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Čtvrtek 27. srpna 2020

Příští číslo vyjde dle možností

Česká televize vysílala z Krásné Lípy a na 
Křinickém náměstí připravila bohatý program

Vystoupení 
Jana Buriana

Letní koncert 
s harfou

V rámci projektu České televize Českem tam a zpět 
tj. zpravodajského představení atraktivních turis-
tických destinací Čech, Moravy a Slezska navštívila 
7. srpna 2020 ČT i Krásnou Lípu. Součástí byl také 
celodenní doprovodný program pro rodiny s  dět-
mi na Křinickém náměstí, který zahájil taneční 
workshop StarDance s Veronikou Lálovou a Micha-

lem Padevětem. Program pokračoval až do pozd-
ních odpoledních hodin a návštěvníci si mimo jiné 
mohli užít Písničkování s Majdou nebo vyslechnout 
rozhovor s  akrobatickou lyžařkou Nikolou Sudo-
vou. Přijely i pohádkové bytosti Jů a Hele a na závěr 
vystoupila s koncertem zdaleka nejen pro děti sku-
pina BomBarďák.

Všestranný autor a  muzikant, písničkář a  spisova-
tel Jan Burian zavítal v  sobotu 15. srpna 2020 do 
Krásné Lípy, aby nám zazpíval humorné i  vážné 
skladby ze svého bohatého repertoáru. Doplnil je 
i  vtipnými glosy a  komentáři k  současnému dění 
a  odpovídal na zvídavé dotazy posluchačů. Jan 
Burian je také velký cestovatel a průvodce turistů. 
Během večera jsme necestovali jen padesátiletou 
tvorbou autora, ale i  jeho vzpomínkami z cest po 
Islandu a Chile.

Alena Starostová

Historickou harfu z  francouzského královského 
dvora jsme si mohli z blízka prohlédnout v sobotu 
osmého srpna v kapli ve Vlčí Hoře. Zahrála nám na 
ni harfi stka Barbora Plachá. Tato mladá talentova-
ná žena hraje nejen klasickou hudbu, ale účastní se 
i dalších projektů v rámci jiných žánrů. Získala mno-
há ocenění v národních i mezinárodních harfových 
soutěžích. Její nástroj potěšil sluch belgického 
i  norského krále, kterému zahrála u  příležitosti 
osmdesátých narozenin.  Pro zdejší posluchače byl 
připraven program z děl českých autorů a na úplný 
závěr příjemného letního večera jsme se zaposlou-
chali do nádherných tónů Smetanovy Vltavy.

Alena Starostová
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Bílé pytle na směsný 
komunální odpad  
pozor změna v Kyjově

Dotační program na 
opravy fasád, střech 
a oplocení v roce 2020

V Kostce proběhl víkendový kurz na přání – 
Kreslení pravou hemisférou

Z důvodu opakovaného nepořádku vzniklého roz-
trháním bílých pytlů, odložených na svozové trase 
bychom chtěli požádat občany a vlastníky rekreač-
ních objektů, aby tyto pytle odkládali zavázané do 
klecového kontejneru, umístěného od 28. 7. 2020 
na stanovišti sběrných nádob na tříděný odpad 
v Kyjově (50.9143456N, 14.4626717E).
Bílé pytle budou i  nadále sváženy z  celé svozové 
trasy, ale věříme, že klecový kontejner využije vět-
šina těch, kteří svůj odpad prostřednictvích bílých 
pytlů likvidují. V případě, že se tento způsob osvěd-
čí (zabrání vzniku nepořádku), budou po svozové 
trase rozmístěny další klecové kontejnery.
Děkujeme za pochopení.
Město Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic 
a životního prostředí, telefon: 412 354 833

I na letošní rok město vyhlásilo dotační program na 
opravy fasád, střech a oplocení. Město dlouhodo-
bě podporuje opravy fasád a střech a rekonstrukce 
oplocení ve městě u  soukromých subjektů, které 
se tímto podílí na hezkém vzhledu našeho města 
a podporují tak celkový estetický dojem pro obyva-
tele i návštěvníky města. V letošním rozpočtu měs-
ta bylo na tento účel vyčleněno 120 tis. Kč a požá-
dat o dotaci mohou zájemci nejpozději do 16. října 
2020. Více informací o dotačním programu najdete 
ve formulářích na webu www.krasnalipa.cz v menu 
úřad, nebo se ptejte na MěÚ, telefon: 412 354 832, 
e-mail: mares@krasnalipa.cz

V kurzu se účastníci hravou a  netradiční formou 
seznámili se základní dovedností vizuálního umění, 
tedy jak zaznamenat na papír to, co vidíte před se-
bou a jak se oprostit od negativních tvůrčích před-
sudků a svazující logiky. Kurz jsme pořádali na přání 

v Klubu pro ženy. Kurz byl víkendový, zúčastnilo se 
10 zájemců a každý si na konci odnesl nakreslený 
portrét. Projekt je spolufi nancován Evropskou unií.

Dagmar Hadravová, Kostka Krásná Lípa, p. o.

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 10. 
9. / 24. 9. 
Vlčí Hora, Zahrady: 7. 9. / 21. 9.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3. 
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. 2020 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na 
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 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

Kancelář senátora 
za Děčínsko 
Zbyňka Linharta 
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  

Insolvence a oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com

telefon 777 925 302

Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.com

telefon 778 888 431

Pracovní a kariérové poradenství
cupalova@ komunitnicentrum.com

telefon 777 291 359

Retrostipendia
lunakova@komunitnicentrum.com

telefon 775 441 238

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 775 708 087

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
matousek@komunitnicentrum.com

telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy

sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 053 011

Nabídka majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně 
na radnici, nebo v  kanceláři technických služeb 
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by ne-
věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 
instruktážní video z roku 2014, které najde na na-
šich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii 
v menu Život.



strana 327. srpna 2020

Informace z městské 
knihovny
Donáška knih do domu: Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým regis-
trovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu mohou využít senioři 
a zdravotně handicapovaní občané. Službu lze objednat přímo v knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je poskytována zdarma.

Knihovna také nabízí možnost vyhledávání knih v regionálním on-line 
katalogu: https://decin.tritius.cz/library/region

Otevírací doba: pondělí 13:00 – 16:30, úterý 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30, 
středa 13:00 – 16:30, čtvrtek 9:00 – 11:30, pátek zavřeno.

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

Úřední a pokladní hodiny MěÚ, provozní doba a ceník 
sběrného dvora v Krásné Lípě
Provozní doba sběrného dvora je shodná s  provozní dobou kanceláře technických služeb a  platí do 31. 10. 2020.

Pokladní hodiny 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Pátek 8.00 – 11.30  

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 11.30  

Provozní doba sběrného dvora 
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 v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa – platný od 1. 6. 2020 

Katalogové 
číslo Druh odpadu  Měrná 

jednotka 
Cena za 

jednotku (v Kč) 

20 

Komunální odpady (objemný odpad, 
nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný 
odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej a tuk, 
sklo, kovy) 

kg ZDARMA* 

16 01 03 Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové) ks 25,00 

16 01 03.1 Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – 
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední) ks 45,00 

16 01 03.2 Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní) ks 75,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků (stavební suť) kg 2,00 

17 06 04 Izolační materiály (skelná vata, asfaltová 
lepenka aj.) kg 5,00 

*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti, 
ve které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen! 

12. 9. 2020
(sobota)

v 17:00
v budově Technických služeb
Krásná Lípa, Pletařská 22/3

150 Kč vzteklina  |  350 Kč trojkombinace  |  400 Kč čip  

Očkování psů 

bu
Krá

50 K

Oč

v
K

15

OO

Očkováni proti vzteklině
budou pouze psi s čipem.! !

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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Obrazem: Prohlídka hrobky rodiny Dittrich 
Prohlédnout si hrobku rodiny Dittrich i mnohé se dozvědět bylo možné v sobotu 8. srpna 2020. Spolek Omnium tam pořádal komentované prohlídky, během 
kterých byl zpřístupněn prostor kaple i krypty. Více informací a aktualit o záchraně hrobky najdete na webu www.hrobkadittrich.cz, o akcích spolku Omnium 
a další informace na www.omniumos.cz. 

Fotografi e ještě z doby před zahájením prací přibližuje představu o celkovém pro-
storu kaple, který je v současnosti zastavěn lešením
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Soutěž Město plné květin 

Veřejná zeleň ve městě – několik fotografi í z letošního roku

Rada města Krásná Lípa vyhlásila i  pro rok 2020 
soutěž Město plné květin. Účastníkem se může stát 
občan, který na území města Krásná Lípa vlastní 
byt, obytný dům či rekreační objekt, nebo je ná-
jemníkem bytu a  živými květinami si v  průběhu 
vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní parapety 
či balkóny, a  to ve směru k  městské komunikaci. 
Účastnit se mohou s  vhodnou sezonní výsadbou 
květin i  majitelé či nájemci předzahrádek podél 

městských komunikací.
Účastníkem soutěže se občan může stát osobním 
vyplněním přihlášky, přihlášením jinou osobou 
(např. sousedem apod.) nebo na návrh člena hod-
notící komise. Přihláška a  pravidla soutěže jsou 
k  dispozici v  podatelně městského úřadu nebo 
v kanceláři č. 5 či na www.krasnalipa.cz (v záložce 
Městský úřad – Formuláře a žádosti). Vyplněné při-
hlášky přijímá podatelna městského úřadu do 15. 

září 2020. Přihlášky je možné zaslat i  elektronicky 
mailem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz.
Nejpozději do 18. září 2020 pak bude pořízena fo-
todokumentace všech přihlášených objektů. Hod-
notící komise je tříčlenná, složená ze starosty města 
a  2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je 
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, 
každý fi nanční částkou 1000 Kč. 

Okolí parkoviště ve Varnsdorfské ulici u tzv. Pastelky

Krátké zastavení před „cyklokřižovatkou“ u rybníku Cimrák… Vpravo rybník, malá pláž, odpočívací prvky, cesta 
po hrázi dubovou alejí a sportovní areál. Vlevo altán, dětské hřiště, socha lva, městský park a ve směru pohledu 
jen několik minut chůze náměstí…

Sportovní areál sám o  sobě stojí za návštěvu, ale 
i  prostor před ním, zvláště v  době kdy kvetou rodo-
dendrony

Parková úprava prostoru u Pražské ulice před molem 
na rybníku Cimrák 

I takové pohledy nabízí naše sídliště

Sportovní areál Českého Švýcarska, také se uvádí jako 
sportovně-rekreační areál, nabízí v  upraveném pro-
středí vyžití nejen sportovcům, ale i aktivní odpočinek 
rodinám s dětmi

Rozkvetlá alej okrasných třešní u sídliště bude rok od 
roku působivější

Příležitost k odpočinku i návštěvě již nabízí i postupně 
budovaná zahrada Lužických hor u  Domu Českého 
Švýcarska
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Výstava z naší historie v rumburském muzeu

Léčivé divadlo Gabriely Filippi uvede představení 
Anastasia. Hostem bude Irena Kubicová

Slavnostní odhalení obnoveného památníku proběhne 
i za účasti císaře Františka Josefa I.

V rumburském muzeu byla začátkem července za-
hájena výstava "Zapomenutá sláva rodiny Dittrich 
z Krásné Lípy". Výstava je rozšířena o originály skic 
a studií k výzdobě interiéru hrobky Dittrichovy ro-
diny, dále v přilehlé místnosti je instalována malá 
galerie děl malíře Augusta Frinda, zobrazujících 
Krásnou Lípu a její blízké okolí. Návštěvníci se mo-

hou potěšit i  originálem Frindova obrazu z  roku 
1899  – "Pohled na náměstí v Krásné Lípě". Výstavu 
zájemci mohou zhlédnout až do 30. 10. 2020.

Více informací o  muzeu, probíhajících výstavách 
i expozicích najdete na webu: www.muzeumrum-
burk.cz

Léčivé divadlo Gabriely Filippi uvede činoherní hu-
dební představení Anastasia. Nevšední příběh lás-
ky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný 
městský podnikatel a žena, která žije uprostřed pří-
rody. Ze setkání těchto tvou lidí se narodí nejenom 
syn, ale také hluboké a  čisté poselství pro šťastný 
život na zemi. Proč a  nač Vesmír rozsvěcuje hvěz-
dy nad člověkem, se dozvíte v novém činoherním 
představení Anastasia, ve kterém zazní mnoho pís-
ní na téma lásky.

Představení se koná v úterý 22. září 2020 (původní 
termín byl 21. dubna 2020) v Kulturním domě Krás-

ná Lípa. Začíná v 19:00. Vstupné je 330 Kč. Vstupen-
ky jsou v prodeji na webu https://gabrielafi lippi.cz 

Účinkují Gabriela Filippi a Mario Kubec

1. část – představení (cca 1 hod. 15 min.)

15 min. přestávka – možnost nákupu CD, audio 
knih a meditačních CD

2. část večera – povídání Gabriely s  jejím hostem 
Irenou Kubicovou, lektorkou jógy z  Českého Švý-
carska (cca 1 hodina)

V rámci programu slavnostního odhalení obnoveného památníku lva v městském parku se očekává i příjezd císaře Františka Josefa I. za asistence vojska v dobo-
vých uniformách. Památníku a městskému praporu požehná Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze, s divadelní hříčkou o návštěvě 
Krásné Lípy císařem a císařovnou „Patálie s císařem“ vystoupí Divadelní soubor Hraničář Rumburk, hudebním vstupem program doplní Krásnolipský komorní sbor 
a na závěr bude zasazena pamětní lípa. 

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 vyhledá-
vači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na 
www.krasnalipa.cz
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Město Krásná Lípa a DS Hraničář Rumburk Vás zvou na  

 

Patálie 
s císařem 
Divadelní hříčka o návštěvě  
Krásné Lípy císařem a císařovnou. 
 
Sobota 29. 8. 2020 od 15:00  
v městském parku u sochy lva 
 
Hraji: 
Osoba 1/ radní :    Martin Zimmer 
Osoba 2/ císařský úředník:  Zbyněk Pražák 
Anna Waldhauserová:   Ivana Zimmer 
Thadedeus Palme:    Pavel Rampas 
Augustus Frind:    Matyáš Posselt 
Karlheinz Blaschke:    Lukáš Urban 
Císař Franz Josef I:   Miroslav Řebíček 
Císařovna Alžběta Sisi:  Helena Hendrichová 
 
Režie:      Miroslav Řebíček 
Scénář:    Luisa Šimonovská, Magdalena Řebíčková 

V Kulturním domě (kino) 
v Krásné Lípě se koná

B U R Z A
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 
VYBAVENÍ A HRAČEK

     Příjem věcí k prodeji:
   PÁTEK 18. 9. 2020 16 - 18 hod.

     Prodej:
   SOBOTA 19. 9. 2020 8 – 10 hod.

Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v rozumném množství. 
Každá položka bude jednotlivě zanesena do evidence, proto prosíme o trpělivost.

Přijímáme také věci, které chcete darovat zdarma.

Přijímáme: veškeré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, lyže, brusle, sáňky, 
kočárky, autosedačky, hračky, knížky a další věci vhodné pro děti.

Burzu pořádá Mateřské centrum Beruška 
za podpory města Krásná Lípa



strana 927. srpna 2020



strana 10 27. srpna 2020

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.


