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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 

4,- Kč

Čtvrtek 15. Října 

Rada města Krásná Lípa se v  průběhu svého po-
sledního jednání seznámila s  průběhem dokon-
čovacích prací na  rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
Realizační fi rmě zbývá odstranit ještě řada drob-
ných nedodělků a závad, probíhají terénní úpravy 

a  dovybavení prostor. Již je nasvětlena, takže je 
hezky vidět i za tmy. Sadovnické úpravy provedou 
opět naše Technické služby. Do soboty 14. 11. 2015, 
na  kdy je plánováno slavnostní zahájení provozu, 
bude vše připraveno.

Před necelým měsícem krásnolipští turisté děkovali 
za podporu svým příznivcům, kteří jim svými hlasy 
zajistili vítězství v  hlasování o  projekt „Světlo pro 
rozhlednu Vlčí Hora“ v Ústeckém kraji.  Díky tomu-
to vítězství projekt krásnolipských turistů postoupil 
do hlavní části projektu „ERA pomáhá regionům“. 
Program „Era pomáhá regionům“ je založen hlavně 
na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe 
aktivity turistů v Krásné Lípě než lidé z města a oko-
lí. Nyní ale už nestačí pouze krásnolipské turisty 
podporovat svými hlasy. Aby od ERY získali co nej-
vyšší fi nanční podporu, musí ji získat i od Vás. Nyní 
tedy nejde o hlas, ale o fi nanční dar. 
Krásnoliští turisté nyní musí získat alespoň 5000 Kč 
od pěti různých dárců, aby od ERY získali co nejvyš-
ší dotaci, ale ani pět tisíc korun nemusí stačit.
Projekt je totiž založen na heslu ČÍM VÍCE VYBERE-
TE, TÍM VYŠŠÍ DAR ZÍSKÁTE. Organizace zapojená 
do projektu, a v Ústeckém kraji jsou čtyři, která vy-
bere nejvyšší částku, dostane od ERY padesát tisíc 
korun, druhá nejúspěšnější čtyřicet tisíc korun, třetí 
třicet pět tisíc korun a čtvrtá dvacet pět tisíc korun. 
Pokud se rozhodnete krásnolipské turisty a je-
jich projekt podpořit, pak tak můžete učinit 
na  číslo účtu 101  7777  101/0300 pod variabil-

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice fi nišuje

Přispějte na projekt „Světlo 
pro rozhlednu“ Vlčí hora

Byl tam 
a už tam není

Kamenný viadukt z  roku 1897 ve  Studánecké 
ulici nepřečkal rekonstrukci nejdelší železnič-
ní trati na  Děčínsku. Ale za  pět týdnů má být 
zpět. Přesně takový, který je na  fotografi i? Má 
se jednat o rekonstrukci, tedy opravu. Toto ov-
šem na opravu nevypadá. Nebo že by byl most 
převezen do  dílen a  opraven? A  vydrží nově 
opravený most dalších sto let, půjde skutečně 
o poctivou řemeslnou práci, jako byla ta od na-
šich předků?

ním symbolem 1004. Výběr prostředků bude 
ukončen 6. ledna 2016.
Pro výběr peněz je Vám k dispozici také nástroj 
na webových stránkách www.erapomaharegio-
num.cz, kde můžete přispět díky jednoduché-
mu mechanismu „klikni a daruj“.
A na co vlastně přispějete? I díky Vašim penězům 
by se mohla vlčíhorská rozhledna rozsvítit pomocí 
solárních panelů. Klub provozuje rozhlednu na Vlčí 
hoře. 126 let stará rozhledna je majákem pro turis-
ty a každý rok doznává nějaké vylepšení. Revoluč-
ní změnu a nové možnosti získá rozhledna solární 
elektrifi kací.
Tak co myslíte, budou právě krásnolipští turisté 
i díky Vám nejúspěšnější. 
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše 
blízké tel: 777 291 359

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 19. 10. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22. 10. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 2. 11. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5. 11. 
2015 v Krásné Lípě.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na  TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
                                                              Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
                                                              Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
                                                              Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
                                                              Pátek 7:00 – 13:00 
                                                              Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS města 
tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk, Sněžná
               pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015 – známky červené = 
vývoz 1x za čtrnáct dní.

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 hod.
                              sudá středa od 10:00 do 12:00 hod. 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

dst tě še třebné běžné áka

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací
Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-

delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-

vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 

i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 

www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-

doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Dne 24. října 2015 oslaví své 
80. narozeniny STANISLAV FIŘT 

A my touto cestou přejeme hodně zdraví, lásky, 
pohody a spokojenosti…Stále nevíš, kdo Ti píše? 

Hádej, hádej, hadači, zavolej svým sousedům, ty ti 
rádi naznačí. Krásné narozeniny! 

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
                          Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Září  2015 - 2009
rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 13,2°C 13,3°C 10,5°C 12,7°C 14,3°C 10,7°C 13,3°C

Maximální teplota 30,7°C 23,9°C 22,8°C 24,6°C 27,2°C 21,0°C 24,1°C

Minimální teplota 5,6°C 3,9°C -1,2°C 2,5°C 5,5°C 2,8°C 5,9°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 32% 58% 54% 31% 22% 45% 44%

Maximální poryv větru m/s 11,1 m/s 13,3 m/s 13,2 m/s 16 m/s 15 m/s 16 m/s 18 m/s

Úhrn srážek 44,7 mm 91,5 mm 82,9 mm 32,3 mm 59,1 mm 154 mm 41 mm
 
Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 2
Počet dnů tropických (maximální denní teplota vyšší než 30°C): 1
Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 1
Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 0 
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Oznamujeme občanům, že poslední svoz sběrných 
nádob na  bioodpad v  letošním roce bude usku-
tečněn ve středu 21. 10. 2015. Po tomto termínu je 
možno bioodpad odevzdávat do  sběrného dvora 
města Krásná Lípa.

Letošní září bylo v Krásné Lípě po stránce průměrné 
měsíční průměrné teploty ale i  celkovému průbě-
hu podobné létům uplynulým. Přineslo však dvě 
novinky. Historicky první tropický den a tropickou 
noc. O vše se postaral první zářiový den, který na-
vázal na  poslední srpnovou vlnu veder. V  Krásné 
Lípě jsme ráno 1. září naměřili teplotu kolem 23°C. 
Odpoledne se teplota vyšplhala až na 30,7°C.Maxi-
mální měsíční teplota výrazně překonává teploty 
naměřené v  zářích v  minulých letech.  Večer do-
razily dešťové srážky spolu se studenou frontou. 
Po  jejím přechodu se dostavilo počasí typické pro 
září. Do  konce první dekády se odpolední teploty 
pohybovaly nejčastěji kolem 15°C. Oblačnost byla 

proměnlivá s  občasným deštěm o  celkovém den-
ním úhrnu do 5 mm srážek.
Ve druhé dekádě ubylo dnů se srážkami, teploty se 
postupně začaly zvyšovat a oblačnosti ubývat.
16. 9. k  nám na  skok a  pro letošek defi nitivně na-
posled zavítal velmi teplý vzduch od jihu. V Krásné 
Lípě se to projevilo překročením odpolední teplo-
ty 22°C a o den později překročením letních 28°C. 
V ten den padaly na řadě míst ČR teplotní rekordy. 
Například na JZ Čech bylo mnohde naměřeno přes 
34°C, což je pro druhou polovinu září anomálie.
Třetí dekáda byla z celého září nejsušší, teploty se 
vrátili zpět na nejčastějších 15°C v odpoledních ho-
dinách a na hodnoty kolem 7°C v noci.

Poslední svoz sběrných 
nádob na bioodpad

Září s tropickým dnem i nocí

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

17. – 18. 10. 2015 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
24. – 25. 10. 2015 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové u Děčína, tel.: 412 550 343
28. 10. 2015 MUDr. Renata Bolfíková, Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440
31. 10. – 1. 1. 2015 MUDr. Jiřina Miličová, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Odborné sociální poradenství 

a Poradna pro oběti trestné činnosti bude 

do konce října uzavřena. Objednávat se 

zatím můžete do Občansko – právní poradny  

JUDr. Pražáka na tel. číslo: 412 354 842. 



strana 315. října 2015

Rada města vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 17, Nemocniční 
1148/12, Krásná Lípa (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o veli-
kosti 1+1 (43,59 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.

ě t hl š j á ě b j t b t č 17 N

Město pronajme byt v Domě 
s pečovatelskou službou

Kostka ve spolupráci s Úřadem 

práce zřizuje pracovní místa - 

pomocné práce:

-  v  T-klubu (práce s  dětmi, topení, 
úklid, údržba)

-  v  komunitním centru (administra-
tiva, pošta, kopírování, propagace, 
příprava projektů)

Zájemci se mohou hlásit v Kostce, je 
třeba přinést nebo poslat životopis. 
kostka@krasnalipa.cz

Zrušení úředních 
hodin

Městský úřad Rumburk, od-
bor civilně a  dopravně správní 
a  živnostenský úřad oznamuje, 
že z  provozních důvodů bude 
ve  dnech 19. 10. až 23. 10. 2015 
zavřeno na  Obecním živnosten-
ském úřadě. 

Kdopak asi ničí dětské hřiště
Jedno z lan lanové prolézačky na oranžovém hřišti u Cimráku poško-
dil neznámý vandal. Nejedná se přitom o nikterak levnou záležitost. 
Vzhledem k ceně celé atrakce, stojí výměna jediného lana město dva-
cet tisíc korun, které by mohly být investovány zcela jiným způsobem. 
Už v minulosti se stala prolézačka předmětem útoku neznámého van-
dala, ani tentokrát zatím nebyl dopaden.
I okna u kůlny je potřeba zavírat
Neznámý pachatel vnikl otevřeným oknem do kůlny v Kyjovské ulici, 
ve které si vyhlédl benzínovou pilu značky Hecht. Ačkoliv jejímu ma-
jiteli způsobil škodu ve výši půl druhého tisíce korun, za porušování 
domovní svobody mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Zatajení nálezu 
Na policisty se obrátila dívka z Krásné Lípy, které při cestě z České Lípy 
zřejmě ve vozidle taxi vypadl mobilní telefon v hodnotě jedenáct tisíc 
korun. Po opakovaném zpětném volání na své číslo, neznámý pacha-
tel telefon vypnul a ten je od té doby nedostupný. Nepoctivý nálezce 
přitom bývá poměrně často nalezen. Policie totiž dokáže mobilní te-
lefon nejen zablokovat pro použití jiné sim karty, ale také vysledovat, 
jaké sim karty byly v telefonu po krádeži užívány. V případě dopadení 
pachatele, mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Nepleťte si domovní odpad tříděný
V Krásné Lípě se stále množí případy odkládání domovního odpadu 
u velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad. Jen v září policisté 
řešili tři taková oznámení. V  těchto případech většinou policisté ne-
mají problém s dopadením hříšníků, kterým za takové jednání hrozí 
až padesátitisícová pokuta. Objemný odpad, případně netříděný do-
movní odpad přitom není problém odevzdat v krásnolipských tech-
nických službách.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého mě-
síce evidovali 12 trestných činů a 95 přestupků, z toho 59 přestupků 
vyřešili v blokovém řízení. 

(prap. Jan Hampl)

Policejní sloupek

Technické služby města a pracovníci veřejně prospěšných prací dokončují sadovnické 
úpravy okolo zrekonstruované hasičské zbrojnice.
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Na nádraží v Krásné Lípě mají nové hodiny – s řím-
skými číslicemi. Místo běžné čtyřky IV je na nich ale 
čtyřka ve tvaru IIII. Co je tedy správně? Obojí.
Staří Římané obvykle psali číslo 4 jako IIII, číslo 
40 jako XXXX, číslo 999 jako DCCCCLXXXXVIIII.
Ke zkrácení zápisu takových dlouhých čísel se ně-
kdy používalo zvláštního pravidla pro odečítání, ale 
teprve ve  středověku se toto pravidlo stalo obec-
ně používaným. Pravidlo pro odečítání umožňuje 
použití šesti složených symbolů, ve kterých menší 
číslice předchází větší:
IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900
Při použití tohoto pravidla lze číslo 999 napsat 
úspornějším způsobem CMXCIX. Používání jiných 
symbolů není dovoleno. Proto nelze napsat 999 
jako IM. Na  druhou stranu ale používání tohoto 
pravidla není povinné. Číslici 4 lze napsat správně 
jako IV i jako IIII. Zdroj: wikipedia.

Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa pořádá 
za  podpory města Krásná Lípa burzu dětského 
oblečení, vybavení a  hraček, tentokrát zaměřená 
na podzimní a zimní období. Věci k prodeji přineste 
v pátek čisté, v rozumném množství. Přinést může-
te veškeré podzimní a zimní dětské oblečení, boty, 
lyže, brusle, sáňky, kočárky, autosedačky, hračky, 
knížky a další věci vhodné pro děti. 
Příjem věcí k  prodeji: pátek 16. 10. 2015 od 
16 do 18 hodin.
Prodej: sobota 17. 10. 2015 od 8 do 10 hodin.

Zjistěte více o  kulturní historii národního parku. 
Zúčastněte se desátého ročníku semináře Minulos-
ti Českého Švýcarska a vyslechněte si pásmo před-
nášek historiků a  odborníků na  České Švýcarsko 
v  příjemném a  podnětném prostředí Děčínského 
zámku. Seminář se koná ve čtvrtek 22. října od 9:00 
do 17:00 v Děčíně na zámku. Seminář je pořádán 
ve spolupráci se Státním okresním archivem Děčín.

Od 1. října můžete každý čtvrtek zajít tvořit do ke-
ramické dílny, děti od  15:00 do  16:30 a  dospělí 
od  17:00 do  18:30 v  komunitním centru (Dům 
služeb 1. patro). Poplatek: děti 10Kč, dospělí 50 Kč. 
S sebou plátno 50x50, houbičku, štětec, nožík. 

Exkurze s Natálií Belisovou, historičkou národního 
parku České Švýcarsko se koná v  pátek 23. října. 
Sraz je v  9:30 hodin. Exkurze je součástí Minulos-
tí Českého Švýcarska a  její téma bude upřesněno 
v průběhu čtvrtečního semináře (22.10.). Více infor-
mací: Natálie Belisová: n.belisova@npcs.cz; telefon 
737 276 859.

Pohřešovaný Arnošt Harapát byl naposledy spat-
řen jedním z  členů své rodiny 15. 9. 2015 okolo 
12:00 hodiny v Krásné Lípě. Poté odešel neznámo 
kam a nepodal o sobě žádnou zprávu. Pohřešovaný 
užívá pravidelně léky, které nemá pravděpodobně 
při sobě. V případě, že můžete k výskytu pohřešo-
vaného podat jakékoliv informace, volejte na bez-
platnou linku 158.

Vydejte se v sobotu 31. října za poznáním neuvě-
řitelných geologických rozmanitostí národního 
parku a  nahlédněte do  pracovní náplně oddělení 
geologie správy NP. Kdy a jak vznikala zdejší kraji-
na? Proč se skály občas zřítí a dá se tomu zabránit? 
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete během 
exkurzí vedených geologem Správy národního 
parku. Sraz účastníků exkurze je v 10:00 v Růžové 
před kostelem. 

Koncert Rumburského komorního orchestru se 
uskuteční v  kostele sv. Vavřince v  Rumburku (ve-
dle Lorety) v sobotu 17. Října od 17:00. Pod vede-
ním Patrika Englera zazní drobné skladby velkých 
mistrů, světových autorů A. Dvořáka, B. Smetany, 
E. Griega, F. Schuberta a dalších. Vstupné 50 kč.

Povolenka pro začínající dětské rybáře.
Pro získání povolenky kontaktujte některou z míst-
ních organizací Českého rybářského svazu (ČRS) 
nebo přímo některý z dětských rybářských kroužků 
v Severočeském územním svazu.
Rybářský kroužek ti přinese tyto výhody: v  krouž-
ku najdeš nové kamarády, spolu s nimi a svým ve-
doucím, zkušeným rybářem budeš chodit k  vodě 
a  do  přírody, naučíš se chytat ryby na  udici, ro-
zeznat jednotlivé druhy ryb, poznávat živočichy 
a rostliny kolem vody a mnoho dalšího.
Získáš i možnost účastnit se dětských a mládežnic-

kých rybářských soutěží, letních táborů či setkání 
s rybářským zaměřením.
Vedoucí kroužku ti navíc poradí s vyřízením členství 
v ČRS a se získáním povolenky. Pokud nemůžeš na-
vštěvovat rybářský kroužek, protože tebou vybraná 
MO žádný neorganizuje, můžeš se o členství v ČRS 
postarat s  pomocí svých rodičů. Místní organizaci 
vybírej nejlépe v obci, kde bydlíš nebo kde chodíš 
do školy.
V  Krásné Lípě se obrať na  tel.: 607  814  644 nebo 
606 629 546. 
Termíny schůzek: 27.10., 17.11., 8.12.

Jak to s tou číslicí vlastně je. IIII nebo IV.

Berušková burza

Minulosti Českého 
Švýcarska X

Keramická dílna 
pro děti i dospělé

Historická exkurze 
s Natálií Belisovou

Policie stále hledá 
Arnošta Harapáta

Geologická exkurze 
na Růžák

Koncert ke cti 
sv. Lukáše

Ahoj kluci a holky, 
chcete začít 
rybařit?

Novou hasičárnu našim dobrovolným hasičům pohlí-
dá Svatý Florián, patron hasičů.

UPOZORNĚNÍ 
Rozhledny Dymník a  Vlčí hora prodlužu-
jí hlavní sezónu o  měsíc. Otevřeno bude 
i po celý říjen každý den – rozhledna Dym-
ník 10:00 – 17:00, rozhledna Vlčí hora 9:00 
– 17:00.
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Takzvaná elektronovela zákona o  odpadech, která zavádí v  České republice 
do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Ně-
která její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední 
změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice  2012/19/EU o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na základě 
uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené mini-
mální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvede-
ných na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 
40 %, v roce 2021 už 65 %. 
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního pro-
středí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospo-
dářství ČR pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný 
odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohy-
buje na úrovni 30 %. 
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například 
povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 
m2 zdarma odebírat a  předávat k  recyklaci všechny malé 
spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel 
sběrného dvora či jiného místo zpětného odběru, už také 
nesmí přijímat elektrozařízení a  elektroodpady. Výkupny 
kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem 
nebo s  provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí 
tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle 
které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo 
elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňo-
vat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat 
o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa mu-
sejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech 
s více než 2000 obyvateli. 
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností 
výrobců a  jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 
2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebra-

ných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele. 
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpět-
ného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat 
elektrozařízení. Údaje do  něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového 
přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr 
tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde 
mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových 
stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).

Čajové středy v Domečku Na Kopečku v rumburku

Amerika se vším všudy - od  At-
lantiku k Pacifi ku – středa 21. 10. 
od 19:00
Cestopisné promítání rumburských 
cestovatelů Marka a  Kláry Winte-
rových (ËMK) o  čundru po  USA. 
Cesta inspirovaná dávnými příběhy 
Indiánů a  jejich kulturou. Naplnění 
setkání z  cest, vysoké hory, pouště, 
medvědi, bizoni, kasina, mekáče, 
hamburgery, coca-cola…

…středa 28. 10. od 19:00
…program zaměřen na připomenu-
tí státního svátku vzniku samostat-
ného Československa v  roce 1918. 
Promítání fi lmu s  touto tématikou 
a diskuze s lokálními učiteli dějepisu, 
českého a německého jazyka.
Vstupné na akce 40 Kč, studenti a se-
nioři 20 Kč.

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Středa, 21.10.2015 19:00
Vynález zkázy
První verneovská adaptace Karla 
Zemana unikátním způsobem kom-
binuje hraný a  kreslený film a  svou 
nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí 
ve  stylu černobílých rytin prvních 
Verneových ilustrátorů Édouarda 
Rioua a Léona Benetta.
Dobrodružný, sci-fi , 81 minut. Vstup-
né: 60 Kč, mládeži přístupno.
Neděle, 25.10.2015 15:00
Zvonilka a tvor Netvor
Veselá a talentovaná víla Chovatelka 
Fauna věří, že nelze soudit růži pod-
le trní a že každý živý tvor je v jádru 
dobrý. A tak se spřátelí se záhadným 
tvorem, který je podle prastarých 
legend známý jako tvor Netvor. Ani-
movaný, 76 minut. Vstupné: 40 Kč, 
mládeži přístupno.

Středa, 28.10.2015 16:00
Velká šestka
Velká šestka je emocemi nabité ko-
mediální dobrodružství o malém ge-
niálním konstruktérovi robotů, který 
se naučí využívat svůj talent. Pomů-
že mu v  tom jeho neméně nadaný 
bratr a  jejich kamarádi. Animovaný, 
108 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži 
přístupno.
Neděle, 1.11.2015 15:00
Píseň moře
V  bájné krajině starých Keltů žije 
na osamělém majáku otec s dcerou 
a synem. Život celé rodiny se obrátí 
vzhůru nohama ve chvíli, kdy se uká-
že, že malá dcerka je poslední z tule-
ních víl. Jedině ona totiž může písní 
moře zachránit všechny pohádkové 
bytosti, které proměnila v  kámen 
čarodějnice Macha. Animovaný, 93 
minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži pří-
stupno.

Č

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
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Tak jsem se včera dozvěděla, proč je tak důležité 
míti Filipa. Já ho naštěstí doma mám a ti, co ho ne-
mají a nebyli na nedělním divadelním představení 
Divadelního souboru Hraničář z  Rumburku, neví, 
proč mám takové štěstí.
Lehká konverzační komedie Oscara Wilda se toči-
la kolem nedorozumění, které způsobil Jack, jenž 
v  Londýně vystupoval pod pseudonymem Filip 
a  na  svém venkovském sídle byl znám jako bratr 

Filipa, kterého ale nikdo neviděl. Na  venkov při-
jel i  Algernon a  vydával se za  Filipa, tedy Jackova 
bratra. Zápletka jako hrom. Výkon rumburských, 
ač amatérských, herců byl vysoce profesionální, di-
váky rozhodně pobavil. A my se jen můžeme těšit, 
že tento divadelní spolek k mám zase někdy příš-
tě přiveze opět povedenou hru, která nás alespoň 
na chvilku odvede od všedních starostí.

Stejně jako v  minulosti i  letošní poslední zářijová sobota patřila v  Krásné Lípě koloběžkám. Děti i  hraví 
dospělí proměnili cyklostezku u rybníka Cimrák v závodní okruh koloběžkové rallye. Všichni dohromady 
absolvovali zhruba dvousetmetrovou slalomovou trať, na níž mezi kužely měřili svou šikovnost i rychlost. 
Odpoledne pak byla pro všechny soutěžící, ale nejen pro ně, připravena dopravní pohádka, kterou do Krás-
né Lípy přivezl Kašpárek a Divadlo Úsměv z Prahy. 
Výsledky: 
Předškoláci: 1. Víťa Dastych 1. – 3. třída:      1. Vendalín Danita
 2. Tomáš Maco               2. Radek Knespl
 3. Michal Maco  3. Vanda Karchňáková
4. – 5. třída: 1. Jiří Buršík 6. – 9. třída: 1. Vojta Novák
 2. Mirka Kobajová  2. Tomáš Zatloukal
 3. Tomáš Novák  3. Petr Kaštánek
…a starší: 1. Petr Maco
 2. Radek Knespl
 3. Martina Buršíková
Organizátoři koloběžkyjády děkují všem závodníkům i divákům za pohodové dopoledne. Fotografi e z akce 
jsou ke stažení na facebooku Krásné Lípy.

Mít Filipa je skutečně důležité

Koloběžkové závody si užili malí i velcí

Na  týdenní cestu do  Anglie procvičit si jazyk, na-
vštívit Londýn a jih Anglie se vydali žáci naší a varn-
sdorfské školy. O  prázdninách podobnou cestu 
podniklo i několik učitelů, kteří v Anglii strávili dva 
týdny, aby se zdokonalili v jazyce. 

Netopýr je živočich, který je zahalen množstvím 
záhad. Všechny tyto záhady nám pomohly rozkrýt 
v NP České Švýcarsko, konkrétně Jakub Juda.
Děti si nejprve ve  skupinkách vytvořily svého ne-
topýra, seznámily se se stavbou jeho těla. Potom 
formou her zkoumaly způsob života tohoto jistě 
zajímavého živočicha. Společně také sestavily síť 
pro odchyt netopýrů a na závěr si každý netopýra 
mohl pohladit. Celé dopoledne děti prožily s úža-
sem v očích a do školy  se  vracely plné krásných 
společných zážitků a informací.
Velice zajímavé dopoledne si připomínáme krás-
nou knihou o netopýrech, kterou nám NP věnoval. 
Děkujeme.

Nejmenší město z  celého turné, přesto plná tělo-
cvična, síla a  energie šedesáti lidí, převážně žen. 
Velké díky všem, kteří přišli sdílet jógu společně. 
Foto Miroslav Kováč.

(Irena Kubicová)

Cesta do Anglie

Prvňáci a druháci 
z alternativní třídy 
poznávali netopýry

Podzimní jóga 
turné s Václavem Krejčíkem 
a Jakubem Šambergerem také 

v Krásné Lípě
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Věštírna
a dýňodlabání

31. 10.
od 16h Přístav Vašich nákupů a setkání

www.centrumpivovar.cz

::
 VIP host Milan Gelnar - měření a focení aury 3D  
 přístrojem vyvinutým v NASA
 Zóny s věštci diskrétně a exkluzivně  
 (za účtenku 300,-Kč z Centra Pivovar)

:: Pro děti: dýňodlabání, workshopy  
 a soutěž o nejstrašidelnější dýni!
 Vstup rodiny do zóny ZDARMA v kostýmu  
 nebo za účtenku 100,- z Centra Pivovar.

PRACOVNÍ NABÍDKA

Firma EUROMETALGROUP s.r.o. nabízí

volná pracovní místa: svářeč, montážní 

dělník, obsluha CNC strojů, kontrolor,

 konstruktér, mistr do výroby, vedoucí 

OEU, obchodní zástupce. 

Více na portálu

 mpsv.cz-volná pracovní místa, nebo na 

e-mailu: langerova@eurometalgroup.cz

Hypotéky, úvěry, konsolidace. 
Refi nancování hypoték.

Jaroslav Hofman
hypoteční poradce

…to vše Vám pomohu zajistit u 15 bank 

na našem trhu. 

Zajistím kompletní pojištění 

u pojišťovny Kooperativa – pojištění aut, 

domů, úrazů atd.

Kontakt: 774 13 66 95

Truhlářství Jaroslav Hruška, 
Potoční 134, Dolní Křečany

- rizikové kácení přerostlých stromů

- podélné rozřezání kmenů na místě

- kácení Lehrou mobilní pilou

- různé práce až z 11metrového žebříku

- opravy podstávkových domů

- výroba z masivu

tel.: 737 464 961

Galerie výrobků na www.jara.webmium.com



strana 815. října 2015

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz., Adresa redakce: Městský 
úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s  r.o., Registrováno u  Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E  12238.

USNESENÍ 
z 16. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30. 9. 2015      

USNESENÍ 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 30. 9. 2015     

I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 16 – 01/2015 
RM projednala přípravu jednání 6. zasedání ZM s násle-
dujícími body programu:
- koncesní smlouva o nájmu a provozování kanalizací,
- dotace na pečovatelskou službu pro rok 2015 - dofi -
nancování. 
II. Došlá pošta
Vrácení jistiny - Usnesení RM č. 16 – 02/2015 
RM bere na  vědomí vrácení jistiny ve  výši 67  020 Kč 
Jiřímu a  Miloslavě Podhorským, Nemocniční 1065/32, 
Krásná Lípa. 
Prodej p. p. č. 2383/7, 2383/8, 2383/9 a 2383/12, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 – 03/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2383/7 o vý-
měře 580 m2, p. p. č. 2383/8 o výměře 655 m2, p. p. č. 
2383/9 o  výměře 175 m2 a  p.  p.  č. 2383/12 o  výměře 
251 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahra-
dy Dagmar a Jaroslavu Hofmanovým, Bendlova 467/9, 
Krásná Lípa za cenu 69 385 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Směna pozemků - Usnesení RM č. 16 – 04/2015 
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků dle pří-
lohy mezi městem Krásná Lípa, Petrem Dastychem, 
Komenského 11, Krásná Lípa a  Miroslavem Fafl ákem, 
Kyjov 3, Krásná Lípa. Náklady s návrhem na vklad uhra-
dí směnitelé rovným dílem, ostatní náklady si uhradí 
každá strana samostatně. 
Byty - pronájem - byt č. 48, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 16 – 05/2015 
RM schvaluje pronájem bytu č. 48, Nemocniční 1137/6 
v tomto pořadí:
1. Monika Staníková bytem Lipová 314, Lipová u Šluk-
nova,
2. Petr Kožnar, Sokolská 29/4, Krásná Lípa,
3. David Rott, Havlíčkova 573/16, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 17, Nemocniční 
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou - Usnesení 
RM č. 16 – 06/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 17, Ne-
mocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt 
I. kategorie o velikosti 1+1 (43,59 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Veškeré případné opravy a úpravy si provede ná-
jemce na vlastní náklady. 
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 16 – 07/2015 
RM ruší usnesení RM č. 15 - 06/2015 z 16. 9. 2015.  

Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 16 – 08/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový pro-
stor č. 6, Masarykova 16/1. Nebytový prostor o velikosti 
110,28 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájem-
ce na vlastní náklady. 
PD - Sběrný dvůr v areálu TS Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 – 09/2015   
RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavře-
ní smlouvy o  dílo č. 2015/11/14 - 317 na  vypracování 
projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci 
Sběrný dvůr v areálu TS Krásná Lípa s fi rmou ProProjekt 
s. r. o., Starokřečanská 34, Rumburk, IČ 25487892, dle 
předloženého návrhu. 
PD - Rekonstrukce a rozšíření T-klubu, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 – 10/2015 
RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavře-
ní smlouvy o  dílo č. 2015/11/14 - 316 na  vypracování 
projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci 
Rekonstrukce a rozšíření T-klubu, Krásná Lípa s fi rmou 
ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, Rumburk, IČ 
25487892, dle předloženého návrhu. 
Požární zbrojnice - dodatek č. 2 
Usnesení RM č. 16 – 11/2015 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 číslo 2015/11/14 
- 309 ke  smlouvě o  dílo č. 2014/11/14 - 172 na  akci 
Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro ob-
čanskou vybavenost a komunitní život s fi rmou Děčín-
ský stavební podnik, s. r. o., IČ 47781483, Folknářská 
1246/21, Děčín 2, dle předloženého návrhu. 
Smlouva o realizaci přeložky 
Usnesení RM č. 16 – 12/2015 
RM schvaluje smlouvu č. 2015/19/11 - 311 mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín a městem Krásná 
Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa o realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného k dodávce elektric-
ké energie do objektu Bezručova 359/15, Krásná Lípa. 
Smlouva o realizaci přeložky  
Usnesení RM č. 16 – 13/2015   
RM schvaluje smlouvu č. 2015/19/11 - 312 mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín a městem Krásná 
Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa o realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného k dodávce elektric-
ké energie do objektu Pletařská 22/3, Krásná Lípa. 
Pojištění sochy Všímavá turistka 
Usnesení RM č. 16 – 14/2015   
RM schvaluje dodatek č. 3 k  pojistné smlouvě č. 
2013/41/19 – 450 na pojištění majetku a odpovědnosti 
za škodu, kterým se připojišťuje socha Všímavá turistka 
stojící na schodišti Domu Českého Švýcarska, Křinické 

náměstí 1161/10, Krásná Lípa.
Opatrovnictví - Usnesení RM č. 16 – 15/2015 
RM pověřuje Janu Baranovou, DiS. výkonem opatrov-
nictví Jiřiny Antošové, Petry Černé, Dany Daňkové, 
Jaroslava Nagy, Libuše Šámalové, všichni bytem Čela-
kovského 40/13, Krásná Lípa a  Petra Dohnala, bytem 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. 
Dotazníkové šetření - Usnesení RM č. 16 – 16/2015 
RM vzala na vědomí výstupy z dotazníků spokojenosti 
uživatelů pečovatelské služby města Krásná Lípa. 
Týden knihoven 2015 - Usnesení RM č. 16 – 17/2015 
RM schvaluje zapojení města Krásná Lípa do  celore-
publikové akce Týden knihoven. 
Kultura - Usnesení RM č. 16 – 18/2015 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na ří-
jen 2015. 
Logohrátky III - Usnesení RM č. 16 – 19/2015 
RM bere na  vědomí podání žádosti příspěvkové or-
ganizace Základní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa 
do  Rozvojového programu MŠMT Podpora logope-
dické prevence v předškolním vzdělávání v  roce 2016 
na projekt Logohrátky III s rozpočtem 30 000 Kč. 
Školní klub KLUBÍČKO - Usnesení RM č. 16 – 20/2015 
RM schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa do Operač-
ního programu Zaměstnanost na  projekt Školní klub 
KLUBÍČKO s rozpočtem projektu do výše 930 000 Kč.  
Čteme česky a mluvíme anglicky 
Usnesení RM č. 16 – 21/2015 
RM se seznámila s  průběhem a  výsledky výběrového 
řízení v rámci projektu Čteme česky a mluvíme anglicky 
reg. č. CZ1.07/1.1.00/56.1123 fi nancovaného u OP VK:
1. Dodávka jazykových pobytů a kurzů 
2. Dodávka jazykových pobytů pro žáky. 
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů  
Usnesení RM č. 16 – 22/2015 
RM bere na  vědomí Zprávu o  plnění dlouhodobých 
úkolů z RM. 
IV. Informace - Informace 
RM projednala následující zápisy a informaci:
- Zápis ze 3. jednání fi nančního výboru ze dne 23. 9. 
2015,
- Zápis z  kontroly fi nančního výboru ve  věci přiznání 
příspěvku na  opravy fasád, střech a  oplocení v  roce 
2014,
- Dopis od Ústeckého kraje ve věci neposkytnutí dotace 
na akci Revitalizace zeleně a mobiliáře hřbitov Krásná 
Lípa - Vlčí Hora. 

Jan Kolář  Ing. Zbyněk Linhart

Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 6 – 01/2015   
ZM schvaluje směnu pozemků dle přílohy mezi 
městem Krásná Lípa, Petrem Dastychem, Komen-
ského 11, Krásná Lípa a Miroslavem Fafl ákem, Kyjov 
3, Krásná Lípa. Náklady s návrhem na vklad uhradí 
směnitelé rovným dílem, ostatní náklady si uhradí 
každá strana samostatně. 
Rušení usnesení 
Usnesení ZM č. 6 – 02/2015   
ZM ruší usnesení ZM č. 5 - 28/2015 ze dne 9. 9. 2015 
o schválení koncesní smlouvy č. 2015/19/14 - 292 
o nájmu a provozování kanalizací s fi rmou Severo-
české vodovody a  kanalizace, a. s., IČ 49099451, 

Přítkovská 1589, Teplice. 
Koncesní smlouva 
Usnesení ZM č. 6 – 03/2015   
ZM projednalo a  bere na  vědomí předchozí sta-
novisko Ministerstva fi nancí k  uzavření koncesní 
smlouvy městem Krásná Lípa.
ZM schvaluje koncesní smlouvu č. 2015/19/14 - 292 
o nájmu a provozování kanalizací s fi rmou Severo-
české vodovody a  kanalizace, a. s., IČ 49099451, 
Přítkovská 1589, Teplice, dle předloženého návrhu. 
Pečovatelská služba 2015 dodatek 
Usnesení ZM č. 6 – 04/2015   
ZM schvaluje přijetí další dotace na pečovatelskou 
službu pro rok 2015 z programu Podpora sociálních 

služeb v  Ústeckém kraji 2015 od  Ústeckého kraje 
ve výši 110 000 Kč.
ZM schvaluje uzavření příslušného dodatku Smlou-
vy o  poskytnutí neinvestiční dotace na  podporu 
sociálních služeb.
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
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