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Pátek 11. srpna
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 553

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Nezapomeňte!
Už zítra v sobotu 12. srpna – koncert Vladimíra Franze od 18:00 v krásnolipském kostele.

4,- Kč

Nechybí vám

něco v knihovně?
Kniha Životní příběh akademického malíře Augusta Frinda je v prodeji. Můžete ji zakoupit v Informačním středisku na náměstí v Krásné Lípě za 250
Kč v české či německé verzi. Tak neváhejte.

Vernisáž
výstavy děl
Martina Frinda
Další městský dům prochází proměnou
Probíhá výměna oken (bohužel s velkými problémy ze strany dodavatele) u našeho bytového
domu v Krásném Buku. Navazovat bude generální oprava střech a v příštím roce pak proběhne
rekonstrukce fasády objektu.

Na vernisáži výstavy děl Martina Frinda se v Krásné
Lípě objevili vedle samotného mistra další velikáni
českého undergroundu - František „Čuňas“ Stárek,
v podpaždí své Voknonoviny, Vráťa Brabenec
z Plastiků, který si zahrál s Martinem Schulzem
a další. Je to tak, underground is life, minimálně
u nás v Krásné Lípě, a to i ve vystavovaných
portrétech Filipa Topola nebo Dany Němcové.
Přišlo hodně lidí, nálada byla příjemná, obrazy
Martina Frinda jsou nesmírně sugestivní, vybízejí
k zamyšlení a nabízejí vždy více interpretací. Určitě
stojí za to výstavu v Domě Českého Švýcarska
navštívit, potrvá do 1. září.
(Radim Burkoň)

Výstava děl Martina Frinda
Až do 1. září je přístupná výstava děl Martina
Frinda v Domě Českého Švýcarska. Jedná
se o jednoho z potomků známého malíře
Augusta Frinda.
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 14. 8. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 17. 8. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
28. 8. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
31. 8. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře
č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:
Pondělí
7:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Úterý
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 13:00
Sobota
sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
31. 3. 2017 skončil tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, 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

Poděkování
Chtěli bychom velmi poděkovat za rychlý a profesionální zásah hasičských jednotek při požáru
v Krásném Buku dne 7. 8. 2017.
Alena Králová a Miroslav Vágner

Cross Parkmaraton

hledá dobrovolníky,

kteří by rádi pomohli při organizaci závodu. Ten
se koná v sobotu 26. srpna v Krásné Lípě.
Běh je součástí Dne Českého Švýcarska, dobrovolníci budou mít zajištěnou stravu a spoustu
zážitků.
Ať nám to běhá!
Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.
cz, Na setkání se těší Mariana Krásnolipská.
www.parkmaraton.cz

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 12. – 13. 8. 2017 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 19. – 20. 8. 2017 MUDr. Tomáš Charvát
U přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
- 26. – 27. 8. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. Října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Sociální šatník
dle dohody

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893
Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i firem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Sociálně aktivizační služby
Vzdělávací kurzy dle aktuální
pro rodiny s dětmi
nabídky
kucerova@komunitnicentrum.com tel: 412 354 844
tel: 777 974 583
Půjčovna kostýmů pro děti
Klub VČELKA
tel: 412 354 842
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Půjčovna kompenzačních
Po-Pá 8:00 – 13:00
pomůcek
hadravova@kominitnicentrum.com ceník na webu Kostky
tel: 412 354 843
tel: 412 354 839
Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

- 2. – 3. 9. 2017 MUDr. Oleksandr Plyuschakov
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem
i firmám.
Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Mobilní zákaznické
centrum
Severočeských vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 9. 2017.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu
v případě havárie na vodovodní přípojce.
V případě potřeby volejte 212 812 212!

Byty a nebytové
prostory

vyhlášené k pronájmu

Více informací o bytech a nebytových prostorech vyhlášených k pronájmu najdete na našich
stránkách v sekci úřad / byty a nebytové prostory
(http://www.krasnalipa.cz/byty.php).

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: +420 603 893 634.

Kancelář senátora za Děčínsko

Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od 14:00 do
16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605,
e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Hasiči na Sněžné

odstraňovali
strom

Na silnici do Sněžné spadl strom přes celou
vozovku. Hasiči strom úplně odstranili a silnici
vyčistili.
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Turisté čistili Křinici
Letos se už potřetí členové krásnolipského
Klubu českých turistů zapojili do spolupráce
s NP České Švýcarsko a vydali se čistit říčky Křinici a Brtnický potok. V Kyjově se jich sešlo celkem jednadvacet. Pracovali jsme většinou ve
dvojicích, které z vody tahaly různé kuriozity,
jako sedlo od motorky, tenisové míčky, autíč-

ka, ale i dětské hrabičky. Radostnou zprávou
je, že nepořádku za léta úklidu hodně ubylo,
ale i tak se odklízely napadané větve a jiné přírodní smetí, které s vodou připlave.
Turisté vyčistili šestikilometrový úsek Křinice
a necelé čtyři kilometry Brtnického potoka.
(Jitka Štraubová)

V Krásném Buku hořelo
I krásnolipští hasiči se účastnili zásahu při tragickém požárů roubenky v Krásném Buku, při němž
zahynuli dvě osoby.

Skalní hrádky

Labských pískovců
Rok se sešel s rokem a Klub českých turistů
společně s Městským úřadem v Krásné Lípě
pro Vás připravil jubilejní, již 35. ročník dálkových a turistických pochodů Skalními hrádky
Labských pískovců.
Celá akce je rozložena do tří dnů. Už dnes,
v pátek 11. srpna se můžete od 17:00 hodin
přihlásit na dvanáctikilometrový pochod
směr rozhledna Dymník a zpět. Tentýž den večer budou odstartovány i trasy na 50 a 100 km
a běh (i pochod) na 106 km. Ten je zařazen do
česko-slovenského poháru v ultratrailu.
V sobotu 12. srpna bude odstartována především trasa na 4 km, která je připravena
hlavně pro děti. Ty budou na třech stanovištích prokazovat své vědomosti, za což je čeká
sladká odměna. Start je od 8:00 do 9:00 hodin
na základně u T klubu. V tentýž čas se sejdou
také maminky s kočárky v altánu u Cimráku
ke svému cvičení. Nu a dále budou v době od
6:00 do 11:00 hodin odstartovány od T klubu
trasy 12, 25, 35 km a denní 50 kilometrová. Na
sobotu jsme připravili i trasy 32, 53 a 101 km.
Pro plavce jsme připravili zázemí na přehradě
v Kyjově od 11 do 15 hodin.
Na výlet můžete vyrazit i v neděli na chodecké
trasy 14 a 23 km po Köglerově naučné stezce
a na cyklotrasu, která měří 16 km. Pozor, v neděli startujeme z vnitřního areálu aparthotelu
Lípa (vedle restaurace) od 8 do 10 hodin. Zde
bude i cíl.
Všechny chodecké trasy jsou vedeny po značených turistických trasách v Národním parku
České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a Lužické hory.
Páteční večer Vám zpříjemní živá hudba z jižních Čech, která bude hrát k tanci i poslechu
též v sobotu odpoledne. Stánek s občerstvením nabídne hamburgery, grilované uzeniny,
guláš, horké i chlazené nápoje.
Těšíme se na Vás, Jan Douda.
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Projděte se Loretou
při svíčkách a za zvuku varhan
V úterý 15. 8. od 20:00 do 21:30 se můžete zúčastnit tradiční večerní
prohlídky při svíčkách v rumburské Loretě, která Vám nabídne prožitek
varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů.
Rezervace je možná na 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz.
Vstupné je 100 Kč a 60 Kč. Devadesátiminutovou prohlídku doplňuje
varhanní hudba a zpěv duchovních písní.

Umělci z Čech,
Evropy a Pacifiku míří do Filipova
Již pojedenácté Vás Arte Musica zve na mezinárodní hudební festival,
který se letos koná až do 27. 8. v poutní bazilice Panny Marie ve Filipově.
Svátek pro milovníky krásné hudby a především královského nástroje
přináší i letos jedinečné spektrum hudby pro obohacení prázdninových
dnů.
Neděle 13. 8. Monika Urbanová – housle, Hedvika Mousa Bacha harfa, Pavla Salvová – varhany, ČR
Neděle 20. 8. Václav Jílek – mluvené slovo ČR, Marie Pochopová –
varhany ČR
Neděle 27. 8. Martina Kociánová – soprán/mezzosoprán ČR, Petr
Čech – varhany ČR

Se strážcem do národního parku
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních
i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom
v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
K Pravčické bráně - neděle 20. srpna, sraz v 10:00 před infocentrem
na Mezní Louce. Trasa exkurze vede Mezní Louka – Pravčická brána
– Tři prameny.
Do Kyjovského údolí – úterý 15. srpna a 29. srpna, sraz v 10:00
v Brtníkách – ústav sociální péče. Trasa Brtníky – Kyjovské údolí a zpět.

Brigáda na Dolském mlýně
Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu
Kamenice a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku.
Sraz brigádníků je v sobotu 12. srpna u Dolského mlýna u Jetřichovic
v 9:00 hodin. S sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv
a svačinu. Práce na záchranu mlýna probíhají ve spolupráci se spolkem
pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Dny řemesel
Louka u Dolského mlýna opět po roce ožije starými řemesly. V letošním
roce se můžete těšit na pálení milíře, pečení v chlebové peci, tavbu
železné rudy a další zapomenutá řemesla. Ukázky řemesel zpestří také
exkurze, přednášky a koncerty pod širým nebem.
Místo: louka u Dolského můstku, Dolský mlýn
Kdy: sobota 19. – sobota 26. srpen 10:00 – 16:00

Letní prohlídky pro děti v Loretě
Loreta Rumburk pořádá pro dětské návštěvníky speciální prohlídky
barokní památky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky
loretánského areálu v Rumburku se konají do 31. 8., od úterý do
soboty vždy v 15:00 hodin. Během hodinové prohlídky s průvodkyní se
malí návštěvníci přístupnou formou seznámí s loretánským příběhem
o přenosu domku, v němž žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých
úkolů, luštění hádanek a kreslení. Rodiče v tu dobu absolvují vlastní
prohlídkový okruh v areálu Lorety Rumburk.
Účast při letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat
na tel. +420 604 555 922. Vstupné je 50 Kč.
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Wenzel Bergner z Rumburku
U příležitosti 200. výročí výpravy obchodních expertů vídeňského císařského
dvora s arcivévodkyní Leopoldinou do brazilského Rio de Janeira, které
byl přítomen i Wenzel Bergner z Rumburku, jako obchodní rada Rakouska,
Vás srdečně zveme na přednášku Ing. Petra Polakoviče, ředitele Muzea
vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku-Náhlově, která se bude konat 16. srpna
v 17:00 hodin v Muzeu Rumburk.

Město Rumburk vás srdečně zve
na Slavnosti města Rumburk
V duchu oslav 640. výročí první písemné zmínky o Rumburku
jako městě a 430. výročí nového městského znaku se ponesou letošní Rumburské slavnosti, které se konají na Lužickém náměstí
v sobotu 19. srpna. Program ve 12:00 zahájí nezapomenutelná show populární skupiny Semtex a ve 21:10 je ukončí hudba se stylu gaelic – rocku inspirovaná skotskou a irskou hudbou okořeněná o specifický zvuk skotských dud
v podání kapely Claymor. Více na samostatných letácích.

Veteránem severem
Jubilejní 15. ročník srazu Veteránklubu Sever je naplánován na
sobotu 19. srpna do Šluknova. Sraz účastníků je na šluknovském náměstí
v 8:00, vozidla si můžete prohlížet do 10:30 hodin, poté se vydá spanilá jízda
po trase Lipová, Mikulášovice, Rumburk – Dobrovského náměstí, Varnsdorf Pivovar Kocour.

Hra se šiframi v rumburské Loretě
V pátek 11. srpna se do Lorety Rumburk můžete vydat na letošní novinku,
podvečerní prohlídku "Po stopách andělů". Na společnou podvečerní 30
minutovou komentovanou prohlídku (od 19.00, 19.30 a 20.00 h.) navazuje
individuální hra se šiframi. Účastníci se díky zapojení do hry pokusí odhalit
tajemství malířské a sochařské výzdoby barokní památky z 18. století. Prohlídky
se šiframi mohou vyhledat ti, kdo se přes den věnují turistice v Českém
Švýcarsku a mají volno až vpodvečer, nebo ti, kdo rádi luští. Akce je určena
dospělým i rodinám s dětmi. Začíná od 19.00 h. a končí ve 21.00 h.
Vhodná je rezervace na tel. +420 604 555 922.

Tolštejnské slavnosti
V sobotu 12. srpna jste zváni na náměstí Jiřího v Jiřetíně pod Jedlovou ke
společné oslavě výročí Tolštejnského panství a k zahájení dalšího roku vandrovní
hry. Pro vaši příjemnou pohodu družina pana Albrechta připravila od 10:00
do 18.00 hodin Jarmark s lákavou nabídkou pochutin, nápojů, řemeslných
výrobků a dárkového zboží. V 10:00 na děti čeká Vildova soutěžní dračí stezka,
od 14:00 hodin je připravena vernisáž prodejní výstavy velkoformátových
fotografií Jiřího Stejskala, na 17:00 je neplánována módní přehlídka a ve 20:00
slavností ukončí Světluškový pochod.

Program kina Krásná Lípa
Středa 16. srpna od 19:00 - I dva jsou rodina
Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře.
Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě,
které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel se okouzlujícím
způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Během následujících osmi let se
ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta.
Francouzská romantická komedie, 118 minut.
Přístupno od 12 let. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bohemiamp.cz/filmy/i-dva-jsourodina/1752/

Pátek 18. Srpna od 18:00 - Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve
společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat svět.
Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka
jménem Robinson Crusoe. Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle dvounohý
tvor by mohl být jeho šancí dostat se z ostrova pryč.
Animovaná komedie, 90 minut. Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bioscop.cz/_web/film/robinson-crusoe
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Vlčíhorská kaple
se opět rozezněla
Poslední červencovou sobotu jsme zažili opět
jeden z nezapomenutelných letních koncertů.
V kapli ve Vlčí Hoře se rozezněl operní zpěv
mladé Anety Ručkové za doprovodu klavíristy
Josefa Kratochvíla - oba mimo jiné absolventi
Akademie múzických umění v polských
Katovicích. Mohli jsme tak společně prožít

hudební repertoár složený ze známých mistrů
jako např. L. Janáček, G. F. Händel, A. Dvořák
a další - Krásná Lípa se mladým umělcům
velmi líbila a v budoucnu se budeme jistě
těšit na jejich další společný varhanní koncert
v kostele sv. Máří Magdalény.

Oslava životního
jubilea
v Domově pro seniory
Dne 3. srpna se konala oslava 95. narozenin paní
Marie Beranové a paní Anastazie Beniačové.
Na přání proběhla malá oslava, kde nechybělo
občerstvení a krásný dort. Kromě přítomného
personálu a rodiny přijeli pogratulovat zástupci
z Krajského úřadu, zastupitelé města Krásná Lípa
a vedení Domova pro seniory Krásná Lípa. Celé
slavnostní dopoledne proběhlo v radostném
a pohodovém duchu.

Koncert písničkáře

Jana Buriana
Po koncertech v kapli ve Vlčí Hoře a v kostele svaté
Máří Magdaleny Krásnolipské kulturní léto dorazilo
i do kulturního domu, které s koncertem Ekologie
duše navštívil písničkář, ale také spisovatel, fejetonista, autor rozhlasových pořadů Jan Burian. Skvělý podvečer, plný písniček a vyprávění a básniček,
nechyběl ani jeden z fejetonů, které vychází v časopise Týdeník Rozhlas. Večer byl opravdu, tak jak
napovídá název koncertu, balzámem pro duši.

Oslavoval i pivovar
Dnes již pravidelný festiválek Krásnolipská nádhera první srpnovou sobotu zaplnil krásnolipské
náměstí.

Obřadní síň
v novém
Pokud plánujete svatbu a zvolíte krásnolipskou obřadní síň, můžete se těšit na nové
prostředí, které prošlo malou rekonstrukcí. Samozřejmě si můžete zvolit i jiné místo. Několik dalších tipů najdete na stránkách:
http://www.krasnalipa.cz/svatba.php
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V národním parku České Švýcarsko děti zkoumaly
vodu a život kolem vody
Novou venkovní učebnu v areálu Správy národního parku České
Švýcarsko v Krásné Lípě v červenci
vyzkoušeli účastníci pětidenního
přírodovědného programu, který
společně již čtvrtým rokem uspořádaly České Švýcarsko o.p.s. a Správa
národního parku České Švýcarsko.
Letošního programu, který byl zaměřen na téma: Voda kolem nás
i v nás, se zúčastnilo 24 dětí.
Děti se během akce seznamovaly
s devíti poselstvími od studánkové
víly a poznávaly tak vodu z nejrůznějších pohledů. Součástí programu byl i výlet k pramenům říčky
Křinice, ale také exkurze na přehradu v Chřibské, která je zdrojem
pitné vody pro zdejší region. Tam
měly děti příležitost seznámit se
s povoláním hrázného a podívat se,
kudy a jak vede voda z přehrady dál
k úpravě.
Na mnohem menší přehradě v nedalekém Kyjově děti odchytávaly
a zkoumaly drobné vodní živočichy.
V rámci českoněmecké spolupráce
připravili pro účastníky akce jeden

program i pracovníci ekologické
organizace Naturschutzzentrum
Neukirch, české i německé děti tak
společně objevovaly naučnou stezku v okolí Valtenbergu nedaleko
Neukirch a vyzkoušely si nejrůznější vodní hrátky u zdejšího potoka,
kde je zbudované přírodní hřiště
s vodním mlýnem, pumpou apod.
Za nepřízně počasí mohly děti využít prostory nové učebny v areálu
Správy národního parku, kde tvořily, nebo si poslechly vyprávění
o mořských tulácích, a to o lososovi
a úhořovi.
Pětidenní program pro děti byl realizován díky projektu České Švýcarsko přátelské školám, který podpořil SFŽP a MŽP ČR. Z projektu bude
realizován i přírodovědný program
v rámci česko-německého tábora
národních parků, který proběhne
začátkem srpna rovněž v areálu
Správy národního parku České Švýcarsko.
(Jarmila Judová – koordinátorka
projektu)

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města
Krásná Lípa konaného dne 24. 07. 2017
Žádost o dotaci na závlahu fotbalového hřiště
Usnesení ZM č. 15 – 01/2017
ZM projednalo žádost o dotaci do podprogramu 133D 531 Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR na vybudování zavlažovacího systému
fotbalového hřiště v Krásné Lípě a schvaluje její podání.
ZM schvaluje zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce, a to ve výši min. 40 % a max. 50 % celkových výdajů na projekt.
V případě poskytnutí dotace ZM schvaluje předfinancování projektu v plné
výši. Tyto prostředky budou čerpány z II. rozpočtové rezervy města.
Akční plán dopravních opatření v Krásné Lípě
Usnesení ZM č. 15 – 02/2017
ZM schvaluje Akční plán dopravních opatření Města Krásná Lípa v letech
2016 až 2020 dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení ZM č. 15 – 03/2017
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa přijetí dotace z OPZ na projekt Komunitní
centrum Kostka ve výši 6 721 245,25 Kč. Celkový rozpočet je 7 074 995 Kč
(5,6 mil. Kč přímé náklady, 1,4 mil. Kč nepřímé náklady) a uzavření příslušné
smlouvy. Spolufinancování ve výši 5% = 353 749,75 Kč je hrazeno z rozpočtu
Kostky (rezervní fond). Termín realizace 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020. ZM schvaluje poskytnutí vratného příspěvku ve výši 600 000 Kč na případnou potřebu
předfinancování projektu. Příspěvek je vratný do jednoho měsíce od finančního ukončení projektu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - financování akcí z FRIM
Usnesení ZM č. 15 – 04/2017
ZM schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. čerpání účelově vázaných prostředků z FRIM na akci Přírodní dětská zahrada na:
1. herní prvky na zahradu u MŠ ul. Smetanova do výše 500 tis. Kč,
2. terénní úpravy a cesty na zahradě ul. Smetanova do výše 200 tis. Kč.
Diskuze členů ZM
Usnesení ZM č. 15 – 05/2017
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze
členů ZM:
a) nevhodným parkováním u křižovatky ve Smetanově ulici u domu ČŠ,
b) řešením dopravní situace a bezpečnosti silničního provozu na
Varnsdorfské ulici.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková
Ověřovatel zápisu: Hana Volfová, Václav Hieke
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