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Čtvrtek 12. dubna 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 566

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Doprava v okolí základní školy bude bezpečnější
Auta v ulicích stále přibývají a jiná samozřejmě
není situace ani v okolí naší základní školy. Stále více žáků je k výuce ráno přiváženo a odpoledne odváženo rodiči, přibylo i automobilů,
které zde v průběhu dne parkují. Křížení ulic
Školní a Komenského je během dne velmi vytížené, do značné míry špatně přehledné, s nevhodným obousměrným vedením provozu. To
vše, spolu se zvýšeným pohybem dětí i dalších
pěších osob přináší zvýšená bezpečnostní rizika. Přesvědčit se o tom je možné každé všední
ráno. V rámci možností se na provoz snaží dohlížet asistent prevence kriminality, ale jde jen
o pomocné opatření.
Připravili jsme proto stavební projekt „Zvýšení
bezpečnosti a zklidnění dopravy v ulici Školní“, který bude výše uvedená rizika do značné
míry zmírňovat. Řešení spočívá v celkové změně režimu dopravy, kdy ve Školní ulici bude
doprava pouze jednosměrná z Varnsdorfské
do Komenského k radnici, stejně tak i od Pražské jednosměrně a opět k radnici. Nebude
tedy již možný obousměrný průjezd pod budovou školy.

Před základní školou bude vybudováno nové
parkoviště (dnes v provizoriu), vzniknou nová
stání ve Školní ulici, budou vybudovány nové
chodníky. Součástí je i částečná výměna a re-

konstrukce odvodnění komunikace a úprava
veřejného osvětlení.
Samostatnou částí bude rekonstrukce povrchů chodníků v prostoru mezi radnicí
a Domem služeb, kde je patrné již značné
opotřebení a řada nebezpečných nerovností. Původní letitý litý asfalt bude nahrazen
betonovou dlažbou. V těchto dnech již došlo
k předání staveniště. Zahájí se geodetickými
pracemi a odfrézováním povrchů. Celá akce
je rozplánována do celkem tří etap tak, aby
nedošlo k zásadnímu omezení provozu kolem
školy ve školním roce, většina prací ve Školní
ulici proběhne o prázdninách. Zároveň by rekonstrukce neměla ohrozit vedení objízdné
trasy při cyklistickém závodu Tour de Feminin
a při Dni Českého Švýcarska. Pokud nenastanou závažné komplikace, mělo by být do konce prázdnin hotovo.
Zhotovitelem díla je společnost ZEPS s.r.o.
ze Cvikova, celkové náklady budou činit cca
6,4 mil. Kč. V současnosti, bohužel, není možné na podobné opatření získat státní ani evropskou dotaci, proto bude akce financována
z vlastních prostředků. Zvýšení bezpečnosti
našich dětí je jasnou prioritou.
Jan Kolář, starosta
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 12. 4. / 26. 4.
Vlčí Hora, Zahrady: 23. 4. / 7. 5.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

12. dubna 2018

Otvírání studánek pramenů
Křinice v sobotu 31. března 2018
Navzdory deštivé předpovědi, jsme se sice
v pošmournu, ale za sucha, po desáté hodině
vypravili v hojném počtu zúčastněných všech
věkových kategorií, včetně několika pejsků, po
modré turistické značce k pramenům Křinice. Tam
už plápolal táborák obklopený prvními opékači
buřtíků. Když jsme se s halekáním všichni navzájem
pozdravili a přivítali, ujal se slova Mikša, poděkoval
za účast a hlavně nás seznámil s historií daného
místa, která je vskutku zajímavá: jako výletní
lokalitu ji založil v roce 1907 německý spolek turistů
a v říjnu došlo k náležitě slavnostnímu otevření
v krojích.
V roce 1984 při kalamitě bylo ale vše zničeno, a tak
se záchrany ujal Klub českých turistů v Krásné Lípě
a pět let zdarma brigádnicky odpracoval přes 1500
hodin, aby mohl být areál, který je v majetku Lesů
ČR, v roce 1990 dán do užívání. V dohledné době se

chystá další rozsáhlá rekonstrukce.
Délka toku Křinice je 40 km, v Bad Schandau se
vlévá do Labe a v délce 7 km tvoří státní hranici.
Poučeni jsme se shromáždili u pramene v altánu
a Kristýnka s babičkou velikým ozdobným klíčem
trojím odemknutím otevřely studánku.
Pak jsme se již věnovali jídlu, pití, povídání –
skupinky se různě prolínaly, bylo nás bezmála
sto nejen ze Šluknovského výběžku, ale přijela
i děvčata z Děčína a milá návštěva z Neustadtu.
Každý z účastníků si mohl odnést diplom jako
upomínku na dnešní příjemně strávený den.
V závěru spadlo pár kapek, ale jen tak na postrašení.
Tak doufejme, že jsme odemykáním konečně
vyprovokovali to jaro a teplíčko a těšíme se na další
akce.
Ilona Řechtáčková, www.kctkrasnalipa.cz

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 723 255 954.

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

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!

Velikonoční posezení s Lužičanem
Možná někdo zpozorní, když uvidí dítě při malování
ochutnávat barvy ze štětce, ale pokud jsou jedlé
a navíc chutné, jako tomu bylo při velikonočním
tvoření s Lužičanem, tak proč ne. Nejen rodiče
s dětmi si v pátek 30. března odpoledne našli cestu

do aparthotelu Lípa, kde se zdobily perníčky, pletly
pomlázky i jinak tvořilo, nechybělo něco k pití ani
k zakousnutí a opravdu pohodovou jarní atmosféru
volného dne, které přálo i počasí, po celou dobu
umocňovala lužičanská muzika.
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„Tančím tak rychle, jak dokážu“ – 7. ples
Domova se zvláštním režimem Krásná Lípa
24. března 2018 Domov se zvláštním režimem
Krásná Lípa za spoluúčasti APSS v Domě kultury
Střelnice Rumburk pořádal již tradiční ples pro
handicapované lidi s názvem „Tančím tak rychle, jak
dokážu“. Záštitu nad plesem převzal za Magistrát
hlavního města Praha zastupitel a radní Daniel
Hodek.
Tento ples se již dá označit jako tradiční. Jde
o velmi oblíbenou akci, která se rok od roku pořádá
v honosnějším stylu a vtahuje stále širší veřejnost.
Našeho plesu se zúčastnili různé organizace
působící v sociálních službách v různých krajích,
uživatelé sociálních služeb, pracovníci v sociálních
službách, ale i stále širší veřejnost, která tuto
společenskou akci hodnotí jako velmi zajímavou.
Jen my organizátoři však víme, co tanečnímu večeru
předchází. Máme tím na mysli dlouhou a důkladnou
přípravu, aby bylo vše perfektní, všichni se dobře
bavili, odcházeli s nevšedními zážitky a v očekávání
se těšili na další nadcházející ples. Příprava je velmi
náročná a dlouhodobá, je zapotřebí důkladně
organizačně zabezpečit pohodu, nevšední zážitky,
ale i zdravotní péči pro handicapované návštěvníky.
Na ples dorazilo zhruba 400 lidí z různých zařízení
poskytujících sociální služby. Po celou dobou
konání plesu vládla příjemná atmosféra, návštěvníci

se bavili a alespoň na chvilku zapomněli na starosti
běžného života. Během večera neexistovala žádná
bariéra mezi lidmi žijícími s handicapem a lidmi
bez handicapu. Uživatele do kulturního domu
sice doprovázeli zaměstnanci různých zařízení,
ale nepřicházeli jen proto, aby si odpracovali svou
pracovní dobu, přišli se společně bavit s lidmi, se
kterými každodenně spolupracují.
Ples zahájily členky Prezidia APSS ČR ředitelka
Domova se zvláštním režimem Krásná Lípa Mgr.
Miluše Havlíčková a ředitelka Domova u Biřičky Ing.
Daniela Lusková. Celým odpolednem a večerem
nás provázel moderátor Slávek Boura. Během
večera vystoupili Jiří Helekal, Magda Malá a Fanda.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Bonus
Orchestr a DJ Petr Hrdlička.
Velké poděkování patří studentům Střední Lesnické
školy a Střední odborné školy Šluknov 4. ročníku
oboru Bezpečnostně právní činnost, kteří zajišťovali
bezpečnost a pořádek na plese.
Letošní ples sociálních služeb je sice za námi, ale už
se všichni těšíme na ten, který bude v roce 2019.

Hasiči zasahovali
u hořící trávy

Rekonstrukce
T-klubu začíná

U Cimráku vzniká
malá pláž

7. dubna 2018 zasahovali krásnolipští hasiči spolu
s hasiči z Varnsdorfu, Rumburku a Dolního Podluží
u požáru travního porostu v Krásném Buku (u
hřbitova). Z hlášených zhruba 20 m2 se po příjezdu
hasičů z Varnsdorfu a Krásné Lípy, také díky silnému
větru, požár rozšířil již na zhruba 200 m2. K místu
byly přivolány posily z Rumburku a Dolního
Podluží a podařilo se tak zabránit rozšíření ohně
do přilehlých lesíků. V tomto roce se tak jednalo již
o 17. událost, ke které naši hasiči vyjížděli.

30. března došlo k předání staveniště pro
rekonstrukci nízkoprahového volnočasového
zařízení pro mládež v bývalé výměníkové stanici
nad sídlištěm. Zhotovitelem díla je Stavební
společnost JK spol. s r. o., Jílové. Rekonstrukce bude
stát téměř 9 mil. Kč, dotace je ve výši 90% (85%EU,
5%ČR). Hotovo bude do 30. 11. 2018.

Odtěžením dvou velkých starých pařezů,
provedením terénních úprav a navážením písku
vzniká na břehu Cimráku malá pláž. Nově vznikající
přístup do vody tak doplní dříve instalovaná
betonová odpočívadla a dřevěná solária.

Zaměstnanci Domova
se zvláštním režimem Krásná Lípa

Sběr starého textilu prostřednictvím
pytlového svozu byl ukončen 1. 11. 2017
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.

Starý textil můžete odevzdávat zdarma:
• sběrný dvůr Technických služeb
Krásná Lípa
•

bílé kontejnery na textil (u školní
jídelny, na sídlišti ul. Nemocniční
a v ul. Pivovarská)

•

předat v rámci sbírek ošacení,
pořádaných na území města např.
Kostkou Krásná Lípa, p. o.
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Ukončení zimního svozu
sběrných nádob na
směsný komunální odpad
Od 1. 4. 2018 je ukončen svoz popelnic s bílou
známkou (tzv. zimní svoz). Tyto nádoby budou
opět sváženy od 1. 10. 2018. Popelnice s červenou
nálepkou (tzv. kombinovaný svoz) jsou od 1. 4.
2018 do 30. 9. 2018 sváženy 1x 14 dní, vždy v lichý
týden. Od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 budou sváženy
1x týdně. Více informací na tel. č. 412 354 833,
Lenka Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa.

Svoz bioodpadu byl
zahájen

12. dubna 2018

Počasí v Krásné Lípě - únor 2018
Po velmi teplém lednu, připomínající spíše březen,
přišel nejchladnější únor za posledních šest let.
Srážkově byl letošní únor nejsušší od samého
počátku měření.
Nejteplejšími dny z celého měsíce byly hned první
dva dny s průměrnou teplotou -0,3°C a 0,0°C.
V dalších dnech první dekády se denní teplota
pohybovala kolem -2°C. noční pak kolem -5°C.
Občas se také vyskytlo slabé sněžení.
Druhá dekáda přinesla minimum srážek a teploty
většinou pár stupňů pod bodem mrazu. V některých
dnech se teplota v odpoledních hodinách přeci
jen podívala nad bod mrazu. 16. února bylo
zaznamenáno měsíční maximum +5,3°C.

V minulých letech často ve druhé polovině února
přicházelo regulérní jarní počasí. Letos však
v závěrečné třetině února značně přituhlo.
Do 24. února se ranní minima ještě udržovala nad
-10°C, v následujících dnech klesaly teploty pod
-12°C. Nejnižší teplota byla zaznamenána 27. února
-16,6°C. Silný mráz i navzdory slunečnímu svitu
a absenci sněhové pokrývky se udržoval i přes den.
Denní maxima se pohybovala průměrně kolem
-8°C. Lze předpokládat, že v případě přítomnosti
sněhové pokrývky by po dlouhé době byl
zaznamenán arktický den, jehož výskyt na přelomu
února a března by byl opravdu extrémem.
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu v hnědých nádobách přímo
od občanů byl v letošním roce zahájen ve středu
4. 4. 2018. Frekvence svozů bude 1x za 14 dní ve
středu od 6:00 hodin do 20:00 hodin.
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová,
MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, fritscheova@
krasnalipa.cz

Nečekaná předvelikonoční „nadílka“
Ve středu 28. března 2018 se v ranních hodinách před Kostkou v Krásné Lípě (Masarykova 1094/4)
v papírové krabici našlo pět štěňat. Štěňata byla umístěna do psího útulku v Děčíně.

Nabídka:
1/ V rámci likvidace dědictví prodává JUDr.
Vratislav Makovec, notář v Děčíně, osobní
automobil značky Fiat Punto, hatchback,
obsah motoru 1424/čtyřdobý benzín. Rok
výroby 2000, barva oranžová metalíza,
najeto 250 000 km.
Kupní cena 11.600,-Kč.
Telefon 412 519 691, 607 057 979.
2/ V rámci likvidace dědictví prodává JUDr.
Vratislav Makovec, notář v Děčíně,
osobní automobil značky Suzuki Wagon
R, kombi, obsah motoru 996/čtyřdobý
benzín. Rok výroby 1999, barva bílá,
najeto 280 000 km.
Kupní cena 8.700,-Kč.
Telefon 412 519 691, 607 057 979.

Hledám brigádníka / ci
na občasnou výpomoc (práce o víkendech)
pro stánkový prodej.
Informace: tel.: 739 691 168

Program kina

Sci-fi / thriller, film USA / Velká Británie / Maďarsko /
Kanada, 2017, 163 min., česká verze, přístupno od 15 let,
vstupné: 60,- Kč

Blade Runner 2049
středu 18. dubna 2018 od 18:00 hodin
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový
Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan
Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik
zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky
lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání
po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade
Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let
nezvěstný.

Koala Johnny: Zrození hrdiny
pátek 27. dubna 2018 od 17:30 hodin
Koala Johnny je tak trochu zvláštní - narodil se, na rozdíl
od ostatních medvídků koala, se zářivě sněhobílou srstí.
A proto je také terčem posměchu ostatních. Johnny se
tak rozhodne raději přidat k cirkusu, kde najde nové
kamarády, tasmánského čerta Hamishe a opici Higgense.
Rodinný / animovaný, film Jižní Korea / USA, 2012,
85 min., česká verze, mládeži přístupno, vstupné: 50,- Kč
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Kabát Revival Varnsdorf
se chystá do Krásné Lípy
Koncert skupiny Kabát Revival Varnsdorf rozezní krásnolipský kulturní
dům v sobotu 14. dubna 2018 od 18:00. Skupina má jistě k muzice
Kabátu hodně blízko, vždyť Kabát Revival Varnsdorf, jako jediný Kabát
Revival, má ve svých řadách skutečného zakladatele originální skupiny
Kabát – kytaristu Jirku Buška, který s Kabátem nahrál i dvě desky:
Rockmapa 2 (Koleda koleda a Spadla Klec) a Ultrametal (Za trest a Má jí
motorovou). Další zajímavosti, fotografie a videa najdete na stránkách:
www.kabat-revival-varnsdorf.cz

Pojďte s námi na výlet
V pátek 20. dubna se vydáme po
nové turistické trase „Kyjov – Hřebec
- Klenotnice – Kyjov“ připravené ve
spolupráci České Švýcarsko, o. p. s.,
města Krásná Lípa, obce Doubice, Správy
NPČŠ a KČT Krásná Lípa. Sraz je u vstupu
do Kyjovského údolí ve 12:15 hod.
(restaurace Na Fakultě).

Připravena je atraktivní procházka
v délce asi 5 km, pro dopravu do Kyjova
je možno využit autobus, odjezd Krásná
Lípa – náměstí 11:58 hod. směr Doubice,
ukončení akce je 15:00 hod. K návratu
zpět do Krásné Lípy lze využit autobus
z Kyjova v 15:15 hod.

Informační den pro veřejnost
na Úřadu práce v Rumburku
Hledáte zaměstnání? Nevíte v jakém
oboru hledat uplatnění? Nemáte přístup
k informacím o trhu práce a volných
pracovních
místech?
Uvažujete
o rekvalifikaci? Potřebujete pomoc
při výběru školy a studijního oboru?
Potřebujete pomoc s životopisem?
Informační den pro veřejnost neboli
den otevřených dveří Informačního
a poradenského střediska pro volbu

a změnu povolání se uskuteční 16.
května 2018 od 8:00 do 17:00 na Úřadu
práce v Rumburku.
Poradenské služby jsou nejen pro
uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu
práce, ale i pro širokou veřejnost, také
pro studenty, žáky a jejich rodiče a osoby
se zdravotním postižením. Všechny
poradenské služby jsou zdarma.

Aktuální dění v Krásné Lípě
v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte
se informovat o aktuálním dění „nejen“ v Krásné
Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve
vyhledávači zadejte Česká Obec. Více informací najdete na
www.krasnalipa.cz
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1. ročník Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

V minulém roce v Krásné Lípě proběhla zcela
nová akce – nultý ročník Ozvěn Ekofilmu,
který byl věnován vodě. Letošní ročník ve
znamení ovzduší se bude konat v týdnu od 16.
do 22. dubna.
Od pondělí 16. dubna bude v rámci programu
Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě probíhat celá
řada akcí a to nejen v Krásné Lípě. Do Ozvěn
se zapojilo 25 škol v našem Šluknovském
výběžku, které se budou v dubnovém
projektovém týdnu věnovat oslavám Dne
Země a v rámci výuky budou promítat filmy
s ekologickou tématikou. V úterý 17. dubna
můžete společně s námi uklidit koryto říčky
Křinice z města až po vstup do Kyjovského údolí.
Sraz je v 8:00 před MěÚ Krásná Lípa. S sebou
nezapomeňte vhodné oblečení, obuv a dobrou
náladu. Od nás dostanete rukavice. V cíli akce
zajištěn táboráček s opékáním buřtů. Ve středu
se krásnolipská škola promění v ekojarmark
a o den později, ve čtvrtek 19. 4. bude od 9:00
do 13:00 na Křinickém náměstí připraveno
zábavné třídění odpadu s možností odevzdání
vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V pátek
symbolicky otevřeme letošní turistickou sezónu
představením nové turistické trasy „Kyjov
– Hřebec - Klenotnice – Kyjov“ V sobotu se
můžete vydat nejen na elektrokolech na jízdu
podél hranice NP. Sraz je před Domem Českého

Švýcarska v 10:00 a ve 14:00.
Vyvrcholením celého týdne bude nedělní
program, který začíná v 10:00 v Domě Českého
Švýcarska hned na dvou scénách. Mezitím co se
v kinosále budou promítat filmy se zaměřením
na kvalitu ovzduší v konferenční místnosti bude
probíhat hlavní program moderovaný Petrem
Vackem. Připravena je celá řada přednášek
a zajímavých setkání s předními odborníky
rozdělena do několika tematických bloků, které
doplní vyhodnocení soutěže "Vzduch je naše
moře" a blok "malých ekologů" ze ZŠ Krásná
Lípa. Po 16 hodině program v Domě ČŠ ukončí
ředitel festivalu Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
zhodnocujícím příspěvkem Environmentální
etika v sociokulturních kontextech a na
úplný závěr mohou zaznít dotazy přítomným
přednášejícím. Po celou dobu v rámci prezentace
čisté osobní přepravy bude možnost si na
Křinickém náměstí zdarma vyzkoušet jízdní
kola s elektropohony.
Finále nedělního programu obstará Vladimír
Merta, který bude od 18:00 koncertovat
v kulturním domě. Koncertu bude předcházet
ocenění významným osobnostem za přínos
k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko
Zbyňkem Linhartem, senátorem za obvod Děčín.
Celý program najdete uvnitř Vikýře.

Ukliďme svět, ukliďme
Česko, ukliďme koryto
říčky Křinice
V úterý 17. dubna 2018 můžete společně s námi uklidit
koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského
údolí. Sraz je v 8:00 před MěÚ Krásná Lípa. S sebou
nezapomeňte vhodné oblečení, obuv a dobrou náladu.
Od nás dostanete rukavice. V cíli akce zajištěn táboráček
s opékáním buřtů.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz

12. dubna 2018

strana 7

12. dubna 2018

strana 8

USNESENÍ

z 61. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26. 3. 2018

I. Hlavní program
Závěry z jednání 18. ZM
Usnesení RM č. 61 – 01/2018
RM projednala průběh a závěry z jednání
18. ZM a ukládá:
- Mgr. L. Hankové dořešit ozvučení kašny
na náměstí,
- Ing. P. Simandlovi upozornit Správu
a údržbu silnic na kritický stav silnice
u Slávie a ve Vlčí Hoře.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 61 – 02/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 13, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1 + 0 (25,41 m2, sazba 41,12
Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně
záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady. Byt
je vhodný pro jednu osobu.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 61 – 03/2018
RM se seznámila s průměrnou roční
mírou inflace v roce 2017 a schvaluje
nenavyšovat nájemné z nebytových
prostor v majetku města po celý rok 2018.
Opravy, rekonstrukce a investice na rok
2018 na objektech města
Usnesení RM č. 61 – 04/2018
RM schvaluje opravy, rekonstrukce
a investice na rok 2018 na objektech města
dle předloženého návrhu a v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, na jejichž základě
schvaluje vyhlásit potřebná výběrová
řízení.
Zvýšení bezpečnosti a zklidnění
dopravy v ul. Školní, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 61 – 05/2018
RM projednala Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu 3. kategorie
„Zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy
v ul. Školní, Krásná Lípa“ vypracovanou
komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje
pořadí firem dle výše nabídkové ceny.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2018/11/14 - 169 s vítězným uchazečem,
kterým je firma ZEPS s. r. o., Lindava 84,
Cvikov, IČ 28688651, dle předloženého
návrhu.
Účelová komunikace
Rumburské ulici

k

RD

na

Usnesení RM č. 61 – 06/2018
RM se seznámila s nabídkou firmy ZEPS s.
r. o., IČ 28688651, Lindava 84, Cvikov na
zhotovení napojení účelové komunikace
k RD na ulici Rumburská v Krásné Lípě.
RM schvaluje realizaci díla v ceně dle
předložené nabídky.
Obnova fasády - Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 61 – 07/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo č. 2018/11/18 - 170 na obnovu
fasády na objektu Krásný Buk 54, Krásná
Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny
1120/7, Krásná Lípa, IČ 44572352, dle
předloženého návrhu.
Doplnění digitálního povodňového
plánu
Usnesení RM č. 61 – 08/2018
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností VOP Dolní Bousov, spol. s r.
o., IČ 6295953, Tovární 785, Dolní Bousov,
na doplnění digitálního povodňového
plánu města v rámci projektu Doplnění
lokálního výstražného a varovného
systému, digitálního povodňového plánu
pro město Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
T-klub Krásná Lípa
Usnesení RM č. 61 – 09/2018
RM bere na vědomí informaci dotačního
orgánu, že pozastavuje kontroly
výběrových řízení do podání žádosti
o první platbu dotace.
RM schvaluje započetí stavebních prací
na rekonstrukci T-klubu v Krásné Lípě
bez kontroly průběhu výběrového řízení
dotačním orgánem.
1. rozpočtové opatření 2018
Usnesení RM č. 61 – 10/2018
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření
rozpočtu města na rok 2018 v předloženém
znění.
Havarijní pojištění hasičské cisterny
Usnesení RM č. 61 – 11/2018
RM schvaluje nabídku a následné uzavření
smlouvy s pojišťovnou Hasičská vzájemná
pojišťovna, a. s., IČ 46973451, se sídlem
Římská 2135/45, Praha 2, na havarijní
pojištění hasičského vozidla Tatra 815.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 61 – 12/2018
RM schvaluje technickou výpomoc na akci

Cykloden s Falkenštejnem dne 19. 5. 2018,
dle předložené žádosti.
Knihovna - dodatek
Usnesení RM č. 61 – 13/2018
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytování odborných knihovnických
služeb pro městskou knihovnu v Krásné
Lípě č. 2017/19/19 - 93 uzavřenou mezi
městem Krásná Lípa a organizací Městská
knihovna Děčín, p. o., se sídlem Karla
Čapka 1441/3, Děčín, dle přílohy.
Křinice Krásná Lípa, s. r. o. - dodatek
Usnesení RM č. 61 – 14/2018
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č.
2002/21/11 - 181 uzavřené mezi městem
Krásná Lípa a společností Křinice Krásná
Lípa, s. r. o., dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru
a dotace
Usnesení RM č. 61 – 15/2018
RM schvaluje příspěvkové organizaci
Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace
a daru na provoz sociálních služeb:
- od Města Šluknov dotace ve výši
5 000 Kč,
- od Obce Horní Podluží dar ve výši
5 000 Kč.
Program kina a kalendář akcí kulturního
domu na duben 2018
Usnesení RM č. 61 – 16/2018
RM bere na vědomí program kina a plán
akcí kulturního domu na měsíc duben
2018, dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 61 – 17/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 59. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace
a zápisy:
- Předvolání od Okresního soudu
v Děčíně ze dne 13. 3. 2018 ve věci
zaplacení částky společností Allowance
s. r. o.,
- Projednání provozu školy a dovolené,
- Zápis z jednání Komise výstavby
a životního prostředí ze dne 6. 3. 2018,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské
záležitosti ze dne 7. 3. 2018.
Jan Kolář
Jana Drobečková

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

