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Čtvrtek 12. listopadu
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
4,- Kč

Rekonstrukce železniční trati nám
působí problémy
Po nás potopa – takový dojem za sebou zatím zanechává průběh rekonstrukce železniční trati Benešov nad Ploučnicí – Rumburk. A to nejen u nás, ale
i v sousedním Rybništi, jak jsme se shodli s kolegou
starostou Romanem Forferou.
Rozsáhlá investiční akce (za cca 930 milionů korun)
začala v Krásné Lípě neslavně, a to nezákonným kácením dřevin v prostoru hlavního nádraží. Informovala o tom i celostátní média. Kácení se nám podařilo zastavit a nyní probíhá standardní správní řízení
o povolení kácení na základě žádosti investora.
Následně jsme zjistili, podle sdělení občanům nalepeném realizátorem na zdi viaduktu ve Studánecké, že bude komunikace uzavřena po dobu demolice a výstavby viaduktu nového. Bez vědomí radnice
jako majitele, bez patřičných povolení. To samé se
odehrávalo u viaduktu nad Varnsdorfskou ulicí,
ovšem s krajskou komunikací. Ačkoliv jsme v předstihu vyjadřovali souhlas ke stavebnímu povolení
s tím, že investor nás bude v předstihu informovat
o vstupu na naše pozemky, vč. komunikací, neděje
se tak.
U části dodavatelů, kteří s námi nakonec začali komunikovat, jsme si nechali složit dopředu kauce,
které by nám měly garantovat dodržení stanovených podmínek použití našich pozemků a jejich
následné uvedení do výchozího stavu. Na stavbě
však pracuje řada subdodavatelů a my neustále
následně zjišťujeme, kde všude po městě se jejich
technika pohybuje. Těžká technika v mnoha případech poškozuje místní komunikace, jejichž kon-

strukce neodpovídá takovému zatížení. To je patrné
například v ulici Na Náspu, v ulici Fričova a v horní
části Studánecké.
Vrcholem všeho však zatím bylo páteční (6. 11.)
zjištění, že při opravě viaduktu pro pěší mezi ulicemi Studánecká a Varnsdorfská došlo k úplnému zasypání koryta Křinice stavební sutí. Jen díky
malému průtoku a dlouhodobě suchému počasí
nedošlo k ohrožení výše položených domů zaplavením. V době, kdy jsme uvedený stav zjistili, nebyl
na stavbě nikdo přítomen. O věci jsme vyrozuměli
Policii ČR, Vodoprávní úřad v Rumburku a Povodí
Ohře. Investorovi akce bylo nařízeno okamžité odstranění překážky ve vodním toku. Ono po nás potopa, mohlo být naplněno doslovně.

Když se řekne
dočasně…
…znamená to v našich podmínkách minimálně 20 let. Však víte. Jedno dlouhodobé provizorium skončí v Krásné Lípě právě v sobotu
14. listopadu. Krásnolipští hasiči převezmou
do užívání zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Ta v minulém týdnu totiž úspěšně prošla
kolaudací. Po více jak dvaceti letech se tak hasiči vrátí „do svého“. V loňském roce oslavili 150.
výročí od svého založení, takže jde tak trochu
o opožděný dárek.
Město tímto získává další moderní objekt, který
nahradil chátrající starou budovu v Nemocniční ulici.
Upraven je i celý okolní areál, vč. veřejného
osvětlení, tréninkové plochy a parkových
úprav.
Takže o víkendu, až skončí sláva a odejdou poslední hosté, budeme si moci odškrtnout další
položku v investičním plánu města.
S projektantem ale už řešíme jednu z posledních zanedbaných budov v našem majetku klubovnu krásnolipských rybářů.
(J. Kolář)

Hasiči se stěhují. Místo se najde i na historická
čerpadla. V sobotu 14. 11. si je budete moci prohlédnout zblízka.

Komunikace s investorem akce Správou železniční
a dopravní cesty, s hlavním dodavatelem firmou
Strabag i jednotlivými subdodavateli je velmi
nedostatečná a je evidentní, že akce není dobře
připravena a probíhá v termínové tísni. Budeme
iniciovat další jednání se všemi zúčastněnými,
abychom se pokusili předejít dalším komplikacím
a poškozování majetku města. Stávající průběh je
z našeho pohledu nepřijatelný!
(Jan Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu

Hypotéky, úvěry, konsolidace.
Refinancování hypoték.

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 16. 11. 2015
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19. 11. 2015 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 30. 11. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
3. 12. 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, polystyren, 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
Zimní svoz odpadových nádob začal 1. 10. 2015 a skončí 31. 3. 2016 –
známky červené a bílé = vývoz každý týden.

Jaroslav Hofman
hypoteční poradce

Poděkování
Vážení Böhmovi,
dovolte, abych vám jménem zaměstnanců
a všech dětí z Mateřské školy Sluníčko
poděkovala za notebook a hračky, které jste
nám v tomto školním roce věnovali.
Věra Gottwaldová

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství 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

Adresa: Varnsdorf, 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

Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00 volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky
tel: 412 354 844

Až příliš jsme se naučili hodnotit fungování Evropské unie podle toho, kolik nám dá peněz, tedy dotací v rámci euro fondů. Za posledních deset let to
bylo čistého 410 miliard (tedy po odečtení našich
vkladů). Je to tedy nějakých 41 miliard ročně. Což
při našem státním rozpočtu cca v průměru 1 bilion
(tedy tisíc miliard) korun není nijak závratné číslo.
Kdybychom dlouhodobě rozumně hospodařili,
byla by to částka, která by se běžně měla v rozpočtu
na rozumné věci najít. Ale, bohužel …
K evropským dotacím se často přistupuje tak, že je
potřeba je utratit. Jsou svazovány mnohdy nesmyslnými pravidly – nastavenými bruselskými a našimi
úředníky. Mnohdy a stále více jdou na tzv. měkké
projekty (to jsou ty, za které se nic nepostaví, je to
na setkávání lidi, rekvalifikace, vydávání tiskovin,
analýzy, koncepce, strategie, dokumenty, expertizy
…). Nic proti nim, ale někdy je až komické a smutné zároveň, jak jde vlastně o vykázání účasti lidí,
podpisy na prezenční listině, fotografie s vlaječkami
EU, loga a prezentace na pořízených propagačních
a dalších předmětech. Mnoho peněz padne na tzv.

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

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 4. 2016.
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.

technickou pomoc, vyrábění složitých a stále se aktualizujících pravidel a metodických pokynů atp.,
na paralelní administraci a opakovanou a křížovou
a rozporuplnou kontrolu. Často se z evropských
dotací lepí to, co by se mělo platit běžně z provozu
státu, předstírajíc nějakou vznešenost – samozřejmě za velké peníze odůvodněnou, zanalyzovanou,
rozpracovanou…
Jinak už to ani nebude, protože poskytování dotací
slouží často jako cukr a také bič na případně neposlušné. Nepřijmete zákony – nedostanete dotace,
nepřijmete … to či ono (přestože nesouhlasíte),
nebudou dotace. Tak takto to sice může nějak fungovat, ale není to dobře.
Evropská unie má být především o něčem jiném,
tam kde začínala. O volném pohybu osob, služeb
a ekonomických aktivit. Zajišťující mír a stabilitu.
O přísném dodržování základních pravidel, nikoliv na nepřeberném a nesrozumitelném množství
směrnic, podrobných předpisů, vytváření hromady
dokumentů na nejrůznějších úrovních.
(Zbyněk Linhart)

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů
a kanalizací

Evropské dotace jako modla!

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

…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

-

14. – 15. 11. 2015 MUDr. Eva Křížová , Tylova 650/17, Děčín II., tel.: 412 516 712
17. 11. 2015 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX., tel.: 412 544 539
21. – 22. 11. 2015 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 523 410
28. – 29. 11. 2015 MUDr. Vladyslav Lisachenko, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek

Krásnolipský kovář Míla Petrášek instaloval svoje dílko u nové hasičské zbrojnice. Až se zazelená
trávník „pod“ a čerstvě zasazený platan „za“ bude
to komplet.

Magnet na zloděje
Jednu z chalup na Kamenné Horce si vyhlédl
neznámý pachatel. Vloupal se do ní po vypáčení okna, z chalupy pak odcizil dva kameninové
hrnce a část lustru za půl druhého tisíce korun.
Stejnou chalupu na začátku dubna navštívil
nyní již známý pachatel – 28 letý muž z Krásné
Lípy. Tenkrát si odnesl různé nářadí za čtyři tisíce korun. V obou případech pachateli hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.
Mladistvé skolila meruňka
Potácející se mladík zaujal hlídku policie
ve Varnsdorfské ulici. Dechová zkouška u něj
odhalila téměř dvě promile alkoholu v krvi. Postupně se podařilo hlídce nalézt další dva mladistvé konzumenty alkoholu, u kterých bylo
naměřeno 0,75 a 0,34 promile alkoholu v krvi.
Alkohol získali v prodejně potravin v Pražské
ulici, kde si zakoupili láhev meruňky a několik
piv, přičemž obsluha prodejny zřejmě nekontrolovala jejich věk. Policisté obsluhu prodejny prověřují pro podezření z přečinu podání
alkoholu dítěti, kde hrozí až roční trest odnětí
svobody.
Rvačka v potravinách
Až dvouletý trest odnětí svody hrozí osmatřicetiletému muži z Krásné Lípy za rvačku, kterou
vyvolal v potravinách na Křinickém náměstí.
Po napadení zůstaly poškozenému odřeniny
na prsou, ramenech a zhmoždění hlavy.
Dostaly ho plaňky v plotě
Zdánlivě opuštěný objekt truhlárny v Čapkově ulici si vyhlédnul 31 letý muž z Krásné Lípy.
U budovy postupně odcizil oplocení, které použil z části na stavbu svého plotu v Nemocniční
ulici, zbytek zřejmě spálil. Právě těch několik
planěk použitých v jeho plotu jej usvědčilo.
Prokázat se mu však nepodařila krádež plastové nádrže a okapového svodu, které byly
u truhlárny také odcizeny.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 15 trestných
činů a 66 přestupků, z toho 37 přestupků vyřešili v blokovém řízení.
(prap. Jan Hampl)

RIZIKOVÉ KÁCENÍ i přerostlých
stromů
a možné PODÉLNÉ rozřezání kmenů
na místě lehkou mobilní pilou
K rozhledně na Vlčí hoře budete stoupat po nových
bezpečných schodech. V minulých dnech byla dokončena jejich instalace. Akci realizoval Klub českých turistů Krásná Lípa, bude hrazeno z rozpočtu
města Krásná Lípa.

VÁM NABÍZÍ TRUHLÁŘ
JAROSLAV HRUŠKA
Potoční 134, Dolní Křečany, tel. 737 464 961
Dále různé práce z až 11m žebříku,
opravy podstávkových domů,
stavebně truhlářské výroby ze dřeva.
Galerie výrobků na: www.jara.webmium.
com

Služby praní,
žehlení, mandlování
a úklidové

Autobusová čekárna v Rumburské ulici je
kompletní.

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu
prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení,
mandlování, úklidy běžné i generální a to
domácnostem i firmám. Ceník je na internetových stránkách www.komunitnicentrum.
com nebo volejte vedoucí prádelny na tel.
777 291 340.

Setkání s občany
ve Vlčárně
Ve čtvrtek 5. listopadu se konalo setkání starosty
města Jana Koláře a člena rady města Mgr. Milana
Sudka s občany Zahrad a Vlčí Hory, kterých se dostavily více jak dvě desítky. Během 2,5 hodinového
povídání se probrala řada témat, dotazů, námětů
a požadavků. Např. stav místních komunikací, plánovaná rekonstrukce vlčíhorského hřbitova, absence kapacitního parkoviště pod rozhlednou, stav
aleje podél krajské komunikace atd. Některými
z nich se bude následně zabývat Rada města Krásná Lípa. Diskuse se stočila i k problematice inkluzivního vzdělávání v naší základní škole, kdy účastníci
podpořili řešení zvolené ředitelkou školy.
(J. Kolář)

Upozornění ÚP ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu
za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento
typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým
ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který
dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové
podobě vydat.

strana 4

12. listopad 2015

㻹㼑㼖㼐㼘㽸㾘㼗㼛㼢㽬㼚㽸㻌㼟㻌㻴㼍㼚㼗㼛㼡㻌
㼑㼖㼐㼘㽸㾘㼗㼛㼢㽬㼚㽸 㼟 㻴㼍㼚㼗㼛㼡
㻹㼕㼗㼡㼘㽬㿬㼛㼢㼥㻌㼙㼍㼘㼛㼢㼍㼚㽴㻌㼟㼗㼘㼑㼚㼕㾘㼗㼥㻌
㼕㼗㼡㼘㽬㿬㼛㼢㼥 㼙㼍㼘㼛㼢㼍㼚㽴 㼟㼗㼘㼑㼑㼚㼕㾘㼗㼥
㼑㼚㼕㾘㼗㼥
㻷㼢㾦㼠㼕㼚㼛㼢㽴㻌㼐㼑㼗㼛㼞㼍㼏㼑㻌㼟㻌㻶㼍㼚㼗㼛㼡㻌
㼢㾦㼠㼕㼚㼛㼢㽴 㼐㼑㼗㼛㼞㼍㼏㼑 㼟 㻶㼍㼚
㻶㼍㼚㼗㼛㼡
㼚㼗㼛㼡
㻮㼥㼘㼕㼚㼗㼛㼢㽴㻌㼐㼑㼗㼛㼞㼍㼏㼑㻌㻿㼛㼚㼕㻌㻮㼞㼛䀉㼛㼢㽴㻌㻌㻌
㼥㼘㼕㼚㼗㼛㼢㽴 㼐㼑㼗㼛㼞㼍㼏㼑 㻿㼛㼚㼕 㻮㼞㼛䀉㼛㼢㽴
㻸㼑㼚㼕㾘㼗㼥㻌㼢㽬㼚㼛㾘㼚㽸㻌㼐㽸㼘㼚㼕㾘㼗㼥㻌
㼑㼚㼕㾘㾘㼗㼥㼥 㼢㽬㼚㼛㼛㾘㼚㽸 㼐㽸㼘㼚㼕㾘㾘㼗㼥㼥
㿫㼜㼑㼞㼗㼛㼢㽬㼚㽸㻌㼟㻌㻷㼞㼕㼟㼠㾈㼚㼛㼡㻌
㼜㼑㼞㼗㼛㼢㽬㼚㽸 㼟 㻷㼞㼕㼟㼠㾈㼚㼛㼡
㻭㼐㼢㼑㼚㼠㼚㽸㻌㼠㼢㼛㿤㼑㼚㽸㻌㼟㼑㻌㿫㽬㼞㼗㼛㼡㻌
㻰㼛㼠㼑㼗㼛㼢㽴㻌㼏㼢㼕㾘㼑㼚㽸㻌㼜㼞㼛㻌㼐㾦㼠㼕㻌㼟㻌㻴㼍㼚㼗㼛㼡㻌

Národní potravinová sbírka
a Noc venku
V sobotu 21. listopadu 2015 proběhnou dvě celorepublikové akce na podporu lidí bez domova, do kterých se zapojuje spolek CEDR – komunitní centrum,
který provozuje Azylový dům v Rumburku a terénní práci ve Šluknovském výběžku.
První akcí je Národní potravinová sbírka, která proběhne od 8:00h do 20:00h
v obchodním domě Albert ve Varnsdorfu. Sbírku v České republice organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou Federací potravinových bank
a Armádou spásy, kdy se letos se do sbírky zapojuje 26 marketů Ústeckého kraje
(www.potravinypomahaji.cz).
Druhou akcí je „Noc venku“, kterou CEDR spolupořádá s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Rumburku v areálu kostela a čajovny Na kopečku
od 17:00 hodin. Součástí akce je vystoupení skupiny „Pepek a Námořník“ v čajovně. Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou použity na podporu
lidí bez domova. Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele.
Program:
17.00 – zahájení, informace k problematice, beseda
18.00 – hudební vystoupení hudební skupiny Pepek a Námořník (indie folk)
22.30 – společná modlitba za lidi bez domova, zapálení svíček
23.00 – noční klid, společné spaní venku, v kostele, ev. na kruchtě kostela
06.30 – budíček, společná snídaně a úklid prostor
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České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl
ve spolupráci se Správou národního parku
České Švýcarsko vás srdečně zvou
na 7. ročník festivalu s cestovatelskou tematikou

14. 11. 2015 od 11:00 do 21:30
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

www.sedm-divu.cz
Foto: Marek Holeček

Pozvánka na Cestovatelský festival
Den otevřených dveří v nové hasičské zbrojnici – v sobotu 14. Listopadu od 12:00, pozvánku
na akci můžete též shlédnout na adrese https://
youtu.be/gvN1PtHx-No

Akce pro seniory
Aranžování
vánočních dekorací
Přijďte si vyrobit netradičně tradiční ozdoby
na sváteční chvíle pohody s velmi kreativní ženou
Ivou Erbenovou. Materiál bude připraven, prosíme
o předběžné přihlášení u Hanky Štroblové na tel.:
728 974 010. Akce se koná v úterý 24. 11. od 9:00
ve Žlutém domě s pečovatelskou službou. Vstupné
je zdarma, akce je přístupná veřejnosti.

Podzimní akce pro seniory

Aktivizační technika
s Hankou Štroblovou
Přijďte se naučit jednoduchou aktivizační techniku,
která Vám může pomoci v každodenním životě.
Jednoduchá sestava je vhodná pro všechny věkové
kategorie. Docílíme většího uvolnění, lepší koncentrace nebo zvýšení pozornosti. V kolektivu dochází
k harmonizaci a zlepšení komunikace. Celou sestavu pak můžete aplikovat dál podle prospektů, které
obdržíte.
Kdy: ve středu 18. listopadu od 9:00 – Modrý Dům
s pečovatelskou službou, od 10:00 – Žlutý Dům
s pečovatelskou službou. Kurz je ZDARMA. Akce je
přístupná veřejnosti. Přihlásit se můžete u lektorky
Hanky Štroblové na tel.: 728 974 010.

Voňavé vánoční
tvoření
Vlčihorská zahrada, z. s. pořádá 28. listopadu již
tradiční předvánoční akci tvořivá sobota, na které
si můžete vyrobit dárečky nebo vánoční dekorace.
V plánu je vyrábět mýdla a parfémky, vrkoče, vánoční ozdoby nebo bylinková přání. Na tento den
se není třeba přihlašovat a lze přijít kdykoliv mezi
10:00 – 15:00.

Tuto sobotu 14. listopadu se od 11 hodin koná v Krásné Lípě oblíbený Cestovatelský festival. Po celý den
budou probíhat zajímavé přednášky v Domě Českého Švýcarska. Více o programu na www.sedm-divu.
cz. V rámci této akce bude na náměstí po celý den (9 - 16 hod.) HUDY kamion s velkým výprodejem oblečení. Těšit se můžete na bundy, kalhoty, trika, mikiny a další zboží za zlomek původní ceny!

Zmizelé Sudety
zahájení výstavy

Výstava nabízí výběr úžasných fotografií zachycujících proměny krajiny v českém pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku
poválečného vysídlení Němců. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst můžeme
podrobně nahlédnout do soužití dvou národů
uprostřed Evropy. Společně budeme moci porovnat, jak vypadaly
Sudety v době předválečné a jak v současné. Dvojjazyčnou výstavu iniciovalo sdružení Antikomplex v roce 2002. Vernisáží v pondělí 23. listopadu
v 16:00 nás provedou Kristýna Hlavatá z Antikomplexu a místní rodák Milan Hrabal, který se rozpovídá o Lužických Srbech. Vernisáž výstavy se koná
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě v 1. patře.

Migrace není legrace
- výtvarná soutěž
OPS České Švýcarsko vyhlásilo výtvarnou soutěž
s názvem „Migrace není legrace.“ Určena je žákům
1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií. Mohou
se zapojit i jednotlivci či různé skupiny žáků (školní
družiny, volnočasové kluby apod.).
Zkuste výtvarně ztvárnit odpověď na některou
z následujících otázek: Proč lidé opouštějí svou
zemi, kde se narodili, pracovali a žili? Co je trápí
a nutí odejít? Co opouštějí a zanechávají ve své
domovské zemi? O čem sní, na co se těší a po čem
touží v nové zemi? Co je tam čeká? S čím se potýkají, když začnou žít v cizí zemi?
Svá díla můžete zasílat do 22. listopadu na adresu: České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10,
407 46 Krásná Lípa. Hodnotit se bude originalita
a zpracování, sdělovací hodnota, dodržení tématu
zadání. Pro tři nejlepší díla jsou připraveny hodnotné ceny, nejlépe hodnocená díla budou vystavena. Více informací na u Kristýny Petrásková na tel.:
777 819 188 nebo na kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz.

Má vlast cestami proměn
je k vidění v Loretě
d je v rumburské
b ké Loretěě k viAžž d
do kkonce llistopadu
dění výstava „Má vlast cestami proměn 2015“.
V křížové chodbě barokní sakrální památky se
na třinácti stojanech prezentuje třicet šest proměn
zvelebených objektů z Ústeckého, Libereckého,
Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.
Součástí výstavy „Má vlast cestami proměn 2015“
je internetové hlasování o Nejkrásnější proměnu
roku 2015. Hlasovat je možné bezplatně až do
1. května 2016 na www.cestamipromen.cz/hlasovani. Jednou ze zastoupených proměn je obnova
kaple Svatých schodů v Loretě Rumburk.

Karáskovy vánoční trhy
V půvabném prostředí historického dvora (Bulnheimischer Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea
se konají v neděli 29. listopadu 2015 tradiční přírodní vánoční trhy s více jak 60 prodejci z celého
Saska a severních Čech.
Na trzích si budete moci nakoupit vánoční dárky
jako jsou veselé figurky ze dřeva a keramiky, likéry
z lesního ovoce a bylinné produkty z revíru Karla
Stülpnera (Krušné hory), originální dřevěné hračky
z Jizerských hor, kožešiny domácích zvířat, košíkářské zboží, vlněné deky, ručně vyrobené vánoční
ozdoby, módní plátěné oblečení, vzácné minerály
a kameny, hornolužické a severočeské knihy a obrázkové svazky, české šperky a mnoho dalšího.
Samozřejmě bude k mání dobrot k okamžité konzumaci nebo koupi. Pestrá nabídka bude zahrnovat čerstvě uzené pstruhy, speciality z divočiny,
drůbeže, kozí sýry, tvaroh a maso, chutné klobásy
ze statku, domácí zeleninu, křupavý Karáskův chléb
nebo, perníčky z Pulsnitzu i horké rakytníkové víno
a medovinu.
V Karáskově vánočně vyzdobeném muzeu můžete
obdivovat výstavu s názvem „Zázračný svět minerálů “. Kdo si bude chtít nechat určit svůj typ, bude
mít k tomu příležitost.
Karásek a jeho zdatní kumpáni Vás srdečně zvou
na tyto vánoční trhy do centra hornolužického
příhraničního města Seifhennersdorf od 13 do
18 hodin.
Další informace naleznete na www.karaseks-revier.
de
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Výlet pro aktivní
organizace
Liberec patřil
třil v úterý
út ý Krásné
K á é Lípě.
Lí ě Město
Mě t Krásná
Ká
Lípa i letos odměnilo aktivní organizace a uspořádalo jim výlet za odměnu. Ze všech oslovených organizací se výletu zúčastnilo 12 a celkem nás bylo
118 osob.
Společně jsme si užili nejen cestu vlakem, ale také
tramvají a dokonce i lanovkou. Výhled z Ještědu
sice nenabízel slunečná panoramata, ale pohled
do talíře v hotelu Ještěd nám to vynahradil.
V dinoparku si na své přišli nejen malí, ale i velcí.
Expozice je naučná a interaktivní. Hravou formou
jsme se dozvěděli zajímavosti ze života dinosaurů.
Výletu zdar!

Byli jste skvělí a úžasní. Tatínci, maminky, babičky, dědečkové a samozřejmě i děti. Právě všem těm je
určena Drakiáda, pouštění a především krocení nezkrotných draků. A ta naše „Krásnolipská drakiáda“
byla vydařená. Vítr foukal i nefoukal, draci létali i nelétali a všichni dohromady se snažili, aby jejich ratolesti měli radost, že se toho draka nakonec podařilo dostat do vzduchu, sundat ze stromu nebo alespoň
rozmotat. Nevím jak vy, ale já jsem si ji užila a děkuji všem, kteří vzali své děti a přišli si společně s nimi
zadovádět. Tak zase za rok, a nebo při jiné příležitosti.

Přispějte na projekt „Světlo pro rozhlednu“ Vlčí hora
V září 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 tomuto 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 okolí. Nyní ale už nestačí pouze krásnolipské turisty
podporovat svými hlasy. Aby od ERY získali co nejvyšší finanční podporu, musí ji získat i od Vás. Nyní

tedy nejde o hlas, ale o finanční dar.
Krásnolipští turisté nyní musí získat alespoň 5000 Kč
od pěti různých dárců, aby od ERY získali co nejvyšší
dotaci, ale ani pět tisíc korun nemusí stačit.
Projekt je totiž založen na heslu ČÍM VÍCE VYBERETE, TÍM VYŠŠÍ DAR ZÍSKÁTE. Organizace zapojená
do projektu, a v Ústeckém kraji jsou čtyři, která vybere nejvyšší částku, dostane od ERY padesát tisíc
korun, druhá nejúspěšnější čtyřicet tisíc korun, třetí
třicet pět tisíc korun a čtvrtá dvacet pět tisíc korun.

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Olga
Úterý 17. 11. od 16:00
PŘI VYJÍMEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI SE FILM VYJÍMEČNĚ
PROMÍTNE V KŘINICKÉM PIVOVARU V KRÁSNÉ LÍPĚ
Nejbližší a nejspolehlivější parťák Václava Havla,
kamarádka, která nezkazí žádnou legraci, naopak
ji vymýšlí, štědrá hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná
a neúnavná disidentka, žena věcná, vždy s nohama
na zemi a vždy svá. Nový celovečerní dokumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan Havel, Čtyři
dohody) není pouze popisným životopisem, ale
osobním portrétem výjimečné osobnosti – první
dámy Olgy Havlové. Osobitá žena, veřejnosti známá
jako manželka Václava Havla a zakladatelka nadace
Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní
stránky. Janek se tolik nesoustředí na oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejněné archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi
přátel.
Český dokument, 87 minut. Vstupné: ZDARMA, mládeži přístupno.
Popelka
Neděle 22. 11. od 15:00
Elka, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení a snaží se ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám
Anastázii a Drizele chovat vstřícně, a dělá všechno

proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře.
Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že
je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny.
Jako ve všech správných pohádkách je však pomoc
nablízku a objevuje se kouzelná víla kmotřička, která
– proměnou dýně a několika myšek – Popelčin život
navždy změní.
Romantický rodinný film, 114 minut. Vstupné: 40 Kč,
mládeži přístupno.
Perný den
Středa 25. 11. od 19:00
John, Paul, George a Ringo v době své největší slávy,
v době kdy „beatlemánie“ doslova hýbala světem
a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků. PERNÝ
DEN VYCHÁZÍ ZE STEJNOJMENNÉHO ALBA The
Beatles, ale rozhodně se nejedná o suchopárnou
reportáž či patetickou poctu. Režisér Richard Lester
a čtyři protagonisté vytvořili dodnes svěží mix hraného ﬁlmu a dokumentu sršící vtipem a hudební
energií, který vychází z principů grotesky a crazy komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající
kadencí epochálních hitů nejslavnější hudební skupiny všech dob – A Hard Day’s Night, All My Loving
či Can’t Buy Me Love…
Hudební komedie, 87 minut. Vstupné: 60 Kč, mládeži
přístupno.

Pokud se rozhodnete krásnolipské turisty a jejich
projekt podpořit, pak tak můžete učinit na číslo
účtu 101 7777 101/0300 pod variabilním symbolem 1004. Výběr prostředků bude ukončen 6.
ledna 2016.
Pro výběr peněz je Vám k dispozici také nástroj
na webových stránkách
www.erapomaharegionum.cz, kde můžete přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni
a daruj“.
A na co vlastně přispějete? I díky Vašim penězům
by se mohla vlčíhosrká rozhledna rozsvítit pomocí
solárních panelů. Klub provozuje rozhlednu na Vlčí
hoře. 126 let stará rozhledna je majákem pro turisty a každý rok doznává nějaké vylepšení. Revoluční změnu a nové možnosti získá rozhledna solární
elektrifikací.
Tak co myslíte, budou právě krásnolipští turisté
i díky Vám nejúspěšnější.
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Co zažila první
a druhá třída

Napříč historickým centrem hlavního města Prahy ke konci října vyrazili žáci 3. – 5. ročníků naší základní
školy. Jejich hlavním cílem byla návštěva Pražského hradu, Katedrály sv. Víta, Karlova mostu, Staroměstského náměstí a Svatováclavského náměstí. Během prohlídky se žáci seznámili s místními pouličními
umělci a rušným životem hlavního města. Účastníkům zájezdu se celý den velmi líbil a těší se na další
naučné exkurze.
Za nás jako učitelky 5. ročníků chceme naše žáky velice pochválit. A to za jejich celodenní chování a těšíme se na další společné chvíle též.
(Nela Hlavová, Věra Svatoňová)

Zájezd do Tropical Islandu
V pondělí 26. 10. jsme nemuseli do školy, paní ředitelka dala všem žákům ředitelské volno. A tak
jsme se rozhodli uspořádat pro naše žáky zájezd
do Tropical Islandu, ohromného aquaparku nedaleko Berlína. Asi nikomu se nám nechtělo vstávat,
ale sešli jsme se všichni na čas u školy a v 7 hodin
odjeli autobusem směr „Tropický ráj“. Cesta byla
dlouhá, trvala 3 hodiny, ale díky pohádkám, které
nám pan řidič pustil, se dala vydržet. A hlavně, jsme
se moc těšili.
Po příjezdu jsme dostali čipy s číslem skříňky, kam
jsme si dali věci, které na pláži nepotřebujeme.
Po malé procházce tropickým parkem se před námi
otevřel prostor, který jistě předčil veškerá naše
očekávání. Písečná pláž s lehátky, vodní plocha se
skluzavkami, palmy všude kolem. Prostě krása. A to
byl teprve zlomek toho, co vše nás během 6 ti hodinové návštěvy čekalo. Vyzkoušeli jsme si tobogany,

bavilo nás to v dětském koutku i v laguně, kde jsou
opět skluzavky a dokonce jeskyně s vodopádem.
I když se to může někomu zdát dlouhá doba na jednom místě, nám to uteklo doslova jako voda. Užívali jsme si atrakcí, připadali si jako u moře a s českým názvem „Tropický ráj“ můžeme jen souhlasit.
Zpáteční cesta byla velmi tichá, byli jsme příjemně
unaveni a plní zážitků.
Děti byly báječné a ukázněné. Díky patří i mým kolegům, Ing. Michaele Chňapkové a panu Jakubovi
Damnitzovi. Tento zájezd bychom nemohli uspořádat bez spolupráce s Teplickou cestovní kanceláří
TEPtour a úžasným dopravcem RR Car pana Rostislava Rosypala. I díky nim proběhlo vše bez problémů a my se budeme těšit na další zájezd. Kam to
bude? Nechte se překvapit.
(Mgr. Petra Bubeníková, ZŠ a MŠ Krásná Lípa)

Draci – pouštění draků
My, naši rodiče a učitelé jsme se rozhodli vyrobit si
vlastní létací draky. Abychom zjistili, jestli budou
opravdu létat, tak jsme se sešli na louce za malou
vlakovou zastávkou. Počasí nám vyšlo a vyhovovalo, protože foukal vítr. Rodičové s námi po poli
lítali jako blázni. Ale někteří ti blázni draci - ne a ne
se to naučit. Frrr nahoru a potom bum střemhlav
do země. Když se to někteří konečně naučili, tak
jsme měli všichni velikou radost. To profíci – kupovaní draci létali sice ladněji a výše, ale my měli přece jen větší radost z těch amatérů z domácích dílen.
Pak už nám bylo zima a měli jsme mokré boty, tak
jsme se šli ohřát k ohni na správu Národního parku. Taťkové udělali oheň, maminky uvařili čaj. K čaji
jsme měli moc dobré buchty a koláče. To nám však
nestačilo. Tak jsme si opekli ještě buřty, chleba
a brambory. My děti jsme si potom až do večera
hrály, lítali v trávě, na stromech a „NAŠI“ si spokojeně povídali.
Skřítčí domečky ve Vlčí Hoře
Vypravili jsme se na výlet linkovým autobusem
na Vlčí Horu. Tam na nás čekal tatínek Šedivý. Přivítal nás a poprosil nás, abychom před čajovnou
u Nobilis Tilia postavili pro návštěvníky domečky
pro skřítky, aby měli v zimě, kde bydlet. Připravil
nám přírodní materiály a tak jsme se dali do práce.
Větve, kmeny, šišky všeho druhu, jehličí malé, velké, kameny, mech, seno, piliny, rákos, listí – to vše
jsme použili. Domečky se nám povedly, ale protože byla hrozná zima, byli jsme pozváni na přírodní
čaje do teplíčka. Dali jsme si svačinku, hráli si na palandě a doslali jsme jablíčka. Než nám jel autobus,
tak jsme se šli projít pod rozhlednu do lesa. Kluci
Matyáš, Filip a Štěpán nám ukazovali, kde bydlí.
Agama Růžena a její chovatel Andrej
Náš kamarád Andrej má doma Agamu. Pořád o ní
vypráví, doma o ni pečuje a krmí ji. My už všichni
od něj víme, že má ráda teplo, šváby, cvrčky a červy.
Taky, žere i trávu. Takže je to všežravec. Tak dlouho
o ní vyprávěl, až jsme ho poprosili, jestli by nám ji
neukázal. On i maminka s tatínkem souhlasili a tak
jsme se k němu vypravili. On totiž bydlí v kavárně
„U Kubištů“. Andrej měl pravdu. Růžena byla opravdu krásná. Bála se nás a stavěla se na nohy. A víte
proč?? Aby vypadala větší a hrozivější. Udělali jsme
„žrací“ test, aby nám Andrej ukázal, jak je při žraní
rychlá. A byla. Cvrček zmiznul v její tlamičce během
okamžiku. My měli také hlad, tak nám maminka
dala nakrájené koláče a moc dobrý čaj. Abychom
měli památku, tak jsme dostali papírovou Agamu,
abychom si ji podle Růženy vybarvili. Byl to pro nás
všechny neuvěřitelný zážitek vidět Růženu živou.
Toto vše sepsali žáci 1.C a 2.C, korektury M. Brabník

Šesťáci v knihovně
V knihovně nás přivítala velice milá paní knihovnice, paní Malinová. Nejdřív nám vysvětlila, co
kde najdeme a co si smíme a nesmíme vypůjčit.
Ukázala nám, kde najdeme knížky vhodné pro
nás. Měli tam různé druhy knih, např. romantické,
pohádkové, komediální, hororové a taky časopisy
pro děti a mládež. Každému se něco zalíbilo. Mohli
jsme si vybranou knížku nebo časopis vzít z regálu,
sednout si ke stolku a začíst se do ní, nebo si ji prolistovat. Pak jsme ji museli zase vrátit na původní
místo – ne všem se to ale podařilo. V knihovně se
nám líbilo, určitě se tam zas vypravíme, někteří se
možná stanou pravidelnými čtenáři – jen musí zajít
do knihovny s rodiči a zaregistrovat se.
(Barbara Marschnerová a Natálie Němcová
za třídy 6.B a 6.A)
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USNESENÍ

z 18. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 4. 11. 2015
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 1084, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 18 – 01/2015
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1084 o výměře
75 m2, k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Marii Juklíčkové, Krásný Buk 61, Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 18 – 02/2015
RM schvaluje ukončení smlouvy 2006/23/15 - 008
na pronájem p. p. č. 240/5, k. ú. Vlčí Hora (nájemce
Martin Bartoš, Vlčí Hora 158, Krásná Lípa), dohodou
ke dni 30. 11. 2015.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 03/2015
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2009/25/27 - 134, na byt č. 29, Nemocniční
1148/12 s Marií Maškovou bytem Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa k 30. 11. 2015.
Byty - neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 04/2015
RM se seznámila s žádostí Lukáše Němečka o znovuprojednání neprodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 21, Nemocniční 1137/6. RM trvá na neprodloužení nájemní smlouvy zejména z důvodu
nepodepsání nájemní smlouvy v řádném termínu.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na nebytový prostor č. 6, Masarykova 16/1
Usnesení RM č. 18 – 05/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2015/22/26 - 345
na nebytový prostor č. 6, Masarykova 16/1 se společností Family drogerie s. r. o, IČ 26148579, K Žižkovu 9/640, Praha 9, dle předloženého návrhu. RM
schvaluje udělení výjimky z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa, kdy žadatel nehradí kauci ve výši 1 000 Kč při
podání žádosti.
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení RM č. 18 – 06/2015
RM schvaluje smlouvu číslo 2015/49/15 - 343
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů
s firmou ASEKOL a. s., IČ 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4.
III. Různé
Souhlas s dotčením pozemků města Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 18 – 07/2015
RM vydává souhlas s trvalým záborem pozemků
p. p. č. 382/3 a 382/2, k. ú. Krásný Buk, a dočasným
záborem pozemků p. p. č. 392, 390, 1129/1, 387,
386/1, 470/1, 391, 382/3 a 382/2, k. ú. Krásný Buk,
za podmínek, že dočasně používané pozemky budou po dokončení stavby upraveny a vráceny zpět
majiteli na základě písemného zápisu. U trvale zabraných pozemků investor stavby Povodí Ohře s.
p., Bezručova 4219, Chomutov, zajistí geometrický
plán záboru a pozemky odkoupí.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 08/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 – 09/2015
RM bere na vědomí neprodloužení nájemní smlouvy z důvodu dluhu na nájemném a nepodepsání

nájemní smlouvy v řádném termínu s nájemníkem
Alešem Gallem bytem Studánecká 564/16, Krásná
Lípa, na byt č. 2, Studánecká 474/21.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 32, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 18 – 10/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve
od 1. 2. 2016 byt č. 32, Nemocniční 1137/6. Byt I.
kategorie o velikosti 1+1 (28,32m2, sazba 41,12 Kč/
m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 29, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 18 – 11/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 29,
Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (39,93 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Pronájem bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou
službou, Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 18 – 12/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa, v tomto pořadí:
1. Helmar Günter, Doubická 8, Krásná Lípa
2. Daniel Lalik, Střelecká 71/3, Rumburk
3. Augustin Šelmek, Mikulášovice 1052
Nominace Ústeckého kraje do dozorčí rady
o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 18 – 13/2015
RM neschvaluje nominaci Ústeckého kraje
Ing. Radka Vonky, člena Zastupitelstva Ústeckého
kraje, do dozorčí rady společnosti České Švýcarsko
o. p. s. z důvodu předchozího problematického působení ve společnosti.
Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení RM č. 18 – 14/2015
RM schvaluje dodatek č. 1 č. 2015/11/19 - 349 a dodatek č. 2 č. 2015/11/19 - 350 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt Varovný protipovodňový systém pro město Krásná Lípa.
PD - Rozhledna na Maškově vrchu
Usnesení RM č. 18 – 15/2015
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo
č. 2015/11/14 - 353 na vypracování projektové
dokumentace a inženýrskou činnost na akci Rozhledna na Maškově vrchu s firmou Ing. arch Tomáš
Beneš, Pražská 2953, Varnsdorf, IČ 88195848, dle
předloženého návrhu.
Rekonstrukce dopravního značení v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 18 – 16/2015
RM se seznámila s cenovou kalkulací rekonstrukce
dopravního značení v Krásné Lípě dle zpracovaných dokumentací na rekonstrukci dopravního
značení pro lokality I, II, III a IV a souhlasí s postupnou realizací opravy dopravního značení v průběhu tří let.
Centrální vytápění - Mánesova 24
Usnesení RM č. 18 – 17/2015
RM se zabývala návrhem nájemníků na možnost
centrálního vytápění v objektu Mánesova 294/24
a po vyhodnocení proveditelnosti dle předloženého návrhu neschvaluje její realizaci.

VýměnaokenvobjektuMánesova24-dodatekč.1
Usnesení RM č. 18 – 18/2015
RM se seznámila s průběhem realizace výměny
oken v objektu Mánesova 294/24 a schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2015/11/18 - 276 s firmou SAMAT
spol. s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, dle
předloženého návrhu.
Pojištění Křinického náměstí pro rok 2016
Usnesení RM č. 18 – 19/2015
RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě
č. 2013/41/19 – 450 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, kterým se připojišťuje Křinické
náměstí v Krásné Lípě pro rok 2016.
Smlouva o dílo
Usnesení RM č. 18 – 20/2015
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2015/11/19 - 352
na dodávku a montáž čtyř kusů sekčních vrat KRUŽÍK s firmou ROLO-M s. r. o., IČ 28729951, se sídlem
Březiny 141, Děčín 27 za cenu dle nabídky.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 9. 2015
Usnesení RM č. 18 – 21/2015
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 30. 9. 2015.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 18 – 22/2015
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy
č. 2015/19/26 - 347 s p. o. KOSTKA Krásná Lípa,
ve věci výkonu opatrovnictví Petra Dohnala, dle
předloženého návrhu.
Komise rady
Usnesení RM č. 18 – 23/2015
RM odvolává Josefa Myšáka z funkce předsedy
komise výstavby a životního prostředí na jeho žádost a jmenuje novým předsedou Jana Železného.
RM děkuje Josefu Myšákovi za dlouholetou práci
ve prospěch města Krásná Lípa.
CzechTourism - podání žádosti
Usnesení RM č. 18 – 24/2015
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek na akci
Adventní čas v Českém Švýcarsku 2015 do Agentury Czech Tourism, Praha.
Pečovatelská služba 2016
Usnesení RM č. 18 – 25/2015
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu do programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, který vyhlásil Ústecký
kraj pro rok 2016.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 18 – 26/2015
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu spolku Klub českých turistů na výroční
schůzi KČT na termín 4. prosince 2015 dle žádosti.
Zpráva o plnění úkolů z 16. RM
Usnesení RM č. 18 – 27/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 16. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze
dne 2. 11. 2015,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 2. 11.
2015,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti
ze dne 3. 11. 2015.
Jan Kolář, Jana Drobečková
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