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Čtvrtek 30. května 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 590

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Velká oslava 3x 130 let
Za velmi pěkného počasí i velkého zájmu veřejnosti se v sobotu 18. května odehrály ve Vlčí Hoře velké turistické oslavy.
Připomněli jsme si společně 130 let od otevření rozhledny na
Vlčí hoře, 130 let turistického značení v Čechách a 130 let časopisu Turista.
Oficiální část oslav se odehrála dopoledne na samotném
vrcholu Vlčí hory u rozhledny – oslavenkyně. Rozhlednu na
Vlčí hoře postavil krátce po svém založení Turistický spolek
pro nejsevernější Čechy, založený v roce 1885 v Krásné Lípě.
Upravil zde vrcholovou část a vybudoval přístupovou cestu.
V roce 1887 pak na nejvyšším místě postavil jednoduchou
dřevěnou chatu. V čele spolku tehdy stál Johann Hille z Krásné
Lípy. Dnes rozhledna patří městu a vzorně se o ni stará místní
odbor KČT Krásná Lípa.
Právě dlouholetý předseda spolku, Dr. Johann Hille byl z rozhodnutí vedení republikového vedení KČT uveden do Síně
slávy české turistiky. Stejně tak jím vedený turistický spolek
pro nejsevernější Čechy. Slavnostní certifikáty a odznaky
připomínající tuto událost převzali za účasti senátora Zbyňka Linharta a z rukou čestného předsedy KČT Jana Havelky
a předsedy revizní komise KČT Jána Babniče, starosta města
Jan Kolář, zástupce odboru KČT Krásná Lípa Mikuláš Peterka
a předseda ústecké oblasti KČT Jan Eichler. Slavnostní fanfáry zazněly v provedení dechového kvarteta Patrika Englera
a v podání Krásnolipského komorního souboru zaznělo několik písní, nejen v češtině, ale i v němčině a polštině. Na místě
byla přítomna i skupina hostů a návštěvníků v dobových oděvech, kteří celou událost velmi zpestřili. Oslavy poté pokračovaly na louce u rybníka pod Vlčí horou, kde byl připraven bohatý kulturní program, výstavka k historii turistického značení
a také nezbytné občerstvení. Všichni účastníci si mohli odnést
pamětní list, popřípadě si zakoupit další drobné upomínkové
předměty.
Rád bych poděkoval Odboru KČT Krásná Lípa, tentokrát pod
taktovkou Jana Doudy, za další velmi povedenou akci pro širokou veřejnost. Zároveň i za příkladnou péči o naši rozhlednu, která na nás po další dlouhá léta může shlížet ve skvělé
kondici.
Jan Kolář, starosta města

Kulturní léto v Krásné Lípě 2019 zahájí Pohádkový les
a Staročeský jarmark
V sobotu 8. června 2019 bude v Krásné Lípě opravdu živo. Pro rodiny s dětmi krásnolipští turisté připravují 34. ročník Pohádkového lesa, který patří
k jedné z nejnavštěvovanějších akcí v Krásné Lípě.
Startuje se od 8.00 z náměstí, kde od 9.00 bude rovněž probíhat bohatý doprovodný program, jehož

součástí je i Staročeský jarmark. Chybět nebude tradiční soutěž O bábovku jarmarku, do které můžete
přinést i tu svou. Dále v rámci doprovodného programu vystoupí šermíři, mažoretky a loutkové divadlo s pohádkou „Čertimlýn“. Připraveny budou také
výtvarné dílny a zábavné atrakce pro děti. Vyvrcho-

lením programu Pohádkového lesa bude tradiční
defilé a vyhodnocení pohádkových stanovišť. Na
Křinickém náměstí se tak nabídne jedinečná příležitost vidět všechny pohádkové bytosti pohromadě.
Více informací o Pohádkovém lese a přehled akcí
kulturního léta najdete na plakátcích v tomto čísle.
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Stavění máje a pálení čarodějnic

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 6. 6. / 20. 6.
Vlčí Hora, Zahrady: 3. 6. / 17. 6.
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.

K závěru dubna patří i tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Na rozdíl od minulého roku, kdy se
z důvodu probíhajících prací za Domem služeb máj
nestavěl, byla letos situace jiná. Folklorní soubor
Lužičan spolu s krásnolipskými hasiči donesl a vztyčil máj před Domem Českého Švýcarska na Křinickém náměstí, následovalo vystoupení Lužičanu
a zapletení máje stuhami. Pálení čarodějnic na hřišti

za T-klubem bylo v režii krásnolipských hasičů. Samotnému zapálení hranice s čarodějnicí předcházela ukázka zásahu dětí z hasičského kroužku, po
zapálení hranice byla vyhlášena soutěž o nejhezčí
čarodějnici a krátce po setmění program doplnil
ohňostroj. Během večera bylo k dispozici chutné
občerstvení a to díky krásnolipským turistům, kteří
zajistili jeho přípravu a prodej.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na
SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 2019. 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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00
PO - PÁ 14:00 - 17:00
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka
pro předškoláky od 3 do 6 let
Dluhové poradenství
PO - PÁ 8:00 - 13:00
novakova@komunitnicentrum.com hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 774 020 265
Pracovní a kariérové
Osobní asistence
poradenství, Retrostipendia
Domácí péče o seniory
novakova@komunitnicentrum.com
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431
telefon 777 925 302
Sociálně aktivizační služby
Komunitní práce
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 925 302

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa,
tel.: 412 354 837
Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno

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: 723 255 954.
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Výstava Zapomenutá sláva
rodiny Dittrich z Krásné Lípy
V posledních letech se snažíme objevovat a představovat veřejnosti odkaz a význam rodiny Dittrich
pro rozvoj Krásné Lípy. Výstava byla dalším viditelným krokem. Vidět jsme jí mohli letos v březnu
v Senátu Parlamentu ČR, kde byla připravena pod
záštitou senátora Zbyňka Linharta. Shlédnout jsme

jí mohli do 26. května i v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska. Poděkování patří společnosti Omnium, z. s., která nejen připravila tuto výstavu, ale
převzala i záchranu cenné hrobky rodiny Dittrich
v našem městě.

Připomínka ukončení
druhé světové války
Na městském hřbitově u památníku padlých vojáků, jsme si v úterý 7. května připomněli 74. výročí osvobození naší vlasti. Pietním aktem provázel
mluveným slovem Mgr. Karel Jarolímek a zpěvem
Krásnolipský komorní sbor.

Den matek v Domech
s pečovatelskou službou
Vernisáž výstavy proběhla za účasti zástupců spolku Omnium, města a veřejnosti 3. května. Naposledy jí v Domě
Českého Švýcarska bylo možné navštívit 26. května 2019.

Vozíčkářskou trasou
3. května jsme veřejnosti představili část nové budované trasy pro vozíčkáře. Úsek mezi Krásnou Lípou, Rybništěm a Horním Podlužím jsme prošli i se
zástupci obcí místostarostkami Janou Drobečko-

Den matek jsme si připomněli i s našimi seniory,
17. května v modrém Domě s pečovatelskou službou vystoupily děti z mateřské školy Sluníčko
a o týden později se svým vystoupením přišly seniory potěšit do žlutého domu děti z mateřské školy
Motýlek. Děti zpívaly, tančily i přednášely básničky.
Děkujeme dětem i paním učitelkám za krásná vystoupení.

vou, Petrou Vojtěchovou, Jindrou Koldovou a krásnolipským starostou Janem Kolářem. Akci připravil
KČT Krásná Lípa, České Švýcarsko, o. p. s. a město
Krásná Lípa.

K Férové snídani se přidala i Krásná Lípa
Bavící se dospělí, hrající si děti
a všichni ochutnávající dobroty, které na společný stůl přinesli. Tak to vypadalo v sobotu
11. května dopoledne v altánu
v městském parku, kde se konala Férová snídaně. Jedná se
o setkání lidí, kterým záleží na
původu potravin, přijít tak bylo
možné nejen s fairtradovými
výrobky, ale i s jídlem připraveným alespoň z nějaké suroviny,
jejíž původ znáte, např. z vajíček
od sousedky, z bylinek z vaší zahrádky, z mléka od krávy, kterou
vidíte na pastvině apod.

Tato pikniková akce na podporu
lokálních a fairtradových pěstitelů probíhá v ČR už od roku
2011 a 11. května 2019 se na
193 místech republiky sešlo celkem 8 189 lidí, uvádí web pořadatele: www.fairtrade-cesko.cz
V Krásné Lípě se organizace letošní snídané ujala paní Veronika Arnoštová, která ho ve svém
proslovu uvedla jako nultý ročník – a kdo ví, jestli o Férové snídani za pár let nebudeme mluvit
také jako o jedné z tradičních
akcí v našem městě.
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Pozor změna provozní doby
sběrného dvora
Z důvodu rekonstrukce sběrného dvora v Technických službách v Pletařské ul., bude od 3. 6. 2019 sběrný
dvůr přesunut do objektu bývalého ACHP v Čapkově ul.. Sběrný dvůr v Technických službách bude pro
příjem odpadu zcela uzavřen do konce listopadu 2019. V Technických službách bude fungovat pouze výdej
pytlů na separovaný odpad, pytle na komunální odpad a kupóny pro rekreanty, hlášení závad v městských
bytech, a to pouze v uvedené dny.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP – sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný
odpad, pytle a kupóny pro rekreanty
PO 8:00 – 12:00

12:30 – 17:00

ACHP Čapkova ul.

PÁ 8:00 – 13:00
SO 8:00 – 11:00

ACHP Čapkova ul.
sobota v sudém týdnu

ACHP Čapkova ul.

Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách – výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny
pro rekreanty, hlášení závad v městských bytech
ÚT 7:00 – 12:00

14:00 – 15:00

TS Pletařská ul.

ST 7:00 – 12:00

14:00 – 17:00

TS Pletařská ul.

ČT 7:00 – 12:00

14:00 – 15:00

TS Pletařská ul.

Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Od 30. 5. – 1. 6. 2019, včetně soboty je sběrný dvůr v Technických službách uzavřen.

Insolvence zdarma a odborně
Míra zadluženosti a exekucí ovlivňuje významně život jednotlivců i rodin v našem městě. Podle mapy
exekucí je v Krásné Lípě podíl osob v exekuci 22,88
%. Tedy z celkového počtu 2.919 osob starších 15
let je 668 z nich v exekuci (a pak další co neplatí své
závazky a ještě v exekuci nejsou). Celkový počet
exekucí je 3.168, průměrný počet exekucí na osobu
je 4,7 a průměrná jistina na osobu je 174.745 Kč.
V Kostce je pro nás důležité, aby se člověk, který
chce řešit své dluhy, měl kde poradit. Aby mu někdo
s řešením odborně pomohl. Poskytujeme Odborné
sociální poradenství, které může pomoci s řešením
dluhů, a také pomoci s přípravou na oddlužení. Poradce s klientem projde všechny dokumenty a posoudí, zda je oddlužení možné, doporučí mu, jak
postupovat. Následně právník sepíše návrh a odešle soudu. Díky dotaci EU můžeme platbu právníkovi ve výši 4 000 Kč za jednotlivce a 6 000 Kč za
manžele ještě asi za 20 klientů zaplatit. Aktuálně
soud schválil oddlužení 34 našim klientům.
Od 1. června 2019 nabyde účinnosti novela Insolvenčního zákona, která by měla umožnit podání
návrhu na povolení oddlužení širšímu okruhu osob.
Kromě jiného jde zejména o zrušení podmínky,
podle které měl dlužník při podání návrhu prokázat, že je schopen v průběhu insolvenčního řízení
zaplatit minimálně 30 % svých dluhů a odměnu insolvenčního správce. Novela pouze ukládá dlužní-

kovi povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení
svých věřitelů. Musí však být schopen zaplatit na
dluhy stejnou částku jako na odměnu insolvenčního správce. Tedy, i když nedokáže splatit 30 % svých
dluhů, má šanci na oddlužení. Insolvence trvá 5 let.
Po této době soud posoudí úsilí dlužníka a schválí
oddlužení. Další podstatnou změnou, kterou novela přináší, je 3 letá varianta oddlužení. Dlužník však
musí zaplatit minimálně 60 % svých dluhů. Novela pamatovala i na seniory s přiznaným starobním
důchodem a invalidy ve druhém či třetím stupni
invalidity. V těchto případech může oddlužení trvat
rovněž pouze 3 roky.
V roce 2018 jsme poskytli poradenství 99 klientům
z regionu. Pomáháme nejen s dluhy, exekucemi
a insolvencí, ale také s rodinnými problémy v případě rozvodů a dělení majetku, pracovně-právními
vztahy, vyřizováním sociálních dávek apod.
Poradenství je poskytováno bezplatně, díky finanční podpoře projektu „Poradna v Kostce“ z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.
Je možné přijít do Kostky nebo si domluvit návštěvu poradce doma. Na konzultace je vhodné se objednat telefonicky na číslech 777 925 302 a 770 125
690, nebo elektronicky na e-mailové adrese: hanzlicek@komunitnicentrum.com
JUDr. Miloš Hanzlíček, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Výzva občanům
Vážení občané města Krásná Lípa,
vás, kteří jste životně závislí na přístrojích vyžadujících elektrické připojení (např. plicní defibrilátor,
domácí dialýza atd.) žádáme, abyste se nahlásili na
Městském úřadě Krásná Lípa u tajemnice MěÚ Mgr.
Lucie Hankové či na e-mail: hankova@krasnalipa.cz
Toto opatření je dobrovolné a z důvodu Vaší bezpečnosti v krizové situaci při výpadku elektrické
energie.

Upozornění
pro nájemníky
městských bytů
Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že
v září 2019 dojde ke zrušení účtu města Krásná Lípa
určeného pro bytové hospodářství číslo 198 889
385/0300 vedeného u ČSOB, a. s.
Platby, které nájemníci zasílají na tento účet
(nájemné a s ním spojené služby), je nutné do
30. 9. 2019 přesměrovat na účet města Krásná Lípa
číslo 193 582 042/0300, vedeného u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem (SIPO), nic
měnit nemusí. Děkujeme.

Donáška knih
do domu
Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu
mohou využít senioři a zdravotně handicapovaní
občané. Službu lze objednat přímo v knihovně,
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je
poskytována zdarma.
Městská knihovna také nabízí možnost vyhledávání knih v regionálním on-line katalogu:
https://decin.tritius.cz/library/region

Jóga i pro seniory
Jemné cvičení jógy, dýchání, meditace a příjemná
atmosféra, taková byla cvičení jógy s Irenou Kubicovou.
Cvičení probíhala od února do dubna v Domě
s pečovatelskou službou a byla přístupná nejen
jeho obyvatelům, ale i ostatním seniorům z Krásné
Lípy. Cvičilo se 10 týdnů, vždy ve středu a jediné
co účastníci potřebovali, bylo vhodné oblečení –
cvičení bylo zdarma. Akci připravila Kostka Krásná
Lípa, cvičení vedla Irena Kubicová.

Nabídka práce
Firma Simova s. r. o., působící v Krásné Lípě,
přijme omezený počet mužů/žen do výroby.
Jsme textilní firma se směnným provozem.
Bližší informace na telefonních číslech:
774 104 126, 724 227 584.
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Putování po
pražských památkách
Žáci inovativních tříd III. - V. ročníku si za podpory třídních učitelek připravili exkurzi po pražských
památkách. Cílem bylo naučit žáky plánovat a organizovat celý průběh výletu. V Praze jsme si prošli řadu významných památek, u kterých nám žáci
představili svoji prezentaci. Součástí exkurze byla
i možnost navštívit muzeum smyslů či muzeum se
středověkými mučicími nástroji. Celým dnem nás
provázelo slunné počasí a krásy naší vlasti.
Nela Hlavová, Eliška Müllerová
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Naše třída IV. B a Severka Jiříkov
Nastalo jaro a my jsme se hned na začátku měsíce
března vydali na cestu do Domova Severka, kde
jsme klientům zazpívali a společně oslavili Mezinárodní den žen.
Na konci měsíce dubna, a to přesně třicátého, jsme
do Severky vyrazili znovu, tentokrát společně oslavit Den čarodějnic. Bylo pro nás připraveno malé

pohoštění, kde jsme si mohli připravit i vlastní
lektvar. Také jsme lidem v domově zazpívali za doprovodu kytary a dokonce jsme i sportovali, když
jsme si zahráli ping pong.
Myslím, že se nám obě návštěvy vydařily a plno lidí
jsme pobavili.
Renáta Hegnerová

Výtvarná soutěž
„Voda v krajině“
V rámci 3. ročníku Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě vyhlásili pořadatelé výtvarnou soutěž na téma Voda
v krajině, do které se zapojili i žáci šestého ročníku
naší školy. V té době žáci v hodinách přírodopisu
pozorovali vodní plankton v mikroskopu. Mikroskopický život je velmi zajímavý a tak si ho i překreslili na papírové čtvrtky. Krásnoočka, buchanky,
ale i trepky mizí z našich vod, a tak si malí přírodovědci začali představovat, jak budou vodní příšerky
vypadat za několik desítek let. Ještě zbývalo popsat
části a konstrukci mikroskopu a zdařilá díla pospojovat do leporela a vytvořený celek se mohl poslat
do soutěže. V silné konkurenci škol ze Šluknovského výběžku jsme uspěli a tak se děti sešly 26.
4. v krásnolipském kulturním domě, kde byly po
zásluze odměněni zajímavými knižními novinkami.
Michaela Chňapková

Den Země
z pohledu IV. B
Tak jako každý rok, tak i letos pro nás připravil Ekotým naší školy dva velmi poučné a hodnotné dny
k oslavě Země, které rovněž probíhaly i v rámci letošních Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě.
Ve čtvrtek 25. 4. se konalo předotevření sadu se starými odrůdami ovocných stromů, ke kterému jsme
vyrazili po připravených barevných fáborkách. Cestou jsme společně sbírali odpadky do pytlů – to
vám bylo různých věcí! Po příchodu k našemu cíli
jsme se rozešli po připravených stanovištích, kde
děti z Ekotýmu měly připraveny úkoly a také povídání o sadu. Dozvěděli jsme se o úplném začátku
tohoto sadu, o brigádách, prořezávání větví, zaměřování i o lidech, kteří s touto myšlenkou – obnovit
sad vlastně přišli a pomáhají v její realizaci. Na konec, jelikož skončil zákaz rozdělávání ohně z důvodu velkého sucha, jsme si mohli upéct vuřta.
Druhý den v pátek 26. 4. jsme si v prvních hodinách
promítali filmy na různá přírodovědná témata.
V deset hodin se děti rozdělily do skupin a v okolí
školy plnily úkoly a prováděly pokusy, které byly
připraveny dětmi – ekotýmáky a jejich učiteli.
Oba dva dny, navíc i díky skvělému počasí, se
opravdu povedly.
Renáta Hegnerová

Výlet IV. B
do skanzenu
v Zubrnicích
Pár dní před Velikonocemi, na škaredou středu,
naše třída vyrazila na exkurzi do skanzenu v Zubrnicích. Chtěli jsme zjistit, jak velikonoční svátky
probíhaly na vesnici.
Slečna průvodkyně se nám velice věnovala a moc
hezky o této vesničce povídala, a to i proto, že celá
její rodina odtud pochází. Takže jsme se dozvěděli
nejen o velikonočních zvycích. Vyprávěla, jak se na
takové vesnici žilo, o životě sedláka, o krásné škole kam chodila i její babička. A právě v této škole
jsme se zdrželi delší dobu, jelikož se dětem ve školních lavicích našich praprababiček náramně líbilo
a mohly si vyzkoušet psaní starým perem namáčeným v inkoustu, ale také se seznámit s tresty, které
pan učitel používal. I přesto se děti nechaly slyšet,
že by do takové školy rády chodily.
Exkurze se nám opravdu moc líbila a jsme rádi, že
jsme se v tento sváteční čas na toto místo podívali.
Renáta Hegnerová

Ekotým na výletě
6. května jsme se vydali na výlet do Mníšku u Liberce do Ekocentra Oldřichov v Hájích. Jeli jsme vlakem. Když jsme dojeli na místo, tak jsme museli jít
ještě asi 1 km pěšky. V ekocentru jsme se ubytovali
a vybalili si věci. Po vybalení jsme se šli podívat po
okolí, došli jsme ke dvěma rybníkům a tam jsme si
zahráli nějaké hry. Potom nás čekal oběd – ovocné
knedlíky, které byly moc dobré. Chvíli po obědě
jsme vyrazili do Oldřichovských skal, prošli jsme
“Včelí stezku” a pak jsme šli do kopce a do kopce…
Šli jsme hodně dlouho a výlet nám dal hodně zabrat. Někteří nám už nestačili a tak jsme se rozdělili

na dvě skupiny. Jedna skupina se nám ztratila. Večer jsme se však všichni vrátili, všichni velice unavení. Udělali jsme si táborák a opekli jsme si buřty. Po
velké legraci jsme zalezli do pokojů. Ráno jsme se
nasnídali a od 9:00 jsme měli připravený program
“Pastýři”. Starali jsme se o ovečky, uklízeli jsme po
nich jejich “nepořádek”, učili jsme se pískat na pastevecké píšťaly a dokonce jsme si i něco vyrobili
z ovčí vlny. Po obědě jsme si sbalili věci a vyrazili
jsme na cestu zpět domů. Za celý výlet děkujeme
našim učitelům.
Ekotým ZŠ Krásná Lípa
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Počasí v Krásné Lípě v dubnu 2019
Druhý jarní měsíc nabídl oproti loňsku znatelně
chladnější průběh, nicméně například maximální
měsíční teplota byla o pár desetin stupně vyšší.
Teplotně jako celek byl letošní duben průměrný,
srážkově bohužel jeden z nejsušších.
Období od 1. – 10. 4.
První dubnová dekáda byla teplá s minimem srážek. Odpolední teploty šplhaly nad 17°C, ranní
klesaly k +8°C. Dešťové srážky byly zaznamenány
jen 6. dubna. Ochlazení dorazilo na přelomu první
a druhé dekády.
Období od 11. – 20. 4.
Počátek druhé dubnové dekády vyhnal mnohých
zpět za kamna. Ranní teploty klesaly lehce pod bod

mrazu a ty odpolední stoupaly jen pár stupňů nad
nulu. 12. duben byl s průměrnou teplotou pouhých
+0,1°C s přehledem nejchladnějším dnem měsíce.
Oteplování přicházelo postupně. V samém závěru
druhé dekády se už teploty blížily k dvacetistupňové hranici. Srážkově byla tato dekáda také velmi
slabá. Napršelo jen 2,8 mm srážek.
Období od 21. – 30. 4.
Poslední dekáda zhruba do své první poloviny pokračovala ve stejném módu jako dekáda předchozí.
To znamená slunečno, teplo a beze srážek. V samotném závěru měsíce se dostavilo ochlazení a konečně vydatněji zapršelo.
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Duben 2019 – 2009
rok
Průměrná
teplota
Maximální
teplota
Minimální
teplota
Maximální
vlhkost
Minimální
vlhkost
Max. poryv
větru
Úhrn
srážek

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

8,6°C

11,7°C

5,6°C

6,6°C

7,1°C

9,1°C

6,6°C

7,2°C

9,8°C

6,8°C

10,3°C

24,3°C

23,9°C

20,2°C

22,4°C

21,9°C

18,6°C

22,4°C

26,7°C

22,5°C

22,7°C

21,0°C

-2,2°C

-1,8°C

-3,6°C

-1,3°C

-2,8°C

-1,1°C

-7,1°C

-5,7°C

0,0°C

-0,9°C

-1,4°C

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

29%

40%

45%

48%

29%

44%

45%

18%

19%

26%

26%

17,0 m/s

16,1 m/s

12,5 m/s

14,1 m/s

16,6 m/s

14,7 m/s

12,3 m/s

18 m/s

19 m/s

16 m/s

15,9 m/s

26,4 mm

48 mm

94 mm

60 mm

53 mm

49 mm

45 mm

45 mm

41 mm

23 mm

7 mm

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Očkování psů

29. 6. 2019
(sobota)

v 16:30
v budově
bu
Technických služeb
Kr
K
Krásná Lípa, Pletařská 22/3
Ceny
Ce
ny o
očkování: 150,- Kč vzteklina, 350,- Kč kombinace

Nebytový prostor
k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 5. 2019 nebytový prostor č.
49, Nemocniční 1137/6 - dosud provozován jako
prodejna potravin a smíšeného zboží - o velikosti
92,85 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ
Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.

Program kina

S láskou Vincent
Středa 5. 6. 2019 od 18.00
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi
van Goghovi - S láskou Vincent (Loving
Vincent) navazuje na slova samotného
génia, který jednou pronesl, že "může
komunikovat pouze skrze své malby".
Byl natočen kombinací hraného filmu
a animací originálních olejomaleb.
Životopisný film, 94 min.,
vstupné 70 Kč

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
Středa 12. 6. 2019 od 17.00
Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou
bílou šelmou se medvěd Norm stal asi
jen omylem. Má totiž rád společnost,
legraci a kámoše.
Animovaný film pro děti, 90 min.,
vstupné 60 Kč

Útěk
Středa 26. 6. 2019 od 18.00
Alicja si nepamatuje vlastní minulost, ale
dokázala si vybudovat nový život s novou identitou. Když ji její původní rodina
najde, svůj starý život zpátky nechce až
do té doby, než se jí začnou vynořovat
střípky vzpomínek. Postupně její nová
a původní identita splynou do jedné
a na povrch se tak dostává znepokojivé
zjištění o ní samotné.
Psychologický film v původním znění
s českými titulky, 103 min.,
vstupné 70 Kč

Úžasňákovi 2
Pátek 28. 6. 2019 od 17.00
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob
zůstal v domácnosti a pomáhá Violet
a Dashovi zvládat každodenní nástrahy
„normálního“ života.
Animovaný film pro děti, 118 min.,
vstupné 60 Kč

30. května 2019
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Výběr z akcí, které nás v tomto roce čekají, i řadu významných
výročí také najdete na nově aktualizovaném informačním
válci na Křinickém náměstí.
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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USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 5. 2019
I. Hlavní program
Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí FÚ
Usnesení RM č. 12 – 01/2019
RM bere na vědomí rozhodnutí o zamítnutém
odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
pro Ústecký kraj ve věci porušení rozpočtové
kázně při výběru dodavatele stavby Kanalizace
Krásná Lípa.
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 211/1,
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 02/2019
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 211/1
o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Miloši Kohoutovi, bytem Smetanova 285/2, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 2744/2,
k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 03/2019
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2744/2
o výměře 390 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zajištění přístupu Jakubu Krištofori, bytem Zahradní 300, Cvikov.
Pronájem p. p. č. 723, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 04/2019
RM schvaluje pronájem p. p. č. 723 o výměře
142 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Hedvice Ferencové, bytem Varnsdorfská
164/55, Krásná Lípa.
Souhlas s užíváním pozemku
Usnesení RM č. 12 – 05/2019
RM schvaluje Miroslavu Faflákovi, bytem Kyjov

ZŠ

MŠ

3, Krásná Lípa užívání části p. p. č. 824, k. ú. Vlčí
Hora dle předloženého návrhu pro výpas do
doby vyřešení nájemního vztahu.

Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

Nebytové prostory - schválení nájmu
Usnesení RM č. 12 – 06/2019
RM schvaluje pronájem nebytových prostor
č. 4 v objektu Masarykova 246/6, Šárce Husákové, bytem Jarošova 2838, Varnsdorf, za stejných podmínek, jaké měla při uvolnění prostor
v lednu 2018. RM schvaluje výjimku z Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy žadatel nehradí kauci při podání žádosti. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Bydlení pro seniory
Usnesení RM č. 12 – 09/2019
RM ukládá vedoucímu OVIŽP Ing. Petru Simandlovi zajistit nabídku na zpracování studie pro
budoucí bytovou výstavbu v Nemocniční ulici.

Byty - pronájem - byt č. 16, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 12 – 07/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 16, Nemocniční
1148/12, v tomto pořadí:
1. Drahoslav Kebort, Frindova 979/4, Krásná
Lípa,
2. Miloslava Fiřtová, Frindova 924/8, Krásná
Lípa,
3. Jiří Němec, Jugoslávská 84/2, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

Linka bezpečí
Usnesení RM č. 12 – 11/2019
RM projednala žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na její provoz.

Byty - pronájem - byt č. 19, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 12 – 08/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 19, Nemocniční
1148/12, v tomto pořadí:
1. Marie Seifertová, J. Wolkera 421, Most,
2. Ludvík Teplý, Lidická 973/13, Krásná Lípa,
3. Miloslava Fiřtová, Frindova 924/8, Krásná

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,
příspěvková organizace
Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939
e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace
přijme učitelku mateřské školy.

Požadujeme:
¾ kvalifikační předpoklady (požadavky dle zákona 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, v platném znění)
¾ hru na hudební nástroj
¾ zájem o inovativní metody vzdělávání
Nabízíme:
¾ smlouvu na dobu určitou s nástupem od 1. 9. 2019 (zástup MD)
¾ plný úvazek
¾ hezké prostředí mateřské školy Sluníčko
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte na email podatelna@zskrasnalipa.cz
do 12. 6. 2019.
Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru, který se bude konat 20. 6. 2019.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek
Usnesení RM č. 12 – 10/2019
RM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2019 organizaci Kostka Krásná Lípa,
p. o. o částku 17 tis. Kč z důvodu navýšení nájemného za nebytové prostory.

Zapůjčení travnatého fotbalového hřiště
Usnesení RM č. 12 – 12/2019
RM schvaluje zapůjčení travnatého fotbalového hřiště Kostce Krásná Lípa, p. o., za účelem odehrání fotbalového turnaje v termínu
17. 8. 2019, od 9:00 do 17:00 hodin. Za zapůjčení je určena částka celkem 8 100 Kč. Městu
Krásná Lípa bude uhrazena vratná kauce ve
výši 10 000 Kč před zahájením turnaje. Město
si vyhrazuje právo zrušit turnaj v případě nepříznivého počasí či nedodržování stanovených podmínek.
III. Různé
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 12 – 13/2019
RM podle čl. V. bod 4 odstupuje od smlouvy
o nájmu pozemku č. 2006/23/15 - 307 (nájemce Michal Benátský, bytem Hlavenec 168,
Předměřice nad Jizerou) ke dni
31. 8. 2019.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 12 – 14/2019
RM odstupuje od smlouvy o nájmu pozemků
č. 2000/23/17 - 029 a č. 2016/23/15 - 215 (nájemce Martin Křepelka, bytem Nemocniční 32,
Krásná Lípa) ke dni 31. 8. 2019.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 12 – 15/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Parkoviště Pražská - zhotovitel
Usnesení RM č. 12 – 16/2019
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce na zhotovení díla „Parkoviště - Pražská ulice, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“.
RM schvaluje pořadí firem dle výše nabídkové
ceny. RM schvaluje vyloučení uchazeče MAJJ
- Kupec s. r. o., Veselé 235, 405 02 Děčín, IČ
64051668.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2019/11/14 - 127 s vítězným uchazečem, kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I., IČ 25042751,
dle předloženého návrhu.
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Parkoviště Pražská - AD + TDS
Usnesení RM č. 12 – 17/2019
RM se seznámila s nabídkami firmy ProProjekt s. r. o., IČ 25487892,
Starokřečanská 34, Rumburk, na
výkon autorského dozoru (AD)
a technického dozoru stavebníka
(TDS) pro realizaci díla „Parkoviště
- Pražská ulice, Krásná Lípa - Centrum Českého Švýcarska“.
RM schvaluje výkon AD + TDS
v rozsahu a ceně dle předložené
nabídky.
Energetické úspory - DPS č. p.
1148, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 – 18/2019
RM schvaluje záměr realizace projektu „Energetické úspory - DPS
č. p. 1148, Krásná Lípa“ a ukládá
Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu
OVIŽP, zajistit přípravu podkladů
k žádosti o dotaci v rámci Výzvy
č. 121 OPŽP.
RM schvaluje zpracování žádosti
a konzultační činnost dle nabídky
Mgr. Ireny Kvízové, Pod Šibenikem 1153, Most, IČ 65663730.
Sběrný dvůr Krásná Lípa
výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 12 – 19/2019
RM projednala Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním
řízení na stavební práce na zhotovení díla „Sběrný dvůr Krásná
Lípa“. RM schvaluje vyloučení
uchazeče ZEPS s. r. o., Lindava 84,
471 58 Cvikov, IČ 28688651.
RM schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 2019/11/14 - 137 s vítězným uchazečem, kterým je firma
SaM silnice a mosty Děčín a. s.,
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín
I., IČ 25042751, dle předloženého
návrhu.
Obnova fasády - Pražská
960/24 (Kino)
Usnesení RM č. 12 – 20/2019
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo
č. 2019/11/18-131 na obnovu
fasády objektu Pražská 960/24
(Kino), Krásná Lípa s firmou
Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7,
Krásná Lípa, IČ: 44572352, dle
předloženého návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení VB
Usnesení RM č. 12 – 21/2019
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. 2019/10/15 - 137 na vedení
zemní kabelové přípojky na p. p. č.
2329/11, k. ú. Krásná Lípa, s firmou
ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, Děčín.
Přezkum hospodaření za rok
2018
Usnesení RM č. 12 – 22/2019
RM bere na vědomí výsledek
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přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2018, které
provedla nezávislá auditorská
společnost AUDIT OBCE s. r. o.
s tímto závěrem:
Při přezkoumání hospodaření
města Krásná Lípa za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili
o kladný výsledek na přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Rozhodnutí o poskytnutí
dotací
Usnesení RM č. 12 – 23/2019
RM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací z výzvy
9/2018 Národního programu Životní prostředí MŽP ČR na tyto
akce:
- Kofinancování sběrného dvora,
- Parkoviště v Pražské ulici,
- Snížení světelného znečištění.
Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 12 – 24/2019
RM schvaluje Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti - Region
č. 2017/19/19 - 82 na pojištění
majetku a odpovědnosti s pojišťovnou Generali Pojišťovna a. s.,
IČ 61859869, Bělehradská 132,
Praha, v předloženém znění.
Smlouvy k novým účtům města
Usnesení RM č. 12 – 25/2019
RM schvaluje smlouvu č.
2019/12/19 - 133 k účtu č.
190035 - 926075399/0800, účet
sociálního fondu, a smlouvu č.
2019/12/19 - 134 k účtu č. 170034
- 926075399/0800, účet cizích
prostředků, dle předložených návrhů.
Smlouva o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 12 – 26/2019
RM schvaluje smlouvu o nájmu
pozemku č. 2019/23/17 - 50 s Josefem Drobečkem, se sídlem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Pronájem NP - volby do Evropského parlamentu 2019
Usnesení RM č. 12 – 27/2019
RM schvaluje Smlouvu o nájmu
nebytových prostor č. 2019/22/11
- 129 na pronájem volební místnosti pro volby do Evropského
parlamentu v roce 2019 s Nobilis
Tilia, s. r. o., se sídlem Krásná Lípa,
Vlčí Hora 147, IČ 25497006.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb do Evropského
parlamentu 2019
Usnesení RM č. 12 – 28/2019
RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 č.
2018/19/11 - 130 mezi městem
Krásná Lípa a Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa, p.
o., dle předloženého návrhu.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 31. 3. 2019
Usnesení RM č. 12 – 29/2019
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 31. 3. 2019.
Přehled plateb místních
poplatků za 1 - 3/2019
Usnesení RM č. 12 – 30/2019
RM bere na vědomí přehled plateb místního poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity uhrazených v období
1 - 3/2019.

prostor kulturního domu Sboru
dobrovolných hasičů Krásná Lípa
na Hasičský bál, který se uskuteční
dne 18. 5. 2019.
Kulturní dům květen 2019
Usnesení RM č. 12 – 34/2019
RM schvaluje využití kulturního
domu a program kina na měsíc
květen 2019, dle přílohy.
Zpráva o úkolech z 10. RM
Usnesení RM č. 12 – 35/2019
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 10. RM.
IV. Informace

Zpráva o činnosti kulturního
domu
Usnesení RM č. 12 – 31/2019
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturního domu za rok 2018
předloženou Alenou Starostovou,
vedoucí kulturního domu, dle
předloženého návrhu.
Zpráva o činnosti městské
knihovny
Usnesení RM č. 12 – 32/2019
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny za rok
2018 předloženou Jindřiškou Malinovou, knihovnicí, dle přílohy.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 12 – 33/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení

Informace
RM projednala následující informaci a zápis:
- Přehled plnění daní, daňové plnění dle druhu daně - porovnání
roku 2015 - 2019,
- Zápis z jednání Komise výstavby
a životního prostředí ze dne 2. 4.
2019,
- Zápis z jednání Komise pro
hospodaření s byty ze dne 6. 5.
2019,
- Zápis z jednání Kulturní komise
ze dne 6. 5. 2019,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 7. 5. 2019
Jan Kolář
Jana Drobečková

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER
88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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