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č. 597 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 10. října 2019

Příští číslo vyjde za dva týdny

Přivítali jsme delegaci z polského partnerského města Żyrardów
V závěru minulého týdne jsme měli příležitost přiví-
tat v Krásné Lípě delegaci z polského partnerského 
města Żyrardów, kterou vedl prezident města Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski. Stalo se tak poprvé od 
roku 2016, kdy jsme partnerství mezi našimi měs-
ty uzavřeli. Po ofi ciálním přijetí na radnici starosta 
města Jan Kolář v prezentaci seznámil polské hosty 
s průběhem revitalizace města v minulých letech, 
která byla doplněna prohlídkou městského centra. 
Navštívili jsme Dům Českého Švýcarska, kde nás 
přivítal a provedl ředitel Jiří Rak, a seznámil naše 
hosty mj. s projekty v cestovním ruchu a ekologické 
výchově, které realizuje České Švýcarsko, o. p. s. V 
odpoledních hodinách jsme pak společně navštívili 
odbornou konferenci k připomínce 200 let od na-
rození Carla Augusta Dittricha, zakladatele význam-
né krásnolipské průmyslnické rodiny. Akci pořádal 

spolek Omnium, který od letošního roku opravuje 
hrobku rodiny Dittrich. S polskými partnery jsme 
měli možnost si opravovanou hrobku prohlédnout 
a ocenit průběh probíhajících záchranných prací. 
Večerní společenský program pak vyplnila předsta-
vení našich folklorních souborů Lužičan a Dykyta, 
které doplnil hudební program Krásnolipského 
komorního sboru. Celý kulturní program byl svou 
vysokou úrovní pro naše hosty milým a nečekaným 
překvapením, kdy zazněly i písně v polštině. V so-
botu jsme pak společně navštívili příhraniční město 
Grosschönau, které je naším partnerem v několika 
mezinárodních projektech, Žitavu a výletní město 
Oybin.
Města Krásná Lípa a Żyrardów spojuje společná 
historie, díky podnikatelským aktivitám rodin vel-
koprůmyslníků Dittrich a Hielle. V roce 1857 zakou-

pili zkrachovalou přádelnu a tkalcovnu v městečku 
Żyrardów v Polském království, kde vybudovali půl 
století před Tomášem Baťou stejně komplexně po-
jatý prosperující podnik a město.
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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

Návštěva 18. září v Krásné Lípě

Neděle „s Wagnerem“ v Pirně

Hudba nás spojuje 

Autobus s  německými přáteli přijel do podzimní 

Krásné Lípy ve středu 18. září 2019. S  paní Kami-

lou Liškovou jsme je provedli Kyjovským údolím. Ti 

zdatnější vystoupali i na nádherné vyhlídky, ostatní 

zvolili kratší trasu a  poseděli si před restaurací na 

samém počátku údolí. Všichni se vraceli nadšeni 

krásou naší přírody a  mnozí si odváželi ve svých 

fotoaparátech cenné záběry. Následoval společ-

ný oběd a  krátká procházka do kulturního domu. 

V prostorách kina na všechny čekalo malé pohoš-

tění. U  šálků s  kávou se příjemně sedělo a  paní 

Lišková všechny seznámila s historií našeho města 

i  s  významnými rodáky. Nechyběla zde ani mís-

tostarostka paní Drobečková, která přišla návštěv-

níky přivítat a popřát jim hezký den. Posilněna ma-

lým občerstvením se skupina vydala na prohlídku 

expozice v Domě Českého Švýcarska. Tady zhlédla 

krátký fi lm o  Krásné Lípě a  někteří si koupili malé 

dárky pro své blízké nebo suvenýry jako vzpomínku 

na tento den. Plni dojmů odjížděli v pozdním odpo-

ledni zpět do Pirny.

Alena Starostová

V rámci českoněmeckého přeshraničního projektu 

Hudba nás spojuje o  spolupráci měst Krásné Lípy 

a  Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH 

uskutečnilo v  neděli 22. září 2019 město Krásná 

Lípa do Pirny exkurzi. 

Odjezd byl stanoven na 8. hodinu, před nástupem 

do zájezdového autobusu dostali účastníci svačinu 

připravenou pořadatelem. Za krásného počasí nás 

pohodlný autobus přes Děčín a  Hřensko dopravil 

do Pirny. 60 metrů nad městem se nachází zámek 

Sonnenstein. Roku 1296 je poprvé zmíněn jako 

hrad. Zde nás čekal německý průvodce. Seznámil 

nás z historií

 zámku. Od roku 1811 v  něm sídlí psychiatrická 

léčebna a  v  letech 1940–1941 zde bylo zločinnou 

"eutanazií" usmrceno nacisty přes 14 tisíc nemoc-

ných. Historický objekt byl za dob NDR velkou mě-

rou přestavěn. Sídlí v  něm zemské úřady a  archiv. 

Náš průvodce nás provedl dochovanou částí histo-

rického hradu. Následovala procházka po hradních 

arkádách s jedinečnou vyhlídkou na Pirnu. Parkové 

terasy a  schodiště nás dovedly do centra města. 

Zde jsme navštívili Kupecký dům, německo-české 

gymnázium a  informační středisko. Ocenili jsme 

krásu historického náměstí. Prohlídka dalších pa-

mátek nebyla tentokrát náplní zájezdu.

Od roku 1922 byly mnohé osady připojeny k Pirně, 

naposledy v roce 1999 Graupa. Tato místní část Pir-

ny byla našim hlavním cílem. Díky Richardu Wagne-

rovi, který v roce 1846 v Graupě pobýval a kompo-

noval svého Lohengrina, stalo se toto malé místo 

široko daleko známé. Dnes je ve velkoryse opra-

vených prostorách umístěno Wagnerovo audiovi-

zuální museum s koncertním sálem. K areálu patří 

i zázemí pro návštěvníky a vše obklopuje rozsáhlý 

park. Po polední svačině a kávě od hostitelů násle-

dovala komentovaná prohlídka muzea. Rozsáhlá 

expozice je věnována hudebnímu velikánu operní 

hudby Wilhelmu Richardu Wagnerovi (* 22. května 

v Lipsku – † 13. února 1883 v Benátkách). Mezi nej-

poutavější exponáty patřil panel, na kterém se při 

Wagnerově předehře postupně zobrazovali aktuál-

ní hudební nástroje, nebo animace k opeře Bludný 

Holanďan.

V 15 hodin zájezd vyvrcholil klavírním koncertem, 

hostitel nám rezervoval v plném sále první 4 řady. 

Koncert byl věnován 200. výročí narození Clary 

Schumanové. V  podání světově uznávané gruzín-

ské pianistky Catherine Gordeladze jsme si vyslech-

li mimo jiné skladby od Clary Schumannové, Felixe 

Mendelssohn Bartholdyho, Fryderyka Chopina, 

a Ference Liszta. Jedinečný hudební zážitek zaujal 

i posluchače, kteří upřednostňují jinou hudbu.

Závěrem zbývá poděkovat pořadatelům.

Václav Hieke, účastník exkurze

V rámci českoněmeckého přeshraničního projektu Hudba nás spojuje jsme u  nás přivítali hosty 
z Německa a naopak, do Německa jsme se také podívali.
Více v článcích paní Starostové a pana Hiekeho.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 24. 10. / 7. 11.
Vlčí Hora, Zahrady: 21. 10. / 4. 11.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ, 
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. – 
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro 
rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00   
PÁ 8:00 – 13:00    
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00   
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů 
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení závad 
v městských bytech 
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00   
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného 
dvora do konce listopadu 2019.
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 773 630 563, 412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO. Letní svoz 
začíná 1. 4. 2020. 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

Obě exkurze byly realizovány v rámci projektu Hudba nás spojuje č. EEL-586-CZ-29.05.2019, který je fi nančně 
podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie a od Dobrovolný svazek obcí Eu-
roregion Labe v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014-2020.
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Berušková burza

Přivítali jsme 
pedagogy z Běloruska

Návštěva z Běloruska

Na konci září uspořádalo mateřské centrum Beruš-
ka za podpory města Krásná Lípa další burzu oble-
čení a  potřeb pro děti. V  prostoru krásnolipského 
kulturního domu bylo přijato na 600 věcí k prodeji, 
z toho každá pátá věc našla nového majitele. Každý 
něco prodal, nikdo neodcházel s  prázdnou. Nejví-
ce se samozřejmě nakupovalo oblečení a  boty na 

zimu, hned v patách jim šly knížky a hračky. Velké 
poděkování patří dobrovolníkům, kteří s  pořádá-
ním akce pomohli a zároveň i  jejich rodinám, pro-
tože bez jejich podpory bychom nemohli akci vě-
novat svůj čas.

Lada Hrnečková, MC Beruška

České Švýcarsko, 24. 9. 2019 – V uplynulém týd-
nu přivítala správa národního parku skupinu peda-
gogů a  zástupců ministerstev školství, přírodních 
zdrojů a životního prostředí Běloruska. Předmětem 
zájmu se stala ekovýchova v národním parku České 
Švýcarsko a  příklady dobré praxe při propojování 
vzdělávacích aktivit o přírodě a krajině se školskou 
výukou. Během téměř dvouhodinové diskuse se 
běloruští kolegové seznámili mimo jiné s  chysta-
ným projektem Škola národního parku či ekový-
chovným altánem Plšíkova učebna v  Krásné Lípě. 
Návštěvu Českého Švýcarska pak zakončili vycház-
kou do národního parku.

Publikováno z Ofi ciální webové stránky NP České 
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce 

(http://www.npcs.cz)

Naší školu v polovině září navštívila běloruská dele-
gace zastoupená úředníky z ministerstva životního 
prostředí, vědci z oboru biologie a ekologie, tvůrci 
knih a učebnic přírodopisu a učiteli přírodních věd. 
Cílem jejich návštěvy bylo nahlédnout do prostředí 
naší školy, která je oceněna titulem Ekoškola v rám-
ci České republiky. 
Prohlídku školy si vzali za své žáci z ekotýmu Hon-
za Ďurčo, Matyáš Sejk a Simona Hejduková. Hosty 
provedli po celé škole a ukázali vše, co je spojené 
s prací, kterou oni a jejich spolužáci odvedli během 
uplynulých 15 let. Odpovídali na zvídavé dotazy 
našich hostů. Poté jim mladší spolužáci ukázali 
pomůcky používané nejen v  hodinách přírodopi-
su konaných venku na zahradě, v parku, v lese, ale 
i v hodinách matematiky, českého jazyka a dalších. 
Paní učitelka Chňapková doplnila informace o me-
todice výuky „Učíme se venku“, o „Badatelském vy-
učování“ a také o spolupráci se společností Tereza.
Další část návštěvy se uskutečnila přímo v hodině 
přírodopisu v VI. B. Právě probíhala hodina věnova-
ná tématice „kůrovce“. Děti měly rozhodnout, který 
les poskytuje kůrovci nejvhodnější podmínky pro 
přemnožení. Ani přítomnost 20 dospělých je neza-
stavila v bádání a ještě po hodině probíhaly otázky 
a odpovědi. 
Aneta Skokanová, Anička Kacálková, Nikola Špulá-
ková a Pepina Marschnerová čekaly s jistou nervo-
zitou, až budou moci promluvit o  našem školním 
sadu. Připravené fotky a bezprostřední dětský pro-
jev naši hosté velmi ocenili.
Jistě mnohé stejné či podobné metody envi-
ronmentální výchovy uplatňují i  v  Bělorusku, ale 
snad jim naše škola předala i nadšení z výuky. Pro 
naše žáky to byla zkušenost předávat své plody 
práce, komunikovat, prezentovat. Však i to je výuka.
Děkuji výše jmenovaným dětem.

Martina Kolářová

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@burkon.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

Během své návštěvy Krásné Lípy delegace z Běloruska 
navštívila i  radnici (na fotografi i), Správu NP České 
Švýcarsko i národní park.

Město Krásná Lípa již delší 
dobu nabízí každému ma-
jiteli psa, který má u  nás 
zaplacený místní poplatek, 
k  bezplatnému odběru sáč-
ky na psí exkrementy. V pří-
padě zájmu Vám budou vy-
dány v pokladně na  radnici, 
nebo v  kanceláři technic-
kých služeb v ulici Pletařská. 

Děkujeme všem majitelům pejsků za  používání 
sáčků na  psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se 
takový sáček používá, může shlédnout instruktážní 
video z roku 2014, které najde na našich stránkách 
www.krasnalipa.cz ve videogalerii v menu Život.

Nabídka 
majitelům psů



strana 4 10. října 2019

4. ročník Rumburské LILIE se běžel 
v Krásné Lípě

Tahle kaplička 
má své kmotry

Den otevřených dveří 
v DZR Krásná Lípa

Výzva k odstranění překážky provozu 
na místní komunikaci

Parádní sportovní 
úspěch se podařil 
dvěma Krásnolipákům

Rumburská LILIE rozkvetla tento rok v pěkný pod-

zimní den v neděli 29. září v zeleném městě Krásná 

Lípa, celkově již počtvrté a ke spokojenosti na 350 

startujících, od těch nejmenších až po ty co trochu 

více pamatují. Všichni si užili hledání barevných 

lampiónů s pomocí mapy hned 3x, kde asi nejvíce 

zamotalo hlavy účastníkům hledání těch správ-

ných postupů v  okolí Křinického náměstí. I  příz-

nivci této aktivity, příjemného a zdravého trávení 

času z Krásné Lípy a Šluknovského výběžku získali 

několik výborných umístění v  silné konkurenci 

účastníků z celých Čech i Německa. 

Pořadatelé z klubu orientačního běhu ZOOB Rum-

burk děkují městu a  zastupitelům města Krásná 

Lípa, zejména pí. Drobečkové a  pí. Starostové za 

vstřícnost a pochopení při přípravě i vlastním pro-

vedení akce a také p. Doudovi z KČT Krásná Lípa za 

aktivní pomoc.

Orientační běžci z  výběžku zvou do svých řad 

ZOOB i  zájemce z  Krásné Lípy, informace na 

FCB stránkách, mail: babickyt@gmail.com či 

tel. 737 575 694.

Tomáš Babický

I takhle to funguje, přijde večer mail: „Dnes byla 

dokončena oprava kapličky – uvnitř: použita pene-

trace, opraveny omítky, natřené na bílo, nový nátěr 

podlahy, venku: napenetrováno, natřené podhledy, 

nový nátěr fasády, ošetřené a  natřené dveře. Výz-

dobu ještě doladíme . Prijeďte si to prosím zkont-

rolovat. Posílám pár fotek. A nakonec, prosíme, ne-

uvádějte nikde naše jména v  souvislosti s  opravou. 

Oprava nám udělala radost a  doufáme, že potěší 

i kolemjdoucí.“ Děkujeme!!!

Využili jsme možnosti a 8. 10. 2019 jsme navští-

vili Domov se zvláštním režimem, jehož služeb 

využívá mnoho našich opatrovanců. Zařízení jim 

poskytuje vysoký standard sociálních služeb a vý-

bornou péči. Město Krásná Lípa je veřejným opa-

trovníkem téměř 70 osob. Věnují se jim dvě naše 

pracovnice, Petra Nekolová a Zdeňka Semelková.

Žádáme občany o odstranění stromoví zasahující 

z pozemku ve Vašem vlastnictví do průjezdního 

profi lu místní komunikace a veřejného osvětlení v 

majetku města Krásná Lípa.

Odstranění prosím proveďte nejpozději v termí-

nu do 30. 10. 2019. Pokud tak nebude učiněno, 

provedou odstranění zaměstnanci technických 

služeb města.

V případě, že není ve Vašich silách odstranění pro-

vést, nebo požadujete-li odstranění městem Krás-

ná Lípa, zašlete nám Vaše písemné vyjádření na 

email: podatelna@krasnalipa.cz V případě nejas-

ností volejte na tel. číslo 737 662 340, p. Hlavovou.

Opatření je prováděno v rámci přípravy na zimní 

údržbu komunikací.

Děkujeme za pochopení.

Manželé Duškovi, oba členové atletického klubu 

AC Rumburk, za který závodí a  trénují, se v  září 

společně s klubovou výpravou účastnili atletické-

ho Mistrovství Evropy veteránů, tzn. atletů starších 

35 let. V nabité konkurenci celkem 5 tisíců atletů 

různých atletických disciplín a několika zemí, do-

slova zazářili. Oba závodí v tradiční české atletické 

disciplíně – sportovní chůzi. Naďa absolvovala dva 

závody. V závodě na 10 km vybojovala čtvrté mís-

to v jednotlivcích, ale v kategorii družstev společ-

ně se dvěma členkami českého družstva nenašly 

konkurenci a staly se mistryněmi Evropy v katego-

rii W35-40 let. V dalším vytrvalostním závodě, ten-

tokráte na 20 km chůze, již Naďa nedala nikomu 

ze svých soupeřek šanci a vybojovala o parník svůj 

první individuální titul mistryně Evropy. K  titulu 

mistryně světa z  loňského roku tak přidala i  ten 

letošní z Evropy. Manžel Miloš se účastnil závodu 

20 km chůze a v celkovém pořadí obsadil 7. místo, 

ale v kategorii družstev již získal se svým kolegou 

z AC Rumburk Martinem Nedvídkem druhé místo 

a vybojovali tak stříbrnou medaili.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezenta-

ci našeho města.

Stovky fotek a video z tohoto závodu v orientačním běhu najdete na Facebooku: 

www.facebook.com/RumburskaLILIE/
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Exkurze do továrny Novia

Škola má další nově zrekonstruovanou učebnu

Navštívil nás orel Venda

Naše paní učitelka nám domluvila s  panem 
Ing. Veselíkem na jedno zářijové dopoledne pro-
hlídku továrny Novia. V rámci blížícího se 150. výro-
čí povýšení Krásné Lípy na město bychom rádi po-
znali minulost i současnost výroby v našem městě 
a začali jsme právě touto exkurzí.
Po příchodu se nás ujali manželé Bártovi, kteří jak 
jsme ihned zjistili, jsou lidé na svém místě a  velcí 
odborníci. Také se tomuto řemeslu věnují již dlou-
há léta a o továrně a výrobě produktů hodně vědí. 
Jejich vyprávění bylo velmi poutavé a zajímavé.
Nejenže nás ochotně provedli celou továrnou, ale 
také nám ukázali náročnou výrobu  punčocháčů, 

ponožek, svetrů a  čepic. Ani byste nevěřili, pro 
koho tato továrna vyrábí. Jsou to výrobky pro ar-
mádu, policii jak státní tak městskou, uniformy pro 
děti do škol jak základních, středních i školek, pro 
leteckou společnost, švýcarskou poštu atd. Dokon-
ce i  oblékali naše sportovce na zimní olympijské 
hry. Zákazníků mají opravdu hodně a jejich výrobky 
stojí za to.
Proto přejeme všem zaměstnancům hodně zaká-
zek a hlavně příjemné zákazníky. Moc za tuto zku-
šenost děkujeme, velice se nám u vás líbilo.

Žáci 5. B s paní uč. Mgr. R. Hegnerovou

V základní škole byla dokončena letos realizovaná rekonstrukce učebny fyziky a chemie, jejíž součástí bylo i vybudování bezbariérového 

přístupu u hlavního vchodu do školy.

Kromě velké a z venku na první pohled viditelné rekonstrukce budov ZŠ a MŠ Krásná Lípa v uplynulých letech se škola změnila a stále mění 

i uvnitř. Např. učebny: vaření, hudební výchovy a jazyků.

I když byl venku pěkný nečas, zavítal k nám do tří-
dy velký krasavec jménem Venda. Je to orel skalní, 
který měl zrovna ve své práci volno a přišel se nám 
představit. Ano, se svým pánem, panem Šenou. 
Společně pracují na pražském letišti, kde Venda 
číhá na vetřelce a vyhání je z míst, kde by mohli spí-
še uškodit. Těmi vetřelci se myslí hlavně zajíci.
Venda u  pana Šeny žije již přes rok, narodil se 
v  květnu roku 2018. Dozvěděli jsme se o  něm 
spoustu zajímavých věcí např.: že váží 4 kg, rozpětí 
křídel má až 3 m, jak loví, co každý den jí nebo jak 
jsou pro něj nebezpečné elektrické dráty. Nechal se 
od nás i pohladit.
Povídání to bylo velmi poučné a hlavně jsme cítili 
velký respekt před tímto nádherným dravcem.
Moc panu majiteli děkujeme za vyprávění a za to, 
že si na nás udělal i s Vendou čas.

Žáci 5. B s paní uč. Mgr. R. Hegnerovou
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Dokončena je výstavba nových chodníků na ulicích 
Varnsdorfská (na fotografi i), Pražská a  Stradalova. 
Se stavbou byla spojena i výstavba nezbytných opěr-
ných zídek, oplocení, odkanalizování, výsadba zeleně 
atd.

Řidiči mohou využívat nové parkoviště na Pražské ulici u restaurace U Kuruce. Po demolici staré skladovací bu-
dovy vzniklo ve středu města 10 nových parkovacích míst se vsakovací vegetační dlažbou. Do budoucna bude 
možné další rozšíření a  připravujeme propojení s  cyklostezkou k  rybníku Cimrák. Rovněž proběhla pokládka 
nového asfaltového povrchu na parkovišti v Nemocniční ulici. Na fotografi ích zahájení stavby a současný stav 
parkoviště v Pražské ulici.

Do obnovy místních komunikací investujeme systematicky mnoho let, minimálně 
2 mil. Kč každý rok. Např. v části Wolkerovy ulice byl letos položen tzv. mikropovrch, 
který uzavřel degradující povrch z osmdesátých let a prodlouží tak životnost stáva-
jící komunikace. Fotografi e z přípravy na pokládku nového povrchu ze srpna tohoto 
roku. 

Svépomocí pokračují práce na bylinné zahradě – k úpravám jsou využity kamenné 
prvky, které si ukládáme z demolic a výkopů při nové výstavbě. Výborná práce Ro-
mana Koiše a kolegů z našich TS.

Práce na největší letošní investiční akci města – rekonstrukci sběrného dvora po-
kračují dle harmonogramu. Rekonstrukce zahrnuje vybudování opěrné zdi u  sou-
sedícího penzionu, zastřešení pro speciální odpadové kontejnery, odkanalizování 
a vyasfaltování celého areálu. Nakonec dvůr ještě osadíme potřebným vybavením.

Na žluté turistické trase z Kamenné Horky do Kyjova nově najdete naučnou tabuli 
připomínající historii zaniklé obce Hely.

Bylo, nebylo – školní jídelna „včera a dnes“
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Upozornění 
k odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživate-

le pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické ve-

dení distribuční soustavy provozované společností 

ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochran-

né pásmo, na povinnost odstranění a  okleštění 

stromoví a  jiných porostů ohrožujících bezpečné 

a  spolehlivé provozování zařízení distribuční sou-

stavy. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu 

2019 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost 

provozování zařízení distribuční soustavy, je pra-

covník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., 

oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za úče-

lem provedení zásahu. 

V  ochranném pásmu nadzemního vedení je za-

kázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při 

neplnění povinností vlastníka může být Energe-

tickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při 

vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnos-

ti dále mohou být uplatněny náklady související 

s  likvidací vzniklé škody. V  zákonem vymezených 

případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků 

před plánovaným kácením dřevin splnit oznamo-

vací povinnost popř. si vyžádat povolení dle záko-

na č.114/1992 Sb., v platném znění.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodi-

čů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí 

přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, 

ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět 

v případě, že se větve stromů a jiných porostů před 

zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu oře-

zané větve stromů a jiných porostů dotek s vede-

ním. V případě, že zásahem může být ohrožena 

bezpečnost osob nebo zařízení distribuční sou-

stavy, kontaktujte ČEZ na tel. čísle 800 850 860.

Úplnou výzvu ČEZ Distribuce, a. s. naleznete na 

webových stránkách www.krasnalipa.cz

Program kina 

Zlo s lidskou tváří
Středa 16. 10. 2019 od 18.00
Příběh známého sériového vraha Teda Bundy-
ho vypráví jeho přítelkyně, která s  ním v  době 
vražd žila.
Film USA, 108 min., vstupné 70 Kč

Mia a bílý lev
Středa 23. 10. 2019 od 17.00
Malé děvčátko, žijící s  rodiči na jihoafrické farmě 
dostane jako dárek malé lvíče. Během let se z nich 
stanou nerozluční přátelé.
Film Francie, 98 min., vstupné 60 Kč

Aktuální dění v Krásné Lípě v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a  nechte se informovat o  aktuálním dění „ne-
jen“ 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 vyhle-
dávači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na www.krasnalipa.cz
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