.cz

Klára Mágrová

Města Rumburk a Nový Bor ve spolupráci s Česko-
slovenskou obcí legionářskou, jednotou Liberec-
ký kraj vás zvou na oslavy 101. výročí Rumburské 
vzpoury. Na sobotu 18. 5. 2019 připravují 4. dálko-
vý pochod Rumburské vzpoury. Slavnostní nástup 
je v 8.00 na Lužickém náměstí v Rumburku a cíl je 

do 19.30 v Novém Boru na koupališti, odkud je do 
19.30 zajištěn odvoz účastníků autobusem zpět do 
Rumburku. Zajištěn je i  odvoz kol, a  to do 14.30. 
V rámci doprovodného programu proběhne v rum-
burském muzeu od 8.00 do 17.00 výstava Rumbur-
ská vzpoura. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM KRÁSNÁ LÍPA

OSLAVÍ

18. května 2019
na Vlčí Hoře

Program:
11:00 hodin
Slavnostní zahájení u rozhledny 
trubači, přivítání účastníků, Krásnolipský komorní sbor, příchod poslů 
z Prahy, uvedení MUDr. Johana Hilleho do Síně slávy české turistiky, 
zdravice

12:00 hodin
Na louce pod rozhlednou 
připomínka 130. výročí otevření rozhledny, turistického značení 
a časopisu Turista
• vystoupení trubačů ze Šluknova
• zdravice
• vystoupení Krásnolipského komorního sboru
• nauč se malovat turistické značení a nahlédni do časopisu Turista
• vystoupení country kapely Harcovníci z Janova

Občerstvení zajištěno
Spojení z Krásné Lípy:  autobus 8.51 hodin (na Vlčí Horu)
 vlak 9.10 hodin (do Panského)

ROZHLEDNY VLČÍ HORA
TURISTICKÉHO ZNAČENÍ
ČASOPISU TURISTA

130letlet
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USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. 4. 2019 

I. Hlavní program

Podnět na přezkum rozhodnutí Odvolacího 
fi nančního ředitelství 
Usnesení RM č. 11 – 01/2019   
RM bere na vědomí sdělení o  podnětu na 
přezkoumání rozhodnutí od Odvolacího fi -
nančního ředitelství (OFŘ) v Brně ve věci Kana-
lizace Krásná Lípa, kde OFŘ neshledalo podnět 
k přezkoumání rozhodnutí důvodným.  

II. Došlá pošta

Pronájem p. p. č. 293, p. p. č. 292 a části p. p. 
č. 3058/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 11 – 02/2019   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 293 o výměře 
440 m2, p. p. č. 292 o výměře 668 m2 
a části p. p. č. 3058/2 o výměře 97 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ladisla-
vu Bezděkovi, bytem Bendlova 7, Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 11 – 03/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout poze-
mek:
-  část p. p. č. 688/3 o výměře 2400 m2, k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 11 – 04/2019   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  st. p. č. 662/8 o výměře 904 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1965/1 o výměře cca 80 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 594/2 o výměře cca 900 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 2158/2 o výměře 546 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 2168/1 o výměře 794 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1340 o  výměře 900 m2, k. ú. Vlčí 

Hora,
-  st. p. č. 321 o  výměře 62 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  st. p. č. 320 o výměře 229 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 435 o výměře 308 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 436 o  výměře 15 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 433 o výměře cca 260 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  p. p. č. 1904/3 o výměře 577 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 370 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1868/4 o výměře cca 880 m2, k. 

ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 880 m2, k. 

ú. Krásná Lípa. 

Prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 11 – 05/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. 
č. 1517, k. ú. Vlčí Hora Janu a Kláře Hutarovým, 

bytem Švermova 785/29, Litoměřice z důvodu 
zachování místní komunikace.  

Prodej části p. p. č. 2748/24 a  části p. p. č. 
2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 11 – 06/2019   
RM doporučuje ZM schválit prodej částí p. p. 
č. 2748/24 o výměře 6 m2 a 141 m2 a části p. 
p. č. 2751/8 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomu-
tov pro stavbu Rekonstrukce Křinice v Krásné 
Lípě, ul. Jugoslávská u čp. 121 za cenu 20 630 
Kč. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu 
dle předloženého návrhu. 

Žádost o prodloužení termínu 
Usnesení RM č. 11 – 07/2019   
RM doporučuje ZM neschválit prodloužení 
lhůty k úplnému ukončení stavby (fasáda) 
o 2 měsíce Tomáši a Michaele Gottwaldovým, 
bytem Na Kopečku 1195/1A, Krásná Lípa. 

Byty - pronájem - byt č. 2, Smetanova 285/2 
Usnesení RM č. 11 – 08/2019   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Smetanova 
285/2, Tomášovi Veselému, bytem Laurinova 
135/3, Mladá Boleslav, v  obecním zájmu po 
dobu zaměstnání v  organizaci České Švýcar-
sko, o. p. s. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady. 

Nebytové prostory - ukončení nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 11 – 09/2019   
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlou-
vy č. 2018/22/26 - 80 na nebytový prostor č. 4, 
Masarykova 246/6 s organizací Kostka Krásná 
Lípa, p. o., se sídlem Masarykova 1094/4, Krás-
ná Lípa k 31. 3. 2019. 

Hospic Litoměřice 
Usnesení RM č. 11 – 10/2019   
RM projednala žádost o  fi nanční příspěvek 
spolku Hospic sv. Štěpána, z. s., se sídlem Ry-
bářské náměstí 662/4, Litoměřice a neschvalu-
je poskytnutí fi nančního příspěvku.  

III. Různé

Byty - úprava sazeb nájemného 
Usnesení RM č. 11 – 11/2019   
RM schvaluje úpravu sazby nájemného v  ná-
jemních bytech města dle předloženého ná-
vrhu. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 11 – 12/2019   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stá-
vajícími nájemníky dle předloženého návrhu.  

Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 11 – 13/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout neby-
tový prostor č. 4, Masarykova 246/6. Nebytový 
prostor o  velikosti 91,80 m2. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní nákla-
dy. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečo-
vatelskou službou 
Usnesení RM č. 11 – 14/2019   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 
16, Nemocniční 1148/12 (Dům s  pečovatel-
skou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 
(43,63 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Byt je vhodný 
pro max. 2 osoby. Veškeré případné opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní nákla-
dy. 

Parkoviště Pražská 
Usnesení RM č. 11 – 15/2019   
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu Parkoviště - Pražská ulice, Krásná Lípa 
- Centrum Českého Švýcarska, dle předložené-
ho návrhu. 

Příkazní smlouva 
Usnesení RM č. 11 – 16/2019   
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 2019/14/19 - 
102 se společností PMA tender s. r. o., 
IČ 03584607, Lipová 906/1, Brno, na organizaci 
zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby 
sběrného dvora.  

Sběrný dvůr Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 11 – 17/2019   
RM schvaluje výzvu k podání nabídek včetně 
zadávací dokumentace pro zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce dle zákona 
č. 134/2016 Sb. na realizaci díla Sběrný dvůr 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

Varovný protipovodňový systém 
Usnesení RM č. 11 – 18/2019   
RM schvaluje servisní smlouvu č. 2019/19/14 - 
100 s fi rmou JD ROZHLASY s. r. o., 
IČ 27797007, Vigantice 196, dle předloženého 
návrhu. 

Výměna oken v objektu Masarykova 993/2, 
Krásná Lípa - výzva 
Usnesení RM č. 11 – 19/2019   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadáva-
cí dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu Výměna oken – Masarykova 993/2, 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 11 – 20/2019   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 
2019/19/15 - 99 o zřízení věcného břemene 
s fi rmou Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezr-
učova 4219, Chomutov, na umístění lávky přes 
Křinici. 

Smlouva o poskytnutí vkladové karty 
Usnesení RM č. 11 – 21/2019   
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí vkladové 
karty č. 2019/12/19 - 101 se společností ČSOB, 
a. s., IČ 00001350, Radlická 333/150, Praha 5, 
dle předloženého návrhu.  
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz

5. rozpočtové opatření 2019 
Usnesení RM č. 11 – 22/2019   
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2019, dle předlože-
ného návrhu.  

Dispoziční oprávnění 2019 
Usnesení RM č. 11 – 23/2019   
RM schvaluje dispoziční oprávnění k  organi-
začním složkám a účelovým akcím dle předlo-
ženého návrhu.  

Ozvěny Ekofi lmu 
Usnesení RM č. 11 – 24/2019   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pro-
jekt Ozvěny Ekofi lmu do MAS Český sever do 
programu Podpora komunitního života na 
venkově pro rok 2019. 

Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 11 – 25/2019   
RM schvaluje záměr odprodat stáčečku plechů 
a  dvoububnovou rotační sekačku z  důvodu 
nepotřebnosti a  ukládá vedoucí TS Martině 
Hlavové zajistit odpovídající inzerci. 

Zapůjčení kaple ve Vlčí Hoře 
Usnesení RM č. 11 – 26/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení kaple ve 
Vlčí Hoře na divadelní zpracování Pašijové hry 
dne 20. 4. 2019. 

Zapůjčení prostor KD 
Usnesení RM č. 11 – 27/2019   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na akce:
- Svatý Martin na bílém koni dne 11. 11. 2019, 
pořádá Krásnolipský spolek,
- Jedeme do hor dne 15. 2. 2020, pořádá KČT 
Krásná Lípa. 

Komise Rady města  
Usnesení RM č. 11 – 28/2019   
RM odvolává z Komise pro prodej nemovitostí 
Petra Semelku na vlastní žádost. 

Knihovna - dodatek  
Usnesení RM č. 11 – 29/2019   
RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o  po-
skytování odborných knihovnických služeb 
pro městskou knihovnu v  Krásné Lípě č. 
2017/19/19 - 93 uzavřenou mezi městem Krás-
ná Lípa a organizací Městská knihovna Děčín, 
p. o., se sídlem Karla Čapka 1441/3, Děčín, dle 
přílohy. 

Mzdový výměr 
Usnesení RM č. 11 – 30/2019   
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ře-
ditelce p. o. Kostka Krásná Lípa s účinností od 
1. 5. 2019, dle předloženého návrhu.  

Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 11 – 31/2019   

RM schvaluje jmenování:
- Mgr. Lucie Hankové, tajemnice Městského 
úřadu v Krásné Lípě,
- Ing. Jiřího Války, vedoucího oddělení cestov-
ního ruchu Ústeckého kraje,
členy dozorčí rady o. p. s. České Švýcarsko. 

Hudba nás spojuje  
Usnesení RM č. 11 – 32/2019   
RM schvaluje podání žádosti na projekt Hudba 
nás spojuje do Společného fondu malých pro-
jektů v EEL 2014 - 2020 dle přílohy. 

Půjčky 
Usnesení RM č. 11 – 33/2019   
RM projednala výsledky zájmu obyvatel měs-
ta Krásná Lípa o  bezúročné půjčky na výmě-
nu kotlů (Výzvu č. 1/2019, vyhlášená Státním 
fondem ŽP) a z důvodu nízkého zájmu obča-
nů na základě realizované ankety neschvaluje 
podání žádosti do této výzvy a  poskytování 
bezúročných půjček za tímto účelem. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala následující informace a zápisy:
- Přehled nezaměstnanosti k 31. 03. 2019,
- Zápis z  jednání Společenské komise ze dne 
2. 4. 2019

 Jan Kolář, Jana Drobečková


