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Čtvrtek 7. září
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 555

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Den Českého Švýcarska se vydařil
V tradičním termínu na konci prázdnin jsme opět
připravili Den Českého Švýcarska. Podle ohlasů návštěvníků a účastníků, i dle celkové návštěvnosti ho
můžeme považovat za úspěšný. Jako obvykle jsme
zahájili v brzkém dopoledni, letos již 19. srazem
majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland. Burácející
stroje opět přilákaly stovky spokojených fanoušků
a přilehlou Masarykovu ulici navíc zaplnily desítky
motocyklů novějšího data výroby, které si našly
také početné zástupy obdivovatelů.
Krátce po odjezdu motocyklových veteránů, které vyrazily na svoji spanilou jízdu regionem, odstartovaly dětské běžecké závody Parkmaratonu
2017, které připravil s naší technickou podporou
Schrödingerův institut. Ve třech kategoriích, na
pozměněných trasách, běželo letos celkem 94 malých závodníků! Účast tedy byla parádní. Ještě před
polednem, za doprovodu kostelních zvonů, byl odstartován Cross Parkmaraton 2017, s tratěmi 10 km,
4 členné štafety, půlmaraton a maraton, pořádaný
energií sršící Marjánkou Krásnolipskou. Na start se
letos postavilo celkem 160 závodníků, vč. početné
skupiny německých a izraelských běžců. Na hlavní

trati se představila dvacítka vytrvalců, krásnolipské
může potěšit 8. místo Jana Chrousta z týmu RC Falkenštejn Krásná Lípa v nejpočetnější kategorii muži
40-59 let. Medaile pro vítěze Cross Parkmaratonu
opět originály, pocházely z dílny uměleckého kováře Míly Petráška, který zároveň vybojoval krásné
2. místo na poloviční maratonské trati. Video, fotky
a výsledky z Cross Parkmaratonu 2017 najdete na
stránkách: http://www.parkmaraton.cz/.
Odpolední program na náměstí nabídl Trial show,
kouzelnickou estrádu, revival Michaela Jacksona,
vystoupení kapely Blurry Tones a další zábavná
vystoupení, prokládaná průběžným vyhlašováním
vítězů jednotlivých tratí Cross Parkmaratonu. Vše
zvolna směřovalo k vrcholu dne, k hudebnímu vystoupení Dana Bárty a skupiny Illustratosphere.
S jeho asistencí jsme úvodem koncertu nejprve
společně pokřtili nový kalendář Českého Švýcarska
pro rok 2018. Držitel několika cen Akademie české
populární hudby, jeden z nejuznávanějších současných zpěváků české rockové scény, si okamžitě
podmanil publikum na již potemnělém Křinickém
náměstí. S podporou skvěle šlapající kapely zazpí-

val průřez tvorbou této jazzrockové formace a připravil posluchačům skvělý, téměř hodinu a půl
dlouhý hudební zážitek, zakončený dlouhou autogramiádou a společným focením s fanoušky, to vše
ve skromném, vstřícném a civilním projevu, tolik
odlišném od loňské Slzy. Opět nás podrželo počasí,
ač se na nebi hodně blýskalo, spadlo nakonec jen
pár kapek.
Závěrem musím poděkovat desítkám dobrovolníků, bez kterých by se celý slavnostní den vůbec
nemohl uskutečnit. Také děkuji krásnolipským hasičům, kteří zajistili dopravní uzávěru, policistům
místního oddělení Policie ČR, kteří dohlédli na
bezproblémový průběh akce, samozřejmě i pracovníkům našich Technických služeb, kteří vše od brzkých ranních hodin, do pozdních večerních, technicky zabezpečovali. Také děkuji všem pořadatelům
jednotlivých programových akcí a svým kolegyním
Janě Drobečkové, Lucii Hankové a Šárce Peškové.
Fotografie z akce si lze prohlédnout buď na www.
krasnalipa.cz ve fotogalerii na facebookových
stránkách Krásné Lípy.
(Jan Kolář, starosta města)
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SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 11. 9. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 14. 9. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
25. 9. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
28. 9. 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

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

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).

Kancelář senátora
za Děčínsko
Zbyněk Linhart

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com

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,

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i firem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Asistent prevence kriminality

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

Byty a nebytové

tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

KONTAKT

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

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!

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 9. – 10. 9. 2017 MDDr. Pavel Barcal
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 16. – 17. 9. 2017 MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 23. – 24. 9. 2017 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.
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Kotlíková dotace
Připravuje se 3. výzva kotlíkové dotace Ústeckého kraje. Vyhlášení se předpokládá v září 2017.
Informace naleznete v pdf na: http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_
dokumenty=1715299. Další informace na stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.
cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1%3D204744. V průběhu podzimních měsíců proběhne
informační seminář i v Krásné Lípě.

Odpověď na
anonymní žádost
Občané z Nemocniční ulice sepsali anonymní
žádost o příspěvek na krmivo pro kočky
obyvatelce, která se o ně na sídlišti stará, krmí
je. Město Krásná Lípa však mnoho let usiluje
o nemnožení volně pobíhajících koček na
sídlišti tím, že každoročně vydává finance
na jejich kastraci. Krmení toulavé zvěře však
logicky přispívá k jejímu množení, což vede
ke stížnostem ostatních obyvatel. Přispívat na
krmivo a podporovat tak jejich množení tedy
jistě nebudeme.

I u sousedů
se slavilo

Turisté uklidili okolí
Mnišských pramenů a Blaženy

V sousední Doubici se konala oslava 560
let první písemné zmínky o vzniku obce
a zároveň 25. let obnovené samostatnosti.
V dlouhé historii obou našich obcí jsme
šli, z rozhodnutí komunistických úřadů, po
krátkou dobu společně. Dnes úspěšně, a jako
dobří sousedé, pracujeme na společných
i regionálních tématech Českého Švýcarska
a Šluknovska.
(jk)

Krásnolipští turisté vyčistily od šišek a klestí přítok
k prameni, natřely lavičku i samotný přístřešek,
uhrabaly okolí. Vyčistily i Farskou kapličku, kterou
nedávno někdo také "vymetl", ale úplně jinak než
bylo potřeba. Kus práce odvedli i u Blaženy, kde
uklidili pořádnou nadílku smetí. Vyčistili příkop od
nánosu listí, klestí, kamenů, uhrabali okolí, ometli
studánku a natřeli. Nový kabát jí sluší. Natřený byl
i mostek, druhý se ještě musí vyspravit, a potom
se natře i on. Obě studánky vypadaly zase krásně
a až bude u Blaženy nové posezení, lidé si tam rádi
odpočinou.
(Jitka Štraubová)

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby se konají v pátek 20. 10. 2017 od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 do
14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro okrsek č.
1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební
okrsek č. 5 je volební místnost v Nobilis Tilia ve
Vlčí Hoře.

Medaile pro vítěze Cross Parkmaratonu byly opět
originály, pocházely z dílny uměleckého kováře
Míly Petráška.

Koncem srpna strávil dva dny v Krásné Lípě
prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Kromě
procházky po městě došlo i na návštěvu pivovaru
a především výšlap do blízkých skal.
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Mezinárodní noc

Sousedský pochod

pro netopýry v Jiříkově

Zúčastněte se v sobotu 9. září sousedského
pochodu na čedičový vrch Dymník se zastavením v rumburské Loretě. Vycházka je
věnována fauně, flóře, geologii i historii pozoruhodné oblasti na pomezí Českosaského
Švýcarska, Lužických hor a Lužické pahorkatiny. Sraz účastníků je v 10:30 v Rumburku
u vlakového nádraží.

Tradiční večerní setkání pod širým nebem, při
kterém se můžete setkat s živým netopýrem
a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života
těchto tajemných nočních tvorů se uskuteční
v pátek 8. září mezi 19:00 – 20:00 hodin. Při
příležitosti mezinárodní noci pro netopýry
bude zájemcům umožněna prohlídka místní
štoly v Jiráskově ulici. Akce je vhodná především pro děti a jejich rodiče.
S sebou teplé oblečení a svítilnu, zájemci
o prohlídku štoly si přinesou také helmu (například cyklistickou)

Dřevosochařské
sympozium
Přijďte si prohlédnout, jak šikovní dřevosochaři mění kmeny nepůvodních druhů stromů v sochy vzácných a ohrožených druhů živočichů Českosaského Švýcarska. V plánu jsou
rys ostrovid, čáp černý, plch zahradní, mlok
skvrnitý, ale také amonit z dávné historie, kdy
se začal odvíjet příběh našich pískovcových
skal.
Ve středu, 13. září od 18:00 hodin se v rámci sympozia uskuteční přednáška a beseda
s Marií Hruškovou na téma "Lidé a stromy"
(venkovní učebna Správy NP České Švýcarsko). Akce se uskuteční v areálu Správy NP
České Švýcarsko ve dnech 11. – 16. září.

Loretánskými
slavnostmi vyvrcholí
oslavy 310 let Lorety
Barokní sakrální památka Loreta Rumburk
ožije v sobotu 16. září od 10:00 do 17:00 hodin zpěvem, pohádkami a divadlem v kostele.
Děti čeká tvoření ve výtvarných dílnách. Dětské i dospělé návštěvníky pak půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. Připraveny jsou komentované prohlídky
s průvodcem. Vstupné je 25 Kč.

Babí léto
do sklenice
V sobotu 23. září v 10:00 hodin jste zváni na
Vlčí Horu na akci Babí léto do sklenice. Bude
o tom, jak se včas a správně připravit na podzimní plískanice. Budete sdílet osvědčené tipy
k posílení imunity a připravíte se na chladné
období roku. Navíc bude jako vždy mnoho inspirace na zpracování sklizně.
Vstupné 100Kč, děti zdarma. Přihlášky na
email: irena.cihakova@nobilis.cz.

Už troubějí
V pátek 22. září se v 17:30 vydejte na atraktivní
vycházku za troubícími jeleny do nitra národního parku. Přijďte si poslechnout "pána zdejších lesů" v době říje a vychutnejte si jedinečný zážitek z noční výpravy do hlubokých lesů
Českého Švýcarska! Sraz účastníků je u silnice
Kyjov - Doubice (u vstupu zelené turistické
značky na území NP České Švýcarsko). Trasa exkurze: Druhá brána - Třetí brána a zpět.
S sebou svítilnu, tmavé a nešustivé oblečení,
dobrou obuv.

Festival lokální
ekonomiky
5. ročník Festivalu lokální ekonomiky, který
pořádá MAS Český sever, z. s., se koná v pátek
15. září ve Chřibské v Domě seniorů na náměstí od 10:00 do 15:00 hodin. Tématem bude
venkovská ekonomika, regionální produkce
a ekonomika ve vztahu k cestovnímu ruchu.
Pozvánka v pdf ke stažení na http://krasnalipa.cz/…/Pozv%C3%A1nka%20na%205.%20
ro%C4%8Dn%… V sobotu 16. září se pak na
náměstí v Chřibské uskuteční od 10:00 – 17:00
trh regionálních produktů.

Houbařský den
Již po 19. se opět v centru příhraničního města Seifhennersdorf koná dospělými i dětmi
oblíbená houbařská akce. V neděli 17. září
mezi 11:00 až 17:00 je v Radničním sklípku připraveno vše o pokrmech z hub, v Karáskovu
muzeu bude velká výstava hub s radami odborníků. Chybět nebude ani Gretel trh s houbami, Karáskovým chlebem, hornolužickými
koláči, loupežnickými klobáskami, ovocem
a zeleninou a samozřejmě Karáskovo přírodní trhy s více jak padesáti prodejními stánky
a obchodníky, které se konají na parkovišti
u Karáskova muzea, na náměstí u radnice
a v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof).
Aby se Vám návštěva vyplatila ještě víc, mohou například nadšení turisté projít 4,5 Kilometru dlouhou Karáskovo okružní stezku
a příznivci cyklistiky mohou projet 21 kilometrovou cyklostezku po stopách legendárního
vůdce loupežníků.
Další informace naleznete na: www.karaseks-revier.de.

Program kina
Krásná Lípa
Mimi šéf
Na páteční podvečer 8. září od 18:00 pro Vás krásnolipské kino připravilo animovanou komedii
Mimi šéf.
V animované komedii Mimi šéf se seznámíte
s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent.
Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z jeho
příchodu do rodiny zrovna velkou radost nemá,
proto se snaží novému sourozenci podívat na
zoubek. Tedy pokud už nějaký má.
97 minut. Přístupno. Vstupné: 40 Kč.
Trailer a více informací na: http://www.cinemart.
cz/filmy/mimi-sef/

Muzzikanti
Na středeční podvečer 20. září od 19:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo českou rockovou baladu Muzzikanti.
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od
folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou
sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba
má své nezastupitelné místo.
109 minut. Přístupné od 12 let. Vstupné: 60 Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bohemiamp.cz/filmy/muzzikanti/1747/

Pes ro©ku
Na páteční podvečer 22. září od 18:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo animovanou komedii Pes ro(c)ku.
Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od
strun a stal se zcela novým druhem – psem rockovým. Animovaná komedie Pes ro(c)ku přinese
velké rock´n´rollové dobrodružství.
80 minut. Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bontonfilm.cz/pes-rocku/1041/#trailer

Krásnolipská
koloběžkyjáda
V neděli 24. září jste zváni na tradiční Krásnolipskou koloběžkyjádu. Sraz závodníků
je v 10:00 u altánu na cyklostezce i Cimráku.
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích od
předškolních dětí až po rodiče a prarodiče.
S sebou koloběžku, přilbu a samozřejmě dobrou náladu.

Nobilis Tilia hledá
pracovníka na úklid
Hledáme spolehlivého pracovníka na úklid části
budovy Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Potřeba úklidu
každý pracovní den odpoledne PO-PÁ v čase od
16.00 v rozsahu 3-4 hodin nebo dle dohody.
Odměna minimálně 6.500 Kč měsíčně. Nástup co
nejdříve. Doba: neurčitá. Více informací k uvedené činnosti poskytne paní Karolína Němčanská,
tel.: 773 111 905. (https://eshop.nobilis.cz/)
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Dešťová voda
do splaškové kanalizace nepatří
Na základě informací od provozovatele splaškové kanalizační sítě firmy SČVK a.s. Teplice
bylo zjištěno, že do této sítě a následně do
čističky odpadních vod natéká značné množství dešťové vody. Toto se projevuje zejména
při větších srážkách. Následně to způsobuje
provozní problémy při čištění odpadních vod.
Dovolujeme si Vás upozornit, že do splaškové
kanalizační sítě je zakázáno napojovat zdroje
dešťových vod, tedy například vody ze žlabů
a svodů, z dešťových vpustí apod.
Žádáme tímto všechny majitele objektů, kte-

ří mají napojeny dešťové vody do splaškové
kanalizační sítě, aby toto napojení odstranili
a tyto vody likvidovali jiným vhodným způsobem (napojením na dešťovou kanalizační
síť, vsakováním na vlastním pozemku apod.).
V případě, že bude neustále docházet k nadměrnému natékání dešťových vod do splaškové kanalizační sítě, bude provozovatel nucen provádět kontroly u jednotlivých objektů
a v případě zjištění napojení následně dle zákona pokutovat. Děkujeme za pochopení.
Město Krásná Lípa

Organizace školního
roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním
roce 2017/2018 začalo v pondělí
4. září 2017. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve středu 31. ledna
2018. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2017 a skončí v úterý
2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu
3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro okres Děčín stanoveny v týdnu
12. 2. - 18. 2. 2018.

Udržitelná doprava
je dlouhodobým
cílem

Správa národního parku
zpřístupní skalní hrad Falkenštejn
Po několikaleté přípravě začaly práce na
zpřístupnění skalního hradu Falkenštejn
v národním parku České Švýcarsko nedaleko
Jetřichovic. Vzhledem k nepřístupnému
terénu musely být stavební prvky na místo
určení dopraveny pomocí vrtulníku.
V rámci projektu za necelých 7 miliónů korun
budou na skalní ostroh osazena nová ocelová
schodiště, pochozí plochy a zábradlí. Zároveň
vznikne i jakýsi malý turistický okruh, neboť
na vrchol povedou dvě cesty, přičemž jedna

bude určena pouze pro výstup a druhá jen
pro sestup.
Veškeré práce budou dokončeny do
30. listopadu tohoto roku. Zpřístupněný hrad
by se měl návštěvníkům poprvé představit na
jaře příštího roku v rámci otevření turistické
sezóny. Zpřístupněním skalního ostrohu se
zbytky hradu vznikne nový atraktivní turistický
cíl v okrajové části národního parku.
(Richard Nagel)

Nárůst dopravy, především té automobilové,
přináší ve městech, ale nejen tam, řadu problémů. Zvyšuje se znečištění ovzduší emisemi
a prachem, narůstá hluk, špatně se parkuje
a celkově se snižuje bezpečnost silničního
provozu. Na tento trend je potřeba reagovat
a snažit se uvedená negativa odstraňovat či
alespoň omezovat. Jedná se ve většině o opatření s dlouhodobějším časem realizace. Příprava větších investičních projektů trvá roky, ať už
jde o obchvat města, výstavbu parkovišť nebo
i jen chodníků. Akční plán dopravních opatření je tvořen přehledem souvisejících projektů
a představuje základní vodítko pro vedení
města Krásná Lípa a jeho obyvatele v oblasti
rozvoje udržitelné dopravy ve střednědobém
výhledu. Slouží k představě o potřebách a záměrech v oblasti mobility a představuje priority při využívání investičních prostředků za
účelem zlepšení možností udržitelné mobility
obyvatel a návštěvníků města. Uvedený dokument vychází ze současné úrovně vědomostí
a zkušeností z let minulých, z dostupných
informací a dokumentů dalších subjektů veřejné správy, správců dopravní infrastruktury
atd. Je také nezbytnou součástí dokladů předkládaných při žádostech o dotační podporu
u dopravních opatření. Dokument byl projednán Radou města Krásná Lípa a schválen
zastupitelstvem. Je zveřejněn na webu města
v záložce Město.
(Jan Kolář, starosta města)
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Turnaj v plážovém volejbale
Babolat beach

V sobotu 19. 8. se konal na sportovním areálu za
podpory města Krásná Lípa další turnaj v plážovém volejbale Babolat beach pořádaný oddílem
volejbalu. Počasí nám přálo, účast hráčů z širokého
okolí byla hojná a tak se hrálo do pozdních hodin.

Vítězem turnaje, ve kterém výkony všech dvanácti
teamů byly vyrovnané, se stala Dana Bisová a Láďa
Danč.
(D. Lehoczká)

Zámecké saxofony
v krásnolipském kině
Saxofony všech velikostí, v rukách umělců ze Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky, provedly posluchače mnoha žánry, od hudby
tzv. vážné, přes muzikálovou až po populární či
swingovou. Zazněla tak díla Antonína Dvořáka,
Johannese Brahmse, George Gerschwina, Leonarda Bernsteina či Jaroslava Ježka. Koncert proběhl
v rámci Krásnolipského kulturního léta, které vyvrcholilo 26. srpna Dnem Českého Švýcarska.

Skalní hrádky 2017
jsou minulostí…
V polovině srpna tradičně Klub českých
turistů společně s Městem Krásná Lípa
organizují dálkové a turistické pochody
Skalní hrádky Labských pískovců, letos jubilejní 35. ročník. Celý podnik byl
zařazen do seriálu „100 let republiky, “
130 let pohybu“ a „10 akcí IVV“ (mezinárodní organizace pro lidový sport).
Účastníci mohli též plnit OTO (oblastní
turistický odznak, tzn. Krásnolipsko,
Labské pískovce a Köglerova naučná
stezka). Od pátku do neděle bylo připraveno celkem 10 pěších tras od 4 do
100 km, 4 cyklotrasy a přehrada v Kyjově
byla připravena pro zájemce o plavání,
kteří by tak splnili jednu z podmínek pro
přidělení odznaku IVV. V rámci pochodu
se již druhým rokem připravoval běh
maminek s kočárky. V letošním roce byly
Skalní hrádky zařazeny do Česko-slovenského poháru v ultratrailu (CSUT). Jedná
se o velmi náročné specifikum, kdy je
pořadatel povinen postavit trasu delší
jak 100 km, s maximální eliminací asfaltového povrchu, turisticky zvlněným
terénem a s několika občerstvovacími
stanicemi. Závodníci tuto trať zpravidla
běží, ale běh není podmínkou (jde o to
vejít se do limitu – v našem případě byla
trasa dlouhá 108 km a limit byl 26 hodin).
Z počátku počasí aktivnímu pohybu příliš nepřálo a mnoho potenciální účastníků od sportování odradilo. I tak se ale
na plánované trasy vydalo 280 aktivních
účastníků. Desítky dalších zájemců si
v sobotu a v neděli prošli trasy pro své
potěšení. Nejvíce přihlášených se vydalo

na trasu 12 km (88), běžců na 108 km odstartovalo 27 (nejrychlejší proběhl trať
za 13 hodin, 3 minuty a 28 vteřin). 1934
byl rok narození nejstaršího účastníka
a z největší dálky k nám přijel závodník
z Maďarska.
Organizace Skalních hrádků není jednoduchá. Proto je třeba ocenit tým hlavních organizátorů. Ti si s přípravou dali
práci a v konečném výsledku přípravu
zúročili. Že počasí zapracovalo v jejich
neprospěch, je věc jiná a hlavně neovlivnitelná. Péči o agendu kolem plnění
podmínek IVV a akcí vyhlášených ústředím KČT v Praze měl na starosti Karel
Hanousek a úkoly s tím spojené splnil na
výbornou. Klub českých turistů děkuje
všem svým členům i nečlenům, kteří pomohli na kontrolách, prezentaci, ve stánku s občerstvením a přípravě či likvidaci
základny. Dík patří vedení Kostky a více
než vstřícné vystupování p. Beránkové.
Neocenitelnou pomoc nám poskytl Klub
českých turistů Rumburk na své základně v osadě Kopec a tak, jak se stalo pravidlem i Technické služby našeho města.
Velice si vážíme nabídky Základní školy
a Sboru dobrovolných hasičů směrem
k možnosti ubytování účastníků pochodu, které jsme využili bezezbytku.
Při přípravě a realizaci ultratrailového
závodu jsme s vděčností přijímali rady
zkušených profesionálů Olafa Čiháka
a Egona Wiesnera. Samostatnou kapitolou je pomoc firem, které nám zkvalitnily
občerstvení a odměny pro účastníky na
nejdelších trasách.
(Výbor KČT Krásná Lípa)

Turnaj v malé kopané
vyhráli Krásnolípáci
Za podpory města Krásná Lípa na krásnolipské travnatém hřišti uskutečnil turnaj v malé kopané. Bohužel počet týmů byl ovlivněn začátkem
fotbalové sezóny ve velkém fotbale, kdy se již přihlášené týmy odhlásily.
Celkem se nakonec zúčastnily čtyři týmy. Vzhledem k počtu se rozhodlo, že se bude hrát dvoukolově každý s každým. Po vyhodnocení všech
utkání se stal vítězem a zároveň obhájcem turnaje tým složený z krásnolipských fotbalistů, který hrál pod názvem “Kopyta“. Děkujeme všem za
účast a těšíme se opět na setkání v příštím roce.
(S.K.)

7. září 2017

USNESENÍ

ze 50. zasedání Rady města
Krásná Lípa konaného dne 28. 8. 2017
I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 50 – 01/2017
RM projednala přípravu zasedání 16. ZM s následujícími body programu:
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality,
- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko,
- Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské
školy Krásná Lípa, p. o.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 50 – 02/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
2329/1 o výměře 1205 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle
GP č-1953-114/2017 nově vzniklá p. p. č. 2329/12)
za účelem výstavby rodinného domu Oldřichu
a Janě Holešínským, bytem Elišky Krásnohorské
986/37, Krásná Lípa za cenu 84 350 Kč (do základní výměry 36 150 Kč, nad základní výměru 48 200
Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve
vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části st. p. č. 139 a části p. p. č. 1422/2,
vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 50 – 03/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č.
139 o výměře 111 m2 a části p. p. č. 1422/2 o výměře 1140 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rodinného domu Haně Tokáčové, bytem
Teplická 526, Bílina za cenu 47 550 Kč. Prodej
bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 567, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 50 – 04/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
567 o výměře 2168 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Petru a Ireně Malíkovým, oba bytem Bělohorská 150/257, Praha za cenu 90 720
Kč za podmínky současného prodeje části p. p. č.
569 o výměře 14 m2, k. ú. Vlčí Hora zabrané místní komunikací městu Krásná Lípa za cenu 40 Kč/
m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej části p. p. č. 1372/4, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 50 – 05/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
1372/1 o výměře 1896 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Ing. Vladimíru Machuldovi,
bytem Sněžná 57, Krásná Lípa za cenu 75 840
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej části p. p. č. 639/2, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 50 – 06/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
639/2 o výměře 572 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Františkovi a Libuši Krůtilovým,
oba bytem Nová 2897, Varnsdorf za cenu 28 760
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej st. p. č. 209, p. p. č. 536/1, p. p. č. 554/8
a p. p. č. 554/4, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 50 – 07/2017
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 209
o výměře 80 m2, p. p. č. 536/1 o výměře 451 m2,
p. p. č. 554/8 o výměře 141 m2 a p. p. č. 554/4
o výměře 583 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem
zřízení zahrady Janu Hájkovi a Markétě Hoškové,
oba bytem Kamenná Horka 16, Krásná Lípa za
cenu 68 650 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
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2. Jaroslava Schmidová, bytem Krásný Buk 10,
Výpůjčka - vyhlášení
Krásná Lípa,
Usnesení RM č. 50 – 08/2017
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit pozemek p. p. 3. Jiří Matys, bytem Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa.
č. 1753/1 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Zpětné odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 50 – 09/2017
RM doporučuje ZM schválit zpětné odkoupení p. III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Nemocp. č. 261/33 o výměře 1107 m2,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za cenu 55 530 Kč od niční 952/18 - Usnesení RM č. 50 – 16/2017
Marka Hejného, bytem Dlouhý Důl 19, Krásná RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1,
Lípa z důvodu nemožnosti dopravního napojení Nemocniční 952/18, Krásná Lípa. Byt I. kategorie
pozemku pro stavbu RD na přilehlou komunikaci. o velikosti 2 + 1 (46,12 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Při
podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši
Náklady s prodejem uhradí kupující.
RM doporučuje ZM schválit vrácení jistiny ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy
166 050 Kč Marku Hejnému, bytem Dlouhý Důl a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
19.
Byty - pronájem - byt č. 18, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 50 – 17/2017
Usnesení RM č. 50 – 10/2017
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 99 000 RM schvaluje pronájem bytu č. 18, Nemocniční
Kč Martině a Josefu Erbanovým, oba bytem Rum- 1148/12 v tomto pořadí:
1. Žofia Šulcová, bytem Nemocniční 1065/32,
burská 977/5, Krásná Lípa.
Krásná Lípa,
Byty - pronájem - byt č. 5, Nemocniční 2. Jaroslav Rojer, bytem Pletařská 2, Krásná Lípa,
3. Marie Seifertová, bytem J. Wolkera 421, Most.
1149/12a
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
Usnesení RM č. 50 – 11/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční vlastní náklady.
1149/12a, Krásná Lípa za podmínky uzavření
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Pe- Žádost o vyjmutí pozemku z nabídky na výtrem Zrubeckým, bytem Vlčí Hora 23, Krásná Lípa stavbu RD - Usnesení RM č. 50 – 18/2017
na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 s au- RM schvaluje na základě žádosti Václava Pešťáka
tomatickým prodloužením doby nájmu vždy o je- a Gabriely Sedláčkové, Kyjov č. p. 109, Krásná Lípa
vyřazení plochy Z4/1 dle územního plánu z naden rok za podmínky bezdlužnosti za nájemné
a služby spojené s užíváním bytu. Veškeré opravy bídky pozemků na výstavbu RD.
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní města - Usnesení RM č. 50 – 19/2017
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č.
smlouvy - byt č. 5, Nemocniční 1149/12a
2017/19/15 - 237, vodovodní přípojky v pozemku
Usnesení RM č. 50 – 12/2017
RM doporučuje ZM schválit převod práv a závaz- místní komunikace p. p. č. 3023, k. ú. Krásná Lípa,
ků vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí pro budoucí RD na p. p. č. 1586/1, k. ú. Krásná Lípa
kupní smlouvy č. 2009/40/27-107 na byt č. 5, s MUDr. Janem Novákem a MUDr. Danou NováNemocniční 1149/12a, Krásná Lípa mezi městem kovou, oba bytem Šluknovská 2877, Česká Lípa.
Krásná Lípa a Veronikou Sokolovou, bytem Barvířská 39/4, Rumburk, na Petra Zrubeckého, bytem Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zříVlčí Hora 23, Krásná Lípa s účinností k 1. 10. 2017. zení věcného břemene - Usnesení RM č. 50 –
20/2017
Byty - pronájem - byt č. 24, Nemocniční RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
1149/12a
2017/10/15 - 236, na vrchní vedení NN a zemní
Usnesení RM č. 50 – 13/2017
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční kabelovou přípojku NN v místní komunikaci p. p.
1149/12a, Krásná Lípa za podmínky uzavření č. 1057/1, k. ú. Krásný Buk, v rámci rekonstrukce
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v po- vedení v části obce Kamenná Horka s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín,
řadí:
1. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, IČ 24729035.
Krásná Lípa,
2. Michal Moravec, bytem Žižkova 155, Jiřetín Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na
veřejnou kanalizační síť
pod Jedlovou,
3. Jindřich Zeman, bytem Ke Zvonici 800/8, Pra- Usnesení RM č. 50 – 21/2017
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy
ha 4,
na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná
s automatickým prodloužením doby nájmu Lípa pro Dotační program na připojení na veřejvždy o jeden rok za podmínky bezdlužnosti nou kanalizační síť pro kok 2017. Jedná se o tyto
za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. žadatele:
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce - Jan Šťastný a Naděžda Šťastná - smlouva č.
2017/15/15 - 239,
na vlastní náklady.
- Marcela Benešová - smlouva č. 2017/15/15 240,
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní
- Ivana Bílková a Josef Bílek - smlouva č.
smlouvy - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
2017/15/15 - 241,
Usnesení RM č. 50 – 14/2017
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy - Ludmila Jožáková - smlouva č. 2017/15/15 242.
o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 24,
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa v pořadí:
1. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Dotace na opravu střechy
Krásná Lípa,
Usnesení RM č. 50 – 22/2017
2. Michal Moravec, bytem Žižkova 155, Jiřetín RM neschvaluje dotaci na opravu střechy Inpod Jedlovou,
geborg Pohlové, Dlouhý Důl 15, Krásná Lípa z dů3. Jindřich Zeman, bytem Ke Zvonici 800/8, Pra- vodu, že oprava nebyla provedena na rodinném
ha 4,
domě, ale na vedlejší hospodářské budově.
s účinností od 1. 10. 2017.
Výlet za odměnu
Byty - pronájem - byt č. 41, Nemocniční 1137/6 Usnesení RM č. 50 – 23/2017
Usnesení RM č. 50 – 15/2017
RM schvaluje uvolnění částky do 60 tis. Kč z orgaRM schvaluje pronájem bytu č. 41, Nemocniční nizační složky 0391 na zorganizování výletu pro
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
aktivní členy organizací ve městě. RM ukládá ta1. Roman Drnovský, bytem Nemocniční 1091/2, jemnici MěÚ organizaci a realizaci tohoto výletu.
Krásná Lípa,

4. rozpočtové opatření
Usnesení RM č. 50 – 24/2017
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu
města dle předloženého návrhu.
Smlouva o nezávislé kontrolní činnosti
Usnesení RM č. 50 – 25/2017
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nezávislé kontrolní činnosti č. 2017/19/21 - 238 na kontroly
stavu herních prvků na dětských hřištích a zjištění stavu sportovních ploch s firmou Jiří Klupák
- REVISPORT, se sídlem Lidická 64/23, Most, IČ
76497780, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 50 – 26/2017
RM schvaluje Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č.
2017/41/19 - 25 sjednané u pojišťovny Kooperativa a. s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ
47116617, v předloženém znění.
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Usnesení RM č. 50 – 27/2017
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Optimalizace provozu - Centrální kotelna
Usnesení RM č. 50 – 28/2017
RM se seznámila s možnostmi optimalizace Centrální plynové kotelny, Nemocniční 1066/34, Krásná Lípa.
Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 50 – 29/2017
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru
dobrovolných hasičů Krásná Lípa dle přílohy.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Usnesení RM č. 50 – 30/2017
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.
2017/19/21 - 244 mezi městem Krásná Lípa a Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o., dle
předloženého návrhu.
Pronájem NP - volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Usnesení RM č. 50 – 31/2017
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. 2017/22/21 - 243 na pronájem volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2017 s Nobilis Tilia, s. r. o.,
se sídlem Krásná Lípa, Vlčí Hora 147, IČ 25497006.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na září 2017 - Usnesení RM č. 50 – 32/2017
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc září 2017, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 50 – 33/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 48.
RM.
IV. Informace
Vymáhání pohledávek
RM bere na vědomí současný stav průběhu výběru společnosti pro mimosoudní vymáhání pohledávek města Krásná Lípa.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty
ze dne 25. 8. 2017,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze
dne 28. 8. 2017.

Jan Kolář
Jana Drobečková
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