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Čtvrtek 26. dubna 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 567

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Unikátní mauzoleum unikne zkáze
Cesta k záchraně unikátního mauzolea průmyslníka Karla Dittricha (1853 – 1918) v Krásné Lípě se otevřela symbolicky v pondělí
16. dubna v 10.30 hod, v předvečer stého jubilea úmrtí této mezinárodně významné osobnosti. Přímo v ruinách hrobky předali zástupci
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vzácnou stavbu do majetku spolku
Omnium. Ten se zaměřuje na péči o památky
v ČR a hodlá bezprostředně zamezit dalšímu
chátrání.
Propadající se klenba mauzolea, podzemní
krypta zanesená sutí a rozházenými lidskými
kostmi, tak už drahnou dobu vypadá stavba
hodná hesla v encyklopedii evropské architektury. V roce 1886 ji navrhl slavný berlínský
architekt profesor Julius Carl Raschdorff, který
také postavil hrobku německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Už ve své době šlo o div
budící stavbu. Její výzdobu tvořily malby slavného krásnolipského malíře Augusta Frinda
a jedna z prvních velkoplošných skleněných

mozaik v Čechách od italských mistrů. Kuriozitou byla malá kotelna, která mauzoleum vytápěla v době návštěv.
Výrazná stavba měla tvořit věčný pomník výjimečnému muži, továrníkovi a filantropovi,
místnímu rodáku Karlu Dittrichovi. Jeho jméno v Čechách příliš nerezonuje, ale třeba polská wikipedie (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Karol_Dittrich_jr.) mu věnuje obsáhlé heslo,
které ho prezentuje jako jednu z největších
osobností v dějinách čtyřicetitisícového polského města Zyrardów. Tam stála jedna z poboček rodinného podniku Hielle a Dittrich zaměstnávající 10 000 lidí. Krásnolipský továrník
je tam uctíván jako mimořádný dobrodinec,
jehož heslo znělo: „Kapitalismus lidi zraňuje,
ale musí je též léčit“. Hovořil sedmi jazyky - německy, anglicky, francouzsky, italsky, polsky,
rusky, česky.
I Krásná Lípa je mu vděčná za mnoho. Věnoval
rodnému městu nemocnici, městské lázně, sirotčinec a chudobinec, podpořil stavbu měst-

ského vodovodu, vybudoval městský park.
Přesto jeho mauzoleum od roku 1945 chátralo
a kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům
se ho nikdo nechtěl ujmout. Žalostný stav
nezměnilo ani prohlášení stavby památkou
v roce 2007 a zdálo se, že se stavby brzy zřítí a Česko čeká mezinárodní ostuda. (http://
www.usti-aussig.net/clanky/cist/nazev/67-devastaci-cenneho-mauzolea-urednici-jen-prihlizeji) Teprve vstup spolku Omnium do problému v loňském roce přinesl obrat v přístupu
k vzácné památce a díky společné iniciativě
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, města Krásná Lípa, Ministerstva kultury ČR a zástupců památkové péče se poměrně
rychle podařilo letitý problém vyřešit.
V současné době je již připravován projekt
na záchranu zbytků stavby mauzolea a následně i na samotnou obnovu této významné
památky.
Jakub Děd, Omnium z.s.
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SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 26. 4. / 10. 5.
Vlčí Hora, Zahrady: 7. 5. / 21. 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

Ukliďme svět - ukliďme Česko
- ukliďme Křinici
Město Krásná Lípa se zapojilo do celorepublikové
akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ a během úterý
17. dubna jsme uklidili koryto říčky Křinice. Zatím se
nám povedlo uklidit za pomoci cca 30 dobrovolníků
685 kg odpadu. Ještě neznáme výsledky dětí ze
základní školy a mateřské školy a také dětí z T-klubu
a Amari-klubu, které v úklidu ještě pokračovaly
po zbytek týdne. Celý týden probíhaly různé

aktivity v rámci akce „Ozvěny ekofilmu“, které
jsou zaměřeny na ochranu přírody, práci s dětmi
a mládeží, zábavné třídění odpadu atd.
Jsme velmi rádi za tuto aktivitu místních
dobrovolníků, kteří nám pomáhají udržovat přírodu
našeho města v centru Českého Švýcarska krásnou,
čistou a udržovanou pro naše potomky. Děkujeme
všem, kteří se spolu s námi zapojili!

Rozšiřujeme zázemí
v Technických
službách
Výkopovými pracemi začala výstavba nové skladu
v areálu našich Technických služeb, který bude
součástí modernizovaného sběrného dvora. Na
ten máme v současnosti podanou dotační žádost
na SFŽP ČR. Vlastní stavbu provede krásnolipská
stavební firma Jiřího Čecha.

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

Kostka Krásná Lípa přijme
vedoucího sociálního pracovníka či pracovnici
služby domácí péče o seniory, sociálního
pracovníka do odborné poradny, komunitního
pracovníka a pedagoga.
Více na www.komunitnicentrum.com
nebo 777 291 400.

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. 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!

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
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Zbyněk Linhart ocenil 5 osobností za rozvoj
Českého Švýcarska
Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod
Děčín a předseda správní rady o. p. s. České
Švýcarsko za přínos k rozvoji Českého Švýcarska
ocenil dlouholetou starostku obce, prvního
ředitele destinační společnosti, ředitelku zámku,
vlastivědného badatele i středoškolského
profesora.
Celkem 5 osobnostem, které se mimořádně
zasloužily o rozvoj regionu, předal slavnou rybičku
z mikulášovického Mikova jako symbolické ocenění
jejich práce Zbyněk Linhart, senátor a předseda
správní rady Českého Švýcarska, o. p. s.
Cenu získal první ředitel o. p. s. České Švýcarsko

Marek Mráz, ředitelka Zámku Děčín Iveta
Krupičková, starostka obce Růžová Helena
Křížková, geodet a badatel Karel Stein a emeritní
středoškolský profesor Emil Tuma.
„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří zasílali
návrhy. Přišly jich tři desítky. Nejvíce mě potěšilo, že
lidi nejsou k sobě lhostejní, jsou vnímaví ke svému
okolí a zajímají se o druhé. Veřejné poděkování za
odvedenou práci ve prospěch regionu by si svým
způsobem zasloužil úplně každý, koho veřejnost
navrhla. Bylo pro mě z toho množství zaslaných
návrhů opravdu velmi obtížné vybrat jen několik
z nich“, popsal Linhart.

Podle Zbyňka Linharta se má letos jednat o pilotní
ročník a z oceňování a zviditelňování lidí, kteří se
významně přičinili o rozvoj Českého Švýcarska,
vytvořit tradici.
„Letos se sice nepodařilo odměnit každého, kdo by
si to zasloužil, ale přesto se domnívám, že je výběr
reprezentativní. Věřím, že má smysl každoročně
udělování ceny opakovat a alespoň takto moci
poděkovat všem těm, kteří pomáhali a pomáhají
Českému Švýcarsku být stále lepším a přitažlivějším
místem pro místní i návštěvníky“, uzavřel Linhart.

Přehled oceněných osobností za mimořádný přínos k rozvoji
regionu České Švýcarsko v roce 2018
Marek Mráz
Marek Mráz pomáhal v roce 2001 spoluzakládat
obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko.
Jako její dlouholetý první ředitel ze společnosti
postupně učinil lídra v oblasti aktivit regionálního
rozvoje a současně nastavil základní pilíře
i dlouhodobou vizi pro rozvoj a pozitivní prezentaci
Českého Švýcarska, na nichž region stojí dodnes.
Za rozvojové projekty, produkty a programy získalo
České Švýcarsko za jeho vedení mnoho národních
ocenění a region se z periferie zájmů díky jeho
pionýrské práci postupně prosadil jako excelentní
destinace.
Iveta Krupičková
Od roku 2000 jako členka občanského sdružení a od
roku 2008 jako ředitelka Zámku Děčín, který město
Děčín převzalo zpět do svého majetku v roce 1991
jako zcela zchátralou ruinu bez života, pomohla
Iveta Krupičková postupnými opravami, navracením
exponátů z původního vybavení, navozením
historické atmosféry a organizováním celoročních
atraktivních programů učinit z děčínského zámku
nejnavštěvovanější hrad či zámek v Ústeckém kraji

se stále rostoucí návštěvností.
Helena Křížková
Helena Křížková je nejdéle sloužící starostkou
v obcích Českého Švýcarska. V čele obce
Růžová stojí letos jubilejních 20 let. Během této
doby se Heleně Křížkové podařilo postupným
zvelebováním obce, investováním do infrastruktury
a občanské vybavenosti a prací ve prospěch lidí
zdvojnásobit počet obyvatel v Růžové, učinit
z obce přívětivé místo pro podnikání regionálních
výrobců, rodinných ekofarem a penzionů a letos
po dvacetiletém úsilí příprav a bojů s úřady také
dokončit a slavnostně otevřít architektonicky
atypickou vyhlídkovou věž na Pastevním vrchu
a obohatit tak region o další významnou atraktivitu.
Karel Stein
Karel Stein svým celoživotním a v sedmdesátých
a osmdesátých letech zcela osamoceným úsilím,
spočívajícím v pátrání v děčínském archívu,
pročítání německé literatury, zpovídání německých
pamětníků, sbírání příběhů a pátrání po původních
místních názvech a zveřejňováním všech

svých vlastivědných poznatků, pro nás objevil
a zprostředkoval duchovní dimenzi a kulturní
odkaz Českého Švýcarska. Vytvořil pevný most pro
zajištění kontinuity regionu po výměně obyvatel
v roce 1945 a pomohl tak obnovit patriotismus
a renovovat vztah současných obyvatel k regionu
Českého Švýcarska.
Emil Tuma
Středoškolský profesor Emil Tuma byl nejdéle
sloužícím pedagogem rumburského gymnázia,
kde vyučoval biologii a filozofii celých 45 let. Za
svůj laskavý a moudrý přístup byl studenty vždy
respektován i milován. Pan profesor v tisících
svých bývalých studentů probudil celoživotní
lásku k přírodě Českého Švýcarska a touhu po jejím
objevování, pozorování a poznávání. Díky osvětě
pana profesora mohou zůstat v naší paměti také
stále živé odkazy významných botaniků z regionu
Českého Švýcarska, jako byl Hans Marschner,
Tadeáš Haenke, Johann George Göttlich či Wenzel
Karl, o kterých pan profesor bádal, přednášel a psal.
www.ceskesvycarsko.cz
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100 let republiky a 130 let Klubu českých turistů

Rockový nářez
v krásnolipském kulturáku
V rockový kotel proměnily krásnolipský kulturák, v sobotu 14. dubna,
hity Kabátu v podání skupiny Kabát revival Varnsdorf.

Oslavy těchto významných dnů
probíhají již od počátku roku v celé naší
republice. Klub českých turistů Krásná
Lípa ve spolupráci s Městským úřadem
se k oslavám připojí samostatnou akcí.
Na den 8. května 2018 je připraven „
Mezinárodní sraz ke 100 letům republiky
a 130 letům KČT“. Celá akce bude součástí
projektu podpořeného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Programu spolupráce: Česká republika
- Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci
fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
Krásné Lípy se během staletí dotklo
mnoho historických událostí, které
významným způsobem zasáhly do
života jejích obyvatel. Snad právě proto
si pořadatelé vzpomínkového setkání
vybrali méně známou epizodu týkající
se také události, která se stala před sto
lety - Rumburské vzpoury. Ortodoxní
tvrzení z čistě vojenského hlediska,
že šlo o porušení přísahy, dnes už
neobstojí. Daleko důležitější je lidský
rozměr a důvod, proč vlastně ke vzpouře
v Rumburku došlo. Hlavním důvodem
nespokojenosti a poté i vzpoury byl
hlad, šikana ze strany nadřízených, obava

z opětovného odeslání na frontu a nechuť
umírat za ztracenou věc. Vzbouřenci za to
krutě zaplatili, ale my si musíme neustále
připomínat, i s odkazem na tuto událost,
hrůzy jakékoliv války.
Pořadatelé „Mezinárodního srazu“, který
se uskuteční dne 8. května 2018 na
hlavním nádraží v Krásné Lípě, rozdělili
celý program tematicky do tří částí:
1. část – krátká rekonstrukce epizody
týkající se Rumburské vzpoury tak, jak se
odehrála před sto lety na nádraží v Krásné
Lípě
2. část – pietní akt připomenutí obětí
Rumburské vzpoury (odhalení pamětní
desky)
3. část – kulturní program, ve kterém
vystoupí amatérští umělci z ČR, Německa
a Polska
Pořadatelé chtějí alespoň zčásti navodit
atmosféru doby, a proto rádi přivítají
každého, kdo přijde v dobovém oblečení
(ten bude mít jídlo na slavnosti zdarma).
Program srazu najdete uvnitř Vikýře.
Na ilustrační fotografii průjezd parní
lokomotivy Krásnou Lípou v květnu
minulého roku.

Zápis do Mateřských škol
9. května 2018 od 15:30 do 17:30 se ve školce v Masarykově ulici koná zápis dětí do
mateřských škol v Krásné Lípě. S sebou nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský
průkaz, vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně přílohy a přijďte s dítětem.
Žádost s přílohou si můžete vyzvednout ve školkách nebo vytisknout z webových
stránek školy www.zskrasnalipa.cz
Ještě před zápisem se ve školkách koná den otevřených dveří. 2. května od 8:00 do 10:00
ve školce v Masarykově ulici s ukázkou způsobu práce v rámci alternativní pedagogiky.
Tentýž den od 10:00 do 12:00 se „otevře“ školka ve Smetanově ulici. Přijďte rozhodně se
svými dětmi.

Loretánská muzejní noc 2018
v Rumburku
V Loretě Rumburk proběhne v květnu Loretánská muzejní noc 2018.
V pátek 18. 5. 2018 od 20.00 do 23.00 hod. návštěvníkům nabídne mimo
jiné vystoupení dětských pěveckých sborů a scénický tanec souboru
Animate. Připraveno je vystoupení „Na lidovou notu“ – v podání Kláry
Brabníkové a Pavlíny Marcínové a jazz band Erwina Schrödingera.
Představí se taneční skupina Butterfly. V ambitu je možné zhlédnout
výstavu "Obnova křížových cest Šluknovska" a pašijový betlém.
V křížové chodbě se bude malovat světlem a tvořit ve výtvarných
dílnách. Akce se koná na nádvoří před loretánskou kaplí, v kryté
křížové chodbě a v klášterním kostele sv. Vavřince. V ambitu je k vidění
výstava o historii kapucínského kláštera a loretánském podzemí. Ve
vstupní budově se nachází Expozice církevního umění Šluknovska.
Dvanáctý ročník Loretánské noci 2018 připravuje Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk. Vstupné je 25 Kč.
Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
Klára Mágrová

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V KRÁSNÉ LÍPĚ
se koná

9. května 2018 od 15:30 do 17:30
v Mateřské škole ul. Masarykova
S sebou přineste
9 rodný list dítěte
9 občanský průkaz
9 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
včetně přílohy
9 přijďte s dítětem
Žádost s přílohou si můžete vyzvednout v mateřských školách nebo
vytisknout z webových stránek školy www.zskrasnalipa.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná 2. května od 08: 00 do 10: 00 v Mateřské škole
ul. Masarykova 671/24 s ukázkou způsobu práce v rámci alternativní
pedagogiky
a v Mateřské škole ul. Smetanova 243/14 od 10:00 do 12:00.
Přijďte rozhodně se svými dětmi.

26. dubna 2018

Probíhá údržba
Köglerovy naučné
stezky
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Výstava v Loretě Rumburk ukáže obnovu
křížových cest na Šluknovsku z posledních let

Všechny informační panely na trase oblíbené
naučné stezky, a je jich na čtyři desítky, dostanou
před sezónou novou plechovou stříšku, která zajistí
dlouhou životnost s minimem další údržby. Práce
provádí naše technické služby.

Děti ze školní
družiny navštívily
děčínský zámek
O velikonočních prázdninách se školní družina
vydala vlakem na děčínský zámek. Před vstupem
na nádvoří nás přivítal páv a okouzlil nás svým
bohatým chvostem. Prohlídka zámku probíhala
pod vedením příjemné dobově oděné průvodkyně,
která svým vyprávěním zaujala nás všechny.
Cestou po zámeckých komnatách děti zapojily
všechny smysly, ale také postřeh a své znalosti. Za
správné odpovědi získávaly zlaté mince a na závěr
je vyměnily za pamětní listinu z rukou samotného
hraběte Thuna. Na výlet budeme ještě dlouho
vzpomínat. Bylo to prima.
Vychovatelky školní družiny

Do konce května probíhá v ambitu Lorety Rumburk
výstava „Obnova křížových cest Šluknovska“.
Návštěvníci se prostřednictvím fotografií seznámí
se záchranami křížových cest z let 2014 až 2017.
Aktuální a dobové snímky i mapy je provedou
křížovou cestou na Anenském vrchu a vrchu Jáchym
u Lobendavy. Další panely přiblíží obnovené křížové
cesty na Křížovém vrchu v Brtníkách, Jiřetíně pod
Jedlovou a Království. Připomenuto bude pietní
vyznačení křížové cesty ve Fukově u zbořeného
kostela sv. Václava. Situační plány, archivní listiny
a dobové snímky nabídnou historii křížové cesty na
Strážném vrchu v Rumburku z roku 1900, která na
svou záchranu dosud čeká. Výstava je přístupná od
6. 4. do 29. 5. 2018, od úterý do soboty mezi 10.00
až 17.00 hod. Vstupné je 60 Kč, senioři 40 Kč a děti
25 Kč. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost –
děkanství Rumburk.
Výstavu v Loretě Rumburk doprovodí v sobotu
12. 5. 2018 autobusová exkurze po vybraných
křížových cestách Šluknovska. V pátek 25. 5. 2018
od 18.00 hod. se během Noci kostelů v Loretě
Rumburk uskuteční opožděná vernisáž výstavy,
komentovaná prohlídka s autorkou výstavy
Mgr. Klárou Mágrovou a přednáška Mgr. Josefa
Rybánského o vzniku křížové cesty v Rumburku.
Výstava v ambitu Lorety Rumburk věnuje mimo
jiné pozornost záchraně křížové cesty na Křížovém
vrchu v Království, o niž dlouhodobě usiluje Město
Šluknov. "Dále si všímá znovuvybudování křížové

Práce s nadanými žáky
V rámci péče o nadané žáky spolupracujeme již
druhým rokem s Filozofickou fakultou Karlovy
Univerzity, která organizuje Dětskou Univerzitu.
V letošním roce se nám podařilo zajistit místa na
celkem čtyřech kurzech, zaměřených na různá
dějepisná a společenskovědní témata. Nejprve se
sedm žáků osmé třídy zúčastnilo workshopu Pověz
mi to rukama, který poskytl informace a praktické
zkušenosti se základy znakové řeči neslyšících. Pět
žáků třetího a čtvrtého ročníku se zase seznámilo
s postavami bohů a bohyň starých Egypťanů. Opět
na nás dýchlo univerzitní prostředí, děti si teď
dokážou lépe představit, jak může vypadat jejich
budoucí studium.
Čekají nás ještě dva kurzy, ale v současné době
se mnohé děti zároveň pilně připravují na
Dětskou konferenci, kterou stejně jako v loňském
roce pořádáme společně se Schrödingerovým
Institutem již 3. května.
PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka

cesty na vrchu Jáchym u Lobendavy. Ta vznikla
patrně v 1. polovině 19. století okolo starší kaple sv.
Jáchyma. K její renovaci došlo počátkem 20. století.
V roce 1916 ji požehnal představený kapucínského
kláštera v Rumburku P. Thaddäus Walter," uvedl
rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB. K naprosté
devastaci křížové cesty na vrchu Jáchym došlo ve
2. polovině 20. století. Křížovou cestu znovu
v letech 2016 až 2017 vybudoval její vlastník Lesy
ČR, Lesní správa Rumburk.
Poznání křížových cest Šluknovska se Loreta
Rumburk věnuje dlouhodobě. V roce 2011
připravila česko-německou výstavu o historii
čtrnácti křížových cest ve Šluknovském výběžku,
kterou doplnila dvojjazyčná brožura. Výstava je
součástí Expozice církevního umění Šluknovska ve
vstupní budově Lorety a je celoročně přístupná.
V letošním roce se výstavní panely aktualizují.
Klára Mágrová (redakčně zkráceno)

Akce žáby
Již třetí rok spolupracujeme se Správou NPČŠ,
konkrétně s panem Judou a i letos jsme se rozhodli
zachraňovat obojživelníky v Doubici.
V pátek 6. dubna 2018 jsme vyrazili stavět zátarasy.
Počasí nám letos opravdu přálo a za slunečného
počasí jsme stavění zábran měli hotové
v rekordním čase. Dokonce jsme přenesli i první
obojživelníky.
Teď už nás čekají jen kontroly a přenášení žab.
Každé ráno pojedeme do Doubic a budeme žáby
přenášet. Budeme také pečlivě zapisovat počet
obojživelníků, jejich druh a pohlaví. Důležité jsou
také informace o počasí. Nejprve budeme vyrážet
sami a během příštího týdne už s sebou budeme
brát své spolužáky, abychom se tak trochu
pochlubili, jak jsme šikovní.
Ekotým ZŠ a MŠ Krásná Lípa
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz

Poděkování
Tímto chceme poděkovat Městskému úřadu
Krásná Lípa, paní Chvátalové a paní Kebortové,
za krásné uspořádání zlaté svatby paní Ludmily
a pana Miroslava a Krásnolipskému komornímu
sboru za úžasné hudební vystoupení.
Dcery s rodinami

Program kina
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
Příšerákovi
pátek 4. května 2018 od 17:30 hodin
Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice
s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a

vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím
je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů.
Rodinný / animovaný, 96 min., mládeži přístupno,
vstupné: 50,- Kč
Thor – Ragnarok
středa 9. května 2018 od 18:00 hodin
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého
mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu
s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil
Ragnarok - zkázu svého domova a konec asgardské
civilizace.
Akční / dobrodružný / fantasy / Sci-Fi / komedie, 130
min., mládeži přístupno od 12 ti let, vstupné: 60,- Kč

26. dubna 2018
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Akce je součástí projektu „Mezinárodní sraz ke 100 letům republiky a 130 letům KČT“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA POŘÁDÁ

Mezinárodní sraz ke 100 letům republiky
a 130 letům KČT
sobota 8. května 2018 na nádraží v Krásné Lípě
PROGRAM:
9.00 h
9.20 h
9.40 h
10.20 h
11.00 h
14.30 h

zahájení (dechovka P. Zelenky), Krásnolipský komorní sbor, přivítání hostů
příjezd historického vlaku
rekonstrukce historické události (Rumburská vzpoura)
pietní akt odhalení pamětní desky
kulturní program (amaterští umělci z Německa, Polska a České republiky)
závěr a odjezd historického vlaku

Akce se uskuteční pod patronací Ing. Zbyňka Linharta - senátora parlamentu ČR.
www.kct.cz

26. dubna 2018

strana 8

USNESENÍ
z 62. zasedání Rady města
Krásná Lípa konaného
dne 11. 4. 2018
I. Hlavní program
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekt Infrastruktura ZŠ v Krásné
Lípě - Učebna fyziky a chemie
Usnesení RM č. 62 – 01/2018
RM projednala podanou žádost příspěvkové organizace Města
Krásná Lípa - Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o.
do 2. výzvy MAS Český sever – IROP - Zvyšování kvality vzdělávání na projekt - Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - Učebna fyziky
a chemie, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0
007853 a ukládá příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. povinnost zachovat výstupy projektu
minimálně po dobu udržitelnosti projektu dle pravidel daných
Řídícím orgánem pro danou výzvu.
Jan Kolář
Jana Drobečková

USNESENÍ

z 63. zasedání Rady města
Krásná Lípa konaného dne 16.
4. 2018
I. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 133/1, části p. p. č. 151/1 a části p. p. č.
2746/20, vše
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 01/2018
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 133/1 o výměře
11 m2 (nově vzniklá p. p. č. 133/4), části p. p. č. 151/1 o výměře 5
m2 (nově vzniklá p. p. č. 151/4) a části p. p. č. 2746/20 o výměře
2 m2 (nově vzniklá p. p. č. 2746/38), vše k. ú. Krásná Lípa za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 2 890 Kč Povodí Ohře s. p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov. RM doporučuje schválit Kupní
smlouvu č. 2018/32/15-188, dle předloženého návrhu.
Prodej p. p. č. 311/1 a p. p. č. 313, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 63 – 02/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 311/1 o výměře 225
m2 a p. p. č. 313 o výměře 1079, vše k. ú. Vlčí Hora Janu a Evě Srbovým, bytem Na Hanspaulce 1034/7a, Praha 6 a Petru a Monice
Brožovým, bytem Na Vyhlídce 1047, Liberec z důvodu zachování
pozemků pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 76, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 63 – 03/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 76, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy PhDr. Heleně a Ing. Arch. Prof. Josefu Pecharovým,
oba bytem Čáslavská 1866/7, Praha 3 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 63 – 04/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 566 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 551/1 o výměře 1673 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 567 o výměře 2168 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem části p. p. č. 1592/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 05/2018
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1592/1 o výměře 420 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Michalu Horákovi, bytem Bezručova 354/15, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 416/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 06/2018
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 416/2 o výměře 10 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily firmě Olife Energy, a. s., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2.
RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku pro výstavbu, instalaci
a provoz veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily č. 2018/23/15-187, dle předloženého návrhu.
Pronájem p. p. č. 37/6, k. ú. Vlčí Hora a části p. p. č. 1373/2, k.

ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 07/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 37/6 o výměře 791 m2, k. ú. Vlčí
Hora a části p. p. č. 1373/2 o výměře 76500 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem sekání trávy Zdeňku Jindrovi, bytem Ke koupališti 286/7,
Rumburk.
Pronájem části p. p. č. 333/7, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 08/2018
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 333/7 o výměře cca 10
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení vjezdu do zahrady Monice Semanové, bytem Nemocniční 538/10, Krásná Lípa z důvodu
nemožnosti legálního dopravního napojení a umístění studny.
Pronájem části p. p. č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 63 – 09/2018
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/7, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Minh Han Pham, bytem Křinické náměstí
13/15, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 63 – 10/2018
RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2017/23/15225, nájemce Šárka Martínková, bytem Nerudova 1/4, Rumburk,
dohodou ke dni 30. 4. 2018.
Souhlas s převodem pozemku
Usnesení RM č. 63 – 11/2018
RM doporučuje ZM vydat souhlas Pavlu a Marcele Ranšovým, bytem Chelčického 14, Trmice s převodem pozemku p. p. č. 176/6, k.
ú. Kyjov u Krásné Lípy na dceru Marcelu Kimlovou.
Odkoupení pozemků
Usnesení RM č. 63 – 12/2018
RM doporučuje ZM neschválit odkoupení p. p. č. 571/1 o výměře
1110 m2 a p. p. č. 571/2 o výměře 651 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 13, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 63 – 13/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Nemocniční 1137/6, v tomto
pořadí:
1. Jiří Matys, bytem Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa,
2. Daniel Jahnel, bytem Nemocniční 94, Varnsdorf,
3. Milan Pešír, bytem Štefánikova 575/11, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů
Usnesení RM č. 63 – 14/2018
RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě č. 2006/11/29-238 ohledně
navýšení servisního poplatku o inflaci za dané období pro objekt
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa s firmou OTIS a. s., Břeclav, IČ
42324254, dle předloženého návrhu.
II. Různé
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 63 – 15/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část p. p. č. 2144/1 o výměře 245 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pěstební práce na p. p. č. 156, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 63 – 16/2018
RM bere na vědomí informaci o průběhu pěstebních prací na pozemku p. p. č. 156, k. ú. Zahrady.
Směna pozemků s SPÚ
Usnesení RM č. 63 – 17/2018
RM schvaluje nabídku náhradního pozemku p. p. č. 2542/7, k. ú.
Krásná Lípa, Státnímu pozemkovému úřadu pro směnu pozemků
vedoucí k získání pozemku pod tréninkovým hřištěm.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 63 – 18/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 63 – 19/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 23, Nemocniční
1156/16 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti
1 + 1 (43,75 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro max. 2
osoby.
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 63 – 20/2018
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístavba a stavební úpravy
tělocvičny v Krásné Lípě“, dle předloženého návrhu.
Veřejná WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 63 – 21/2018
RM schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejná WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě“, dle předloženého návrhu.
Mobilní služby
Usnesení RM č. 63 – 22/2018
RM se seznámila s nabídkami mobilních operátorů na poskytování mobilních služeb na další období. RM schvaluje prodlou-

žení smluvního vztahu se stávající společností Vodafone Czech
Republic, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha, IČ
25788001, na poskytování mobilních služeb, dle předložené nabídky.
Obnova části fasády Křinické náměstí 14/16
Usnesení RM č. 63 – 23/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek
uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/11/18-189 na obnovu části
fasády (zadní část) na objektu Křinické náměstí 14/16, Krásná Lípa
s firmou Bc. Josef Papoušek, se sídlem Chřibská 310, Chřibská,
IČ 67223851, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/19/15-66
Usnesení RM č. 63 – 24/2018
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2014/19/1566 s firmou DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem Stará 24, Stráž nad
Nisou.
Kulturní léto 2018
Usnesení RM č. 63 – 25/2018
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování pořadu v rámci Kulturního léta 2018 č. 2018/19/29-186 na uspořádání koncertu Slávka
Janouška a Luboše Ondráka s Agenturou JAN, se sídlem Nížkovice, dle přílohy.
Hudební produkce
Usnesení RM č. 63 – 26/2018
RM schvaluje uzavření Smlouvy o hudební produkci a činnostech
z ní vyplývajících č. 2018/19/29 - 185 na uspořádání koncertu
kapely APOLLOBEAT Revival a Jiří Votoček s JUDr. Zdeňkem
Štenclem, Kozlovská 1032/18, Praha.
Služba ČSOB CEB - elektronické bankovnictví
Usnesení RM č. 63 – 27/2018
RM schvaluje smlouvu o využívání služby elektronického bankovnictví ČSOB CEB s bankou Československá obchodní banka, a. s.,
IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, dle předloženého návrhu.
Dispoziční oprávnění k organizačním složkám města
Usnesení RM č. 63 – 28/2018
RM schvaluje dispoziční oprávnění k organizačním složkám města a k účelově vázaným či investičním akcím dle předloženého
návrhu.
2. rozpočtové opatření 2018
Usnesení RM č. 63 – 29/2018
RM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
dle předloženého návrhu.
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 3/2018
Usnesení RM č. 63 – 30/2018
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství uhrazených v období
1 - 3/2018.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 63 – 31/2018
RM schvaluje jmenování Ing. Jiřího Anděla, CSc., náměstka primátorky a zastupitele Ústeckého kraje, členem Správní rady o. p.
s. České Švýcarsko.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 63 – 32/2018
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví pana Borise Raduilského, bytem Praha 6, Na Dionýsce 1757/12 a paní Evy
Pastírové, bytem Praha 6, Kamerunská 6/600.
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Usnesení RM č. 63 – 33/2018
RM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2018/15/13
- 133 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa uzavřené
se spolkem Tělovýchovná jednota Krásná Lípa, z. s. se sídlem Masarykova 246/6, Krásná Lípa. Dodatek upravuje změnu termínu
akce Májový turnaj.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 63 – 34/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkol z 60. RM.
III. Informace
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Platební výměr č. 9/P/2018 od FÚ pro ÚK,
- Platební výměr č. 10/P/2018 od FÚ pro ÚK,
- Přehled plnění daní, porovnání roku 2015 - 2018,
- Dopis ze dne 11. 4. 2018 od Správy a údržby silnic ÚK ve věci
opravy silnice II/265,
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne
3. 4. 2018,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 4. 2018,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 14. 4.
2018.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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