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Čtvrtek 19. října
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 558

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Divoká prasata působí problémy
Vzhledem k množícím se stížnostem a podnětům občanů Krásné Lípy na škody, které
působí pravděpodobně přemnožená divoká
prasata na soukromých pozemcích a zahradách, ale i v parkových úpravách ve městě,
jsme vstoupili do jednání s příslušnými úřady.
V tomto případě s odborem životního prostředí MěÚ Rumburk, který je v této agendě věcně
i místně příslušným orgánem státní správy.
Dle zákonných možností nejprve požádáme
myslivecké hospodáře příslušných honiteb,
v našem případě jde především o honitbu
Vápenka, o zvýšení lovu na honebních pozemcích v blízkosti města. Pokud by se situace
nezlepšila, přikročili bychom k dalšímu kroku,
kterým je žádost o povolení lovu i na nehonebních pozemcích. Jednalo by se o opatření
mimořádné a nastalo by až v krajním případě.
Vzhledem k možnému ohrožení bezpečnosti
občanů obnáší mnoho podmínek ve věci informovanosti obyvatel, zajištění bezpečnos-

ti atd. V případě, že dochází ke škodám na
soukromém majetku, popř. ve vaší blízkosti
v zastavěném území obce i na veřejných pozemcích, prosím, informujte nás o těchto skutečnostech. Nejlépe elektronicky, pokud je to
možné vč. dokumentárních fotografií (doskova@krasnalipa.cz), popř. telefonicky na čísle
412354831). Vaše informace nám poslouží
jako podklad pro další jednání.
Na základě jednání se zástupci mysliveckého
sdružení upozorňujeme občany, že v sobotu
21. 10. 2017 v době od 8:00 do 11:00 hod.
bude v lokalitě Kamenná Horka a Hely probíhat naháňka a odstřel černé zvěře, za účelem
regulace početních stavů. V uvedenou dobu
dbejte v daném prostoru zvýšené opatrnosti,
zamezte volnému pohybů svých psů!!! Uvedené opatření bude v případě potřeby opakováno. V letošním roce již byl proveden odstřel
15 ks prasat, což je trojnásobek počtu loňského.
(Jan Kolář, starosta města)

Pozor probíhá obnova
dopravního značení
Na místních komunikacích v Krásné Lípě začala další etapa výměny dopravních značek na
místních komunikacích. Tentokrát v lokalitě
vymezené rámcově ulicemi Masarykova, Nemocniční, Rumburská, Kyjovská a Varnsdorfská. Na základě projektu zpracovaného dopravním specialistou, schváleného Dopravním
inspektorátem Děčín a Silničním správním
úřadem Rumburk jsou vyměňovány chyb-

né, zastaralé, popř. matoucí dopravní značky.
Uvnitř bloků pak může docházet odstraněním
těchto značek i ke změně přednosti v jízdě,
kde nadále bude platit pravidlo přednosti zprava, bez dalšího dopravního značení. Současná fáze obnovy je již třetí etapou,
v příštím roce se úpravy budou týkat Krásného
Buku, Vlčí Hory, Kyjova, Zahrada a Sněžné.
Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti!

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.

Kalendář
Krásná Lípa

na starých fotografiích
je v prodeji

Město Krásná Lípa ve spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně a společností Česká
digitální tiskárna pro vás připravili nástěnný
kalendář pro rok 2018 – Krásná Lípa na starých fotografiích. Kalendář zakoupíte za cenu
199,- Kč v Domě Českého Švýcarska na náměstí a v prodejně potravin A+P (dříve U Vorlíčka).
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční
v pondělí 23. 10. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 26. 10. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
6. 11. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
9. 11. 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):
1.10.2017 začal 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

Září bylo chladné,
ale přálo houbařům
Září loňského roku bylo rekordně teplým
měsícem a na některých místech panovalo
plnohodnotné léto až téměř do jeho závěru.
Letošní září bylo podstatně chladnější
a o letním počasí v našem regionu potažmo
v Krásné Lípě nemohla být vůbec řeč.
Vše začalo přechodem studené fronty 1. září,
při které napadlo 17 mm srážek. Odpolední
teplota v tento den se v maximu pohybovala
jen kolem 13°C. Následovalo přechodné
oteplení, při kterém teplota 6. září vyšplhala
na 20°C. Jednalo se zároveň o maximální
teplotu tohoto měsíce. Morava byla podstatně
teplejší, tam ještě teplota stihla vystoupat nad
letních 25°C. Z teplého počasí to v září bylo
vše.
Ve druhé dekádě ovlivňovalo počasí u nás
frontální rozhraní nad Slovenskem. Naše
území leželo v chladnější části. V Krásné Lípě

se to projevilo poměrně chladným počasím
s průměrnými denními teplotami jen mezi
osmi a deseti stupni. Do toho občas zapršelo.
Denní úhrny srážek ve druhé dekádě byly
většinou kolem 6 mm. Za zmínku opět
stojí východ našeho území. Tam ve druhé
dekádě vlivem frontálního rozhraní vydatně
pršelo a mnohde napršelo vysoko přes 100
mm srážek. Některé hladiny řek dosáhly
povodňových stupňů.
První polovina třetí dekády se nesla ve
stejném módu jako dekáda druhá. Občas
déšť a odpolední maxima jen do 13°C.
Bezesrážkové a slunečné počasí přinesly až
závěrečné čtyři dny tohoto měsíce. Teplota
v odpoledních hodinách stoupala na hodnoty
kolem 18°C. V tyto dny také začaly masivní
houbařské žně.
Jan Pícha,
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

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

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 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. 2018.
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!

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

Asistent prevence kriminality

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.

19. října 2017

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).

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 21. – 22. 10. 2017 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 7. – 8. 10. 2017 MDDr. Pavel Barcal
J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 4. – 5. 11. 2017 MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy
telefonicky ověřit.
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Ukončení svozu bioodpadu
v roce 2017
Poslední svoz biologicky rozložitelných
odpadů rostlinného původu v hnědých
nádobách přímo od občanů bude uskutečněn
ve středu 15. 11. 2017. Doba svozu bude
v daný den od 06:00 hodin do 20:00 hodin
(v případě příznivých klimatických podmínek).
První svoz biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu v hnědých nádobách

přímo od občanů v roce 2018 se uskuteční dne
4. 4. 2018 (v případě příznivých klimatických
podmínek).
Mimo svozové období zůstávají hnědé sběrné
nádoby u objektů.
Podrobnější informace – Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@
krasnalipa.cz

Dokončuje se oprava oplocení
hřbitova v Kyjově
Pracovníci našich Technických služeb
dokončují opravu oplocení kyjovského
hřbitova. Oplocení z devadesátých let
dosloužilo a turisté, mířící na Kinského
vyhlídku, si začali nevhodně zkracovat
cestu přes hrobová místa. Situace byla
komplikována nejasností průběhu hranic se
sousedními privátními pozemky. Nakonec
došlo k dohodě a oplocení bude během pár
dnů kompletně obnoveno. V příštím roce
dojde k úpravě přerostlé zeleně, popř. výsadbě
nových stromů.

Správa NP
České Švýcarsko
investuje do oprav
turistické infrastruktury
Desítky drobných i větších oprav a úprav na
turistických stezkách a hojně navštěvovaných
místech v NP České Švýcarsko. Pro návštěvníky
bezpečnější a pohodlnější přístup, pro skály
a svahy ochrana před zvýšenou erozí. To vše
okořeněno náročným terénem, kde často nezbývá
než materiál i nářadí naložit na záda.

Bytový dům v Mánesově ulici má nejen novou
fasádu, ale nyní i nové dveře.

Vítr, který řádil nad Šluknovským výběžkem 5. října, zaměstnal i krásnolipské hasiče. Jednotka
zasahovala například u spadlého stromu přes silnici za Krásnou Lípou směrem na Studánku.
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Pojďte s námi
na houby
Správa NP České Švýcarsko Vás zve v sobotu 21. října na oblíbenou podzimní exkurzi Pojďte s námi na
houby. Vycházka je spojená se sběrem a určováním
hub pod vedením zkušeného mykologa Jiřího Rotha. Sraz účastníků je v 9:30 ve Vlčí Hoře na parkovišti před Nobilis Tilia. Délka exkurze je asi 3,5 km,
doba trvání zhruba 3 – 5 hodin.
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Výstava Lesy národního parku
České Švýcarsko
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou NP
České Švýcarsko Vás zvou na výstavu, jejímž cílem
je přiblížit krásu i zranitelnost lesů národního parku
České Švýcarsko, které zaujímají více než 95% jeho
území. Co je cílem péče o lesy v národním parku?
Jak vzniká „nový prales“ a patří vůbec kácení do

národního parku? Odpovědi na tyto a další otázky
naleznete během prohlídky výstavy, kterou vytvořila Správa národního parku České Švýcarsko.
Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního střediska v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě na náměstí až do 20. listopadu.

Staré vyhlídky
nad Hřenskem

V Loretě vystavuje rumburský
fotograf Zdeněk Šeda

Vydejte se s námi v sobotu 28. října po starých vyhlídkách nad Hřenskem a zjistěte, proč v Českém
Švýcarsku padají skály a jakým způsobem se zajišťují nestabilní svahy proti pádu.
Místo srazu: Hřensko - před informačním střediskem (obecní úřad) v 10:00 hodin
Trasa exkurze: Hřensko a nejbližší okolí
Informace: středně náročný terén, značné převýšení

V ambitu rumburské Lorety je až do konce října k vidění výstava snímků Zdeňka Šedy. Pětašedesátiletý
rumburský fotograf připravil výstavu „Ohlédnutí“,
která přináší čtyři desítky fotografií různých žánrů. K vidění jsou makrofotografie květin, snímky
krajiny Českosaského Švýcarska, Islandu i Norska,

Cestovatelská přednáška
v pivovaru Falkenštejn
Ve středu 1. listopadu v 18:00 jste zváni do pivovaru Falkenštejn na přednášku Josefa Miškovského
na téma Polský Balt moře, duny, národní parky. Tajemství cihlových kostelů.

Zábava v Besedě
V sobotu 21. října od 20:00 do 1:00 jste zváni do
hotelu Beseda na taneční zábavu. Hraje Radegast.

Krabice od bot aneb
Děti darují dětem
k Vánocům
Děti darují dětem do vánoční sbírky se můžete zapojit i Vy. K Vánocům patří dárky, bohužel i v dnešní
době jsou kolem nás děti, na které nikdo nemyslí.
Proto je tu krabice od bot.
Kdo se může zapojit? Jednotlivci, rodiny, spolky,
školy, firmy, církevní sbory či farnosti i další komunity.
Jak to funguje? Společně s dětmi vezměte krabici
od bot. Vložte do ní dárky: hračky, pastelky, oblečení apod. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ni napište, pro koho se dárky hodí – zda pro chlapce či pro
holčičku a v jakém věku (0-17). Krabici doručte na
sběrné místo ve svém okolí – Kostka Krásná Lípa.
Odtud budou dárky rozděleny potřebným.
Ze sběrných míst pak před Vánocemi sociální pracovníci zajistí předání dárků vhodným způsobem
dětem z chudých rodin na Šluknovsku.
Sbírka bude probíhat ve dnech 13. 11. až 8.12. 2017.
Více informací najdete na webu Kostky Krásná Lípa:
http://www.komunitnicentrum.com/cz/clanky/aktuality.html?id_clanky=5365

30. výročí FS Lužičan
Folklorní soubor Lužičan zve své příznivce a bývalé
členy na oslavu 30. výročí vzniku souboru, která se
koná v sobotu 21. října od 19:00 v Kulturním domě
v Krásné Lípě.

snímky českých a zahraničních rockových hvězd.
Některé fotografie Zdeňka Šedy (*1952) připomenou významné osobnosti, které navštívili Rumburk,
a zdejší kulturní události. Výstava je přístupná od
úterý do soboty mezi 10:00 až 17:00 hodinou.

Říjnový koncert RKO
a vilémovského sboru v Rumburku
V klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku vystoupí v sobotu 21. října od 17:00 hodin Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr.
Koncert se pořádá jako připomínka svátku sv. Lukáše (18. října), patrona umělců. Během hodinové-

ho vystoupení zazní díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha
a A. Dvořáka, dále dobové skladby autorů ze Šluknovska i díla soudobých skladatelů. Sbormistryní je
Markéta Englerová. Na varhany hraje Patrik Engler.
Vstupné dobrovolné.

Slavnosti ovoce v klášteře St.
Marienthal v Ostritz
V neděli 22. října jste mezi 10:00 až 17:00 hodinou
zváni na prezentační trh a strávili tak zajímavý čas
plný prožitků v IBZ St. Marienthal.
Připravena je výstava ovoce, ochutnávky a prodej
ovocných produktů, stavba ptačích budek a hmyzích hotelů, tvoření z přírodních materiálů, poradenství ohledně výsadby a řezu ovocných stromů,

ukázkové moštování, soutěž o nejlepší ovocný koláč, určování odrůd zkušenými pomology ze Saska
a Česka. Zcela jistě bude zajímavá i přednáška Radima Burkoně v 11:30 Jak si doma vyrobit cidre či
Vojtěcha Marka ve 14:00 na téma výroba sušeného
ovoce.
Tlumočení zajištěno.

Program kina Krásná Lípa
Ledová sezóna

Na páteční podvečer 27. října od 18:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo animovanou komedii
Ledová sezóna.
Lední medvěd Norm se vydává ze svého severního
pólu do města, které nikdy nespí. Do New Yorku.
V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci
a společně musí zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve městě - slavný New York
teď čeká opravdová Ledová sezóna.
Animovaná komedie, 86 minut.
Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.bontonfilm.
cz/ledova-sezona/490/

Absence blízkosti

Na středeční podvečer 1. listopadu od 19:00 pro
Vás krásnolipské kino připravilo české drama Absence blízkosti.
O rodičovské lásce v hluku lesní samoty. Hedvika je
svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází
životní krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého
psa než vlastního potomka, a v pořádku není ani

její vztah s matkou. Když jedné noci nalezne rodičovské deníky svého zesnulého otce, kde zaznamenával rané dětství dcery, rozhodne se Hedvika
jejich láskyplný obsah využít jako terapii.
České drama, 67 minut.
Přístupné. Vstupné: 60,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.a-company.
cz/cs/news/detail/47

Lajka

Na páteční podvečer 3. listopadu od 18:00 pro Vás
krásnolipské kino připravilo animovaný sci-fi muzikál Lajka.
Lajka a ostatní zvířecí kosmonauti vypuštění z Hustonu a Bajkonuru bloudí vesmírem až nakonec za
pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu, kde žijí v harmonickém soužití s místní faunou.
Až jednou mezi ně doputují i dva lidští kosmonauti
a jejich harmonický i ten holý život je ohrožen.
Animovaný sci-fi muzikál, 87 minut.
Přístupno. Vstupné: 40,- Kč.
Trailer a více informací na: http://www.a-company.
cz/cs/movie/detail/68
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Děti z Beruškové
burzy jsou na
zimu vybavené
V polovině října se v krásnolipském kulturním
domě konala další burza oblečení a potřeb pro děti,
kterou za podpory města Krásná Lípa uspořádalo
Mateřské centrum Beruška. V pátek bylo přijato od
38 prodávajících na 1600 věcí, z nichž v sobotu našla celá 1/3 nového majitele. K dispozici bylo běžné
oblečení a potřeby pro děti a nastávající maminky.
Největší bitvy se odehrály o plyšové Spongeboby
a o mikroskop. Za zdárný průběh akce patří velký
dík všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.
K zaběhnutému týmu se postupně přidávají nové
posily, což nás velice těší. Zvláštní dík patří nápadu
jedné z mladších pomocnic, která se v pátek postarala o naše žaludky svými vlastnoručně upečenými cupcaky. Patří mezi naše děti, které jsme si za
14 let, co burzu pořádáme, vychovali, a bez kterých
si chod akce už nedokážeme představit. Příjemnou
tečkou za dvoudenním maratonem byl pro velkou
část z nás výborný oběd v restauraci Beseda.
(Lada Hrnečková)

Den úcty ke stáří
Rok se s rokem sešel a my jsme společně uctili ty
dříve narozené. Společně jsme si zazpívali i zatančili
pod taktovkou oblíbené kapely Peleton. Nechybělo
ani občerstvení, o které se postarali členové SPOZ

a bezpečný odvoz domů. Tak zase za rok!
Děkuji všem členům Sboru pro občanské záležitosti, kteří se o nás celé odpoledne pěkně starali.
(L. Hanková)

Sbírka ošacení a předmětů
Až do 31. října probíhá v pracovní dny od 7:00 do
16:00 hodin v krásnolipské Kostce (dům služeb, Masarykova 1094/4) sbírka předmětů a ošacení.
Přijímá se: veškeré letní a zimní oblečení (dětské,
dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, obuv – nepoškozená a v párech
(svázaných gumičkou), hračky, školní pomůcky (penály, aktovky, pastelky, fixy, …), vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, peří, domácí potřeby
(nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

Najděte si v Kostce své místo
Kostka přijme do týmu kolegy a kolegyně na tyto pozice:
1. Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou
ochota pracovat odpoledne a v sobotu
úvazek částečný nebo celý
nástup ihned

2. Pracovník/pracovnice v sociálních službách pro odlehčovací služby – domácí péče o
seniory
vzdělání střední odborné; kurz Pracovníka v sociálních službách výhodou
řidičské oprávnění skupiny „B“
úvazek částečný 0,3 – 0,5
nástup ihned

3. Komunitní pracovník/pracovnice – přímá práce s klienty
vzdělání USO nebo VŠ
úvazek celý 1,0
nástup 1. 1. 2018; pracovní smlouva na 3 roky

4. Dluhový poradce/poradkyně – přímá práce s klienty
vzdělání USO nebo VŠ
úvazek částečný 0,5
nástup 1. 1. 2018; pracovní smlouva na 3 roky

5. Pracovní a kariérový poradce/poradkyně – přímá práce s klienty
vzdělání USO nebo VŠ
úvazek částečný 0,5
nástup 1. 1. 2018; pracovní smlouva na 3 roky

6. Administrativní pracovní/pracovnice
vzdělání USO
úvazek částečný, dopoledne
nástup ihned
zkušenost s projekty vítána

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na volfova@komunitnicentrum.com nebo
osobně přineste na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa.
Více informací na tel.: 777 291 400 nebo na www.komunitnicentrum.com
Těším se na spolupráci
Volfová Hana, ředitelka
Kostka pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních
situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný
přístup.
_________________________________________________________________________________
O kostku pestřejší život
Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa
tel.: +420 777 291 400 ● e-mail: volfova@komunitnicentrum.com ● IČO: 751 39 090 www.komunitnicentrum.com

ořezky a zbytky látek), kabelky, batohy, drobné
předměty z domácnosti, hračky – nepoškozené
a kompletní, také plyšové, funkční menší elektrospotřebiče, péče o dítě (dětská postýlka, přebalovací pult, kočárek,…).
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: poškozené
nádobí, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
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USNESENÍ
z 52. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 9. 10. 2017
I. Hlavní program
Opatření obecné povahy
Usnesení RM č. 52 – 01/2017
RM ukládá tajemnici MěÚ Krásná Lípa Mgr. Lucii Hankové
přípravu opatření obecné povahy dle novely zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
II. Došlá pošta
Výjimka z Postupu - Usnesení RM č. 52 – 02/2017
RM doporučuje ZM neschválit výjimku z Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa ve věci výpočtu kupní ceny.
Výpůjčka části p. p. č. 1753/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 52 – 03/2017
RM schvaluje výpůjčku části p. p. č. 1753/1 o výměře
1500 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výcviku psů Tomáši Srbovi, bytem Pražská 267/30, Krásná Lípa na dobu určitou
2 roky.
Vrácení kauce - Usnesení RM č. 52 – 04/2017
RM schvaluje vrácení kauce na prodej pozemku ve výši
5 000 Kč Petru Kisovi, bytem Nemocniční 1065/32, Krásná
Lípa.
Pronájem části p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 52 – 05/2017
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk
Bc. Vladislavu Havlíkovi, bytem V Lodici 489, Nymburk z důvodu stávajícího nájemního stavu.
Pronájem p. p. č. 1426, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 52 – 06/2017
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 1426 o výměře 7856 m2, k.
ú. Vlčí Hora Marcele Pokorné, bytem Na Výsluní 2636, Česká
Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 52 – 07/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 551/2 o výměře 400 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 1086/3 o výměře cca 1260 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1168/1 o výměře cca 2000 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 261/48 a p. p. č. 261/20, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 52 – 08/2017
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 261/48 o výměře 336 m2 a p. p. č. 261/20 o výměře 850 m2, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy Michaele Leginové, bytem Příčná 349/2, Děčín.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 52 – 09/2017
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 282/3 o výměře 28 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 2257 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2259/3 o výměře 116 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1426 o výměře 7856 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Podporované bydlení
Usnesení RM č. 52 – 10/2017
RM projednala žádost společnosti VENDUTO s. r. o. se sídlem
Branická 213/53, Praha 4, IČ 03331652 o kladné stanovisko
k záměru výstavby a provozování souboru podporovaných
bytů a neschvaluje vydání kladného stanoviska.
Umístění koncového prvku varování
Usnesení RM č. 52 – 11/2017
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění koncového prvku
varování č. 2017/19/19 - 281 (2017399) s Českou republikou
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova
1340/10, Ústí nad Labem.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 26, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 52 – 12/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 26, Nemocniční
1148/12 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (40,56 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 13, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 52 – 13/2017
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 13, Nemocniční
1148/12 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (38,61 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 52 – 14/2017
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Obnova místních komunikací podzim 2017
Usnesení RM č. 52 – 15/2017
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie "Obnova
místních komunikací podzim 2017" vypracovanou komisí
pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. 2017/11/14 - 279 s vítězným uchazečem, kterým je firma
SaM silnice a mosty Děčín a. s., se sídlem Oblouková 416/39,
Děčín I., IČ 25042751, dle předloženého návrhu.
Aktualizace PD – Základní škola v Krásné Lípě stavební
úpravy - 2. etapa
Usnesení RM č. 52 – 16/2017
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/11/14 - 282 na realizaci
díla "Aktualizace PD – Základní škola v Krásné Lípě stavební
úpravy - 2. etapa" s Ing. arch. Liborem Králem, se sídlem Komenského 480/7, Krásná Lípa, IČ 48263729, dle předloženého návrhu.
Dětské hřiště na sídlišti
Usnesení RM č. 52 – 17/2017
RM se seznámila s nabídkou firmy MONOTREND s. r. o., Jamné 34, Tišnov, IČ 29320313 na dodávku a montáž herních
prvků na dětské hřiště na sídlišti.
RM v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Krásná Lípa, čl. III, odst. 7 schvaluje dodávku a montáž prvků v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Dodavatel zemního plynu
Usnesení RM č. 52 – 18/2017
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na
dodávku zemního plynu pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018 a 2019.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem
na dodávku zemního plynu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 se
společností innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská
3135/12, Praha, IČ 49903209, dle předložené nabídky.
Dodavatel elektrické energie
Usnesení RM č. 52 – 19/2017
RM se seznámila s nabídkami energetických společností na
dodávku elektrické energie pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2018 a 2019.
RM schvaluje uzavření dodatku se stávajícím dodavatelem
na elektrické energie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, Praha,
IČ 27232433, dle předložené nabídky.
Kyjov 49 - zprostředkovatelská smlouva
Usnesení RM č. 52 – 20/2017
RM schvaluje uzavření Zprostředkovatelské smlouvy
č. 2017/19/18 - 285 o výhradním poskytování realitních služeb při zprostředkování prodeje pro st. p. č. 36, p. p. č. 202/5
a budovy č. p. 49 vše na k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s realitní
kanceláří EU-Grand, s. r. o., se sídlem Chelčického 1696, Varnsdorf, IČ 25498410, dle předloženého návrhu.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 52 – 21/2017
RM schvaluje jmenování PhDr. Ing. Zdeňka Matouše,
Ph.D. MBA, člena Rady Ústeckého kraje, členem Správní rady
o. p. s. České Švýcarsko.
Výpověď smlouvy
Usnesení RM č. 52 – 22/2017
RM bere na vědomí výpověď smlouvy č. 430003200 uzavře-

né s Komerční bankou a. s. v roce 2001.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 52 – 23/2017
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa
dle předloženého návrhu.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 52 – 24/2017
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Dany
Tesařové, bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.
Pečovatelská služba 2017
Usnesení RM č. 52 – 25/2017
RM bere na vědomí informaci o výsledcích dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017
v mimořádném termínu na pečovatelskou službu.
RM schvaluje podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb.
RM doporučuje ZM přijmout dotaci na dofinancování.
Pečovatelská služba 2018
Usnesení RM č. 52 – 26/2017
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu do programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2018.
Zásady hospodaření příspěvkových organizací
Usnesení RM č. 52 – 27/2017
RM schvaluje změnu zásad hospodaření příspěvkových organizací města v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí
Usnesení RM č. 52 – 28/2017
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p.
o. podání těchto žádostí o dotaci:
- na projekt Sociální služby do programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – velká dotace 2018 od Ústeckého kraje,
- na projekt Sociální služby do programů obcí a nadačních
fondů dle výzev v celkové výši do 750 000 Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 52 – 29/2017
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace pro příspěvkovou
organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na dofinancování sociálních služeb v roce 2017 z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - velká dotace 2017 ve výši 391 400 Kč
a 495 900 Kč.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 52 – 30/2017
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu
na uspořádání předvánoční besídky pro děti zaměstnanců
Správy NPČŠ dne 30. 11. 2017.
7. rozpočtové opatření
Usnesení RM č. 52 – 31/2017
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu města pro rok
2017 dle předloženého návrhu.
Podání žádosti
Usnesení RM č. 52 – 32/2017
RM schvaluje podání žádosti na projekt "Umění nezná hranic" do Společného fondu malých projektů v EEL 2014 - 2020
dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 52 – 33/2017
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů
z RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Žádost od H. Portlové o přidělení městského bytu ze dne
2. 10. 2017,
- Daňové plnění dle druhu daně - porovnání roku 2015 2017 a Přehled plnění daní v Kč,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne
3. 10. 2017,
- Zápis z jednání Školské rady ze dne 25. 9. 2017.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
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