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Pátek 25. října 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 598

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Úprava režimu parkování na Křinickém náměstí
Od počátku listopadu dochází k úpravě podmínek pro parkování motorových vozidel na
parkovacích plochách na Křinickém náměstí.
Snažíme se tak reagovat na situaci, kdy se výrazně zvyšuje počet řidičů, kteří stále častěji
odstavují svá vozidla na náměstí na celý den.
Komplikuje se tak možnost občanům krátkodobě pohodlně zaparkovat třeba pro malý
nákup.
Z různých variant možných řešení jsme se rozhodli pro omezení doby parkování v denní
části dne, podobně jak to funguje v sousedním Varnsdorfu. Konkrétně to pak bude znamenat, že v době od 6:00 – 18:00 bude možné
na označených místech zaparkovat na dobu
max. 2 hodiny. Čas zahájení parkování řidič
označí na parkovacím kotoučku, který umístí
na viditelném místě ve vozidle. Dodržování
tohoto opatření bude kontrolováno Policií ČR.
Opatření se vztahuje na všechny řidiče, tedy

i na rezidenty a provozovatele obchodů na
náměstí. Pokud bychom tyto řidiče zohlednili
výjimkou, až 2/3 parkovacích míst by byly nadále obsazeny.
Pro potřebu dlouhodobého parkování je
v malé docházkové vzdálenosti do 300 m od
náměstí k dispozici dostatek parkovacích míst.
Většina parkovacích ploch je zanesena i do
mapových podkladů pro navigace i ve známých aplikacích. K dispozici je v tuto chvíli
15 míst s cca 200 parkovacími místy, brzy bude
zkolaudováno i nové parkoviště tzv. U Kuruce na Pražské ulici s dalšími deseti místy. Na
vlastním Křinickém náměstí to pak je 56 míst.
Celkový přehled je uveden v tabulce a na orientační mapce.
Parkováním ve městě a okolí se zabýváme
dlouhodobě. Nedávno byla upravena Školní ulice, vzniklo parkoviště před školou. Větší
parkoviště pod sídlištěm v Nemocniční ulici

dostalo nový asfaltový povrch. Připravujeme
úpravu plochy na Pražské v místě bývalé tržnice, tak aby přibyla další parkovací místa. Projekčně připravujeme parkoviště ve Vlčí Hoře
a v Kyjově. Privátní investicí je pak nové parkoviště u společnosti Nobilis Tilia, které slouží prioritně pro zaměstnance, o víkendech je
však využíváno i návštěvníky a turisty.
S nedostatkem parkovacích kapacit se potýkají všechny obce v regionu Českého Švýcarska,
a to především v turistické sezóně v souvislosti
se stoupající návštěvností. Problémem je potřeba se zabývat koncepčně, rozšiřovat a koordinovat veřejnou hromadnou dopravu, připravovat záchytná kapacitní parkoviště mimo
cenná území, v marketingu cílit na vícedenní
návštěvníky, podporovat železniční přepravu,
např. v rámci projektu Dráha NP apod.
Jan Kolář, starosta města
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Divadelní představení spolku Hraničář
Hořká komedie Petra Zelenky Job Interviews
vypráví příběh úspěšné ženy, která obětovala své
práci vše. Hlavní hrdinku Věru, která po celý čas
neodejde ze scény, velmi dobře zahrála Lenka
Srbecká. Obdivuhodně se dokázala vžít do kůže
ženy-workoholičky, které se postupně rozpadnou
všechny vztahy. Nejprve s jejími nejbližšími
a postupně i v širším okolí. Diváci mohli sledovat,
jak se jí hroutí celý svět, aby nakonec přišla i o to
pro ni nejdůležitější – o svou práci. Divadelní hra je

sondou do dnešního života. Předvádí nám hodnoty
dnešních lidí a vede k zamyšlení.
Úspěšnou hru 12. 10. 2019 v krásnolipském
kulturním domě sledoval plný sál diváků
a všichni odcházeli nadšeni hereckým výkonem
Lenky Srbecké. Děkujeme Majce Koukolské
za režii, Radimovi Purchartovi za zdařilou
scénickou práci a celému divadelnímu spolku
Hraničář za hezký večer.
Alena Starostová

V. olympijské hry v Domově pro seniory Krásná Lípa
Dne 5. 9. 2019 proběhli v zařízení Domova pro
seniory Krásná Lípa již V. Olympijské hry. Zahájení
začalo přivítáním družstev, kterých bylo jedenáct
a to: Domov pro seniory Krásná Lípa, DPS Šluknov,
DD Lipová, DSD Filipov, CSS Děčín, Domov bez
hranic Rumburk, DOZP a CHB Brtníky, Domov
Severka Jiříkov, DZR Potoky Chřibská a DZR Krásná
Lípa.
Po zahájení se družstva rozešla k jednotlivým
disciplínám, které se konaly v celém areálu domova.
Soutěžilo se v těchto dvanácti disciplínách: šrouby
a matice, cvrnkaná, kolíčkovaná, zvířátkovaná,
lov, geometrické tvary, třídírna, trefa na branku,
sluchové pexeso, cvrnkaná, nafukování balónků,
uzly a hod mincí.
Všechna družstva předvedla krásné výkony a užila
si spoustu zábavy. Po splnění všech disciplín
následoval oběd a pak vyhlášení výsledků. Na 1.
místě se umístilo družstvo z Domova pro seniory
Krásná Lípa (na fotografii), na 2. místě z Domova
se zvláštním režimem Krásná Lípa a 3. místo
obsadilo družstvo z Centra sociálních služeb Děčín.
Svým snažením v soutěžních disciplínách si každý
zasloužil odměnit, proto všechna družstva dostala
pozornost ve formě dárkového balíčku. Všem
gratulujeme.
Po vyhlášení umístění družstev k poslechu i k tanci
hrála příjemná živá hudba – Skupina „DONAHA“.
Překvapením byla ukázka spolku „Aktivní pes
Jiříkov“ kde pejsci a jejich majitelé představili, jak
probíhá jejich každodenní výcvik.
Tyto Olympijské hry se uskutečnili především
díky našim štědrým sponzorům, mezi něž patří:
Bella Bohemia, Semileas, Abena, Tena, Depend,
Lékárna Krásná Lípa, Gastro Plch Borek u Mělníka,
Velmar Ústí nad Labem, Alimpex Food Česká Lípa,
United Bakeries Rumburk, H2P Liberec, Batlička
Turnov, Varnsdorfské uzeniny, Jizerské pekárny
Česká Lípa, Bidfood Czech Republic, Cukrárna
U Moniky Krásná Lípa, Cukrárna Nostalgie Krásná

Lípa, Železářství Semelka Krásná Lípa, Informační
středisko Krásná Lípa, Potraviny Anička Krásná Lípa,
Správa Národního parku České Švýcarsko, Květinka
a dárkové zboží Krásná Lípa, Top drogerie Krásná
Lípa, Chodská pekárna Krásná Lípa, Tisk Krásná
Lípa, Pivovar Falkenštejn Krásná Lípa, Samoobsluha
Andy & Péťa Krásná Lípa (dříve Potraviny Vorlíček),
Nobilis Tilia Vlčí Hora, Ineko-optik Rumburk,
Cukrárna Dlask Varnsdorf, Pivovar Kocour
Varnsdorf, Mlékárna Poděbrady, Cesar Trade,
Akcelero, Dárečky od Ivet Varnsdorf, Renata a Lukáš
Vondráčkovi, Irena Bubeníková, Věrka a Mirek

Bačíkovi Varnsdorf, Sklárny Nová Huť Petr Drnec,
Květiny Václava Kremsová Rumburk, Řeznictví Pod
Klášterem Rumburk, Renáta Hrobárová, Drogerie
Rumburk a Haback Šluknov. Všem mnohokrát
děkujeme.
Po celou dobu nám fotil pan Kováč, kterému
děkujeme, za vzniklé fotografie. V neposlední řadě
děkujeme všem zaměstnancům domova, kteří
se podíleli na přípravách a dni, kdy se olympiáda
konala.

Další bytový dům má nová okna
Dokončili jsme výměnu oken na
bytovém domě Masarykova 2. Šlo
o poměrně rozsáhlou a náročnou
akci vzhledem k rozlehlosti objektu.
Vyměnilo se celkem 77 oken,
z většiny velkých rozměrů, zachovali
jsme i původní členění. Náklady
byly téměř 1,4 mil. Kč. V současné
době projekčně připravujeme
rekonstrukci bytů v tomto objektu.
Předpokládáme, že dům blízko
náměstí zůstane v majetku města,
neboť je v něm ordinace praktického
lékaře a bankomat.

Kolektiv Domova pro seniory Krásná Lípa
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
7. 11. / 21. 11.
Vlčí Hora, Zahrady: 4. 11. / 18. 11.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP,
Čapkova ul. a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP,
Čapkova ul. – sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný
odpad, pytle a kupóny pro rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00, od 4. 11. do 16:00
PÁ 8:00 – 13:00
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul.
– výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro
rekreanty, hlášení závad v městských bytech
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce
sběrného dvora do konce listopadu 2019. Podrobné
informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 773 630 563, 412 354 848
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové kartony,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2019 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na
SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 2020. 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

Asistent prevence kriminality
NOVÝ KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 773 766 938.

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
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Nevíte co s napadaným listím?
Město Krásná Lípa nabízí občanům a vlastníkům
rekreačních objektů v katastru města Krásná Lípa
ZDARMA zapůjčení velkoobjemových pytlů na
likvidaci spadaného listí. Pytle se budou vydávat od
29. 10. 2019 v Technických službách Krásná Lípa
v Pletařské ulici 22/3, a to v těchto dnech: 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.
Po naplnění, na základě oznámení, bude ZDARMA
proveden svoz. Více informací na TS Krásná Lípa,
tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563.

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

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
Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

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
PO - PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.
com
telefon 774 020 265

Pracovní a kariérové poradenství,
Retrostipendia
Osobní asistence
novakova@komunitnicentrum.com Domácí péče o seniory
telefon 778 888 431
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Komunitní práce
kucerova@komunitnicentrum.com sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
telefon 778 888 435
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

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 Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
Vždy ve středu:
lichá středa od 12:00 do 14:00,
sudá středa od 10:00 do 12:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí od
1. 10. 2019 do 30. 4. 2020.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 3541 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin, tel. 417 807 842,
nebo volejte zákaznickou linku: 601 267 267,
840 111 111.
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.
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Omezení v dopravě z důvodu
rekonstrukce silnice II/265
Dne 23. 10. 2019 byly v Krásné Lípě zahájeny práce
na rekonstrukci krajské komunikace II/265 Krásná
Lípa – Velký Šenov. Investorem stavby je Ústecký
kraj.
Práce v Krásné Lípě budou probíhat nejprve na
opravě mostu přes Křinici a opěrné zdi u objektu
Kyjovská 56 (Slávie) a na opravě mostu přes Křinici u objektu Kyjovská 53 (objekt s novou žluto-modrou fasádou). Z tohoto důvodu bude uzavřen
průjezd ulicí Stradalova (okolo Policie ČR). Veškerý
provoz bude veden ulicí Kyjovská, doprava bude
jednosměrná a bude řízena pomocí semaforů. Veškeré uzávěry a omezení budou osazeny dopravním
značením. Práce potrvají v tomto úseku minimálně
do června roku 2020, odfrézování a pokládka no-

vých povrchů proběhne až následně, v průběhu
dalších měsíců.
Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s.,
oblastní závod oblast Čechy západ, závod Ústí
nad Labem, stavbyvedoucí pan Vlastislav Bartoš,
tel. + 420 731 601 382, e-mail vlastislav.bartos@
eurovia.cz
Hlavním poddodavatelem je firma SaM silnice
a mosty Děčín, a. s., zástupce pan Petr Podrazil,
tel.: +420 602 456 270, e-mail: podrazil@sam-dc.cz
S konkrétními dotazy se prosím obracejte případně na zhotovitele stavby, město Krásná Lípa není
investorem stavby.
Děkujeme za pochopení a trpělivost při provádění
prací.

Výzva k odstranění překážky provozu
na místní komunikaci
Žádáme občany o odstranění stromoví zasahujícího z pozemku ve Vašem vlastnictví do průjezdního
profilu místní komunikace a do veřejného osvětlení
v majetku města Krásná Lípa.
Odstranění prosím proveďte nejpozději v termínu
do 30. 10. 2019. Pokud tak nebude učiněno, provedou odstranění zaměstnanci technických služeb
města.
V případě, že není ve Vašich silách odstranění provést, nebo požadujete-li odstranění městem Krásná
Lípa, zašlete nám Vaše písemné vyjádření na email:
podatelna@krasnalipa.cz V případě nejasností volejte na tel. číslo 737 662 340, p. Hlavovou.
Opatření je prováděno v rámci přípravy na zimní

údržbu komunikací.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností
ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu
2019 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost
provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s.,
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při
neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při
vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnos-

ti dále mohou být uplatněny náklady související
s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených
případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků
před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona
č.114/1992 Sb., v platném znění.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,
ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět
v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena
bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte ČEZ na tel. čísle 800 850 860.
Úplnou výzvu ČEZ Distribuce, a. s. naleznete na
webových stránkách www.krasnalipa.cz

Den otevřených dveří v křečanské základní
a mateřské škole
Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany pořádá den otevřených dveří. Podívat se do malé rodinné školy i školky a dozvědět se vše, co svým žákům

nabízí, můžete ve středu 6. listopadu 2019 od 9.00
do 17.00 hodin. Více informací o škole najdete na
stránkách www.zsstarkrec.cz

Upozornění v souvislosti
s rekonstrukcí kanceláří
na MěÚ
Z důvodu rekonstrukce prostor kanceláří na MěÚ
Krásná Lípa bude provoz MěÚ částečně prostorově
omezen, a to v období 6. – 22. 11. 2019. Proběhne i částečná odstávka telefonních linek, volejte
412 354 820.
V úřední dny bude otevřeno, avšak možná hlučno,
prašno, přesto chceme služby občanům zachovat.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

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

Nebytový prostor
k pronájmu
Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 o velikosti 92,85 m2 – dosud provozován jako prodejna
potravin a smíšeného zboží. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11, telefon:
412 354 823.

25. října 2019

Volný nebytový
prostor k pronájmu
Rada města Krásná Lípa na svém jednání 7. 10.
2019 vyhlásila usnesením RM č. 19 – 10 záměr obce
pronajmout nebytový prostor č. 5, Masarykova
16/1, o velikosti 54,02 m2. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady. Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11, tel.: 412
354 823.
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Informativní rozbor pitné vody
V rámci služeb Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem (zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
ČR) nabízí informativní rozbor pitné vody. Rozbor
je určen pro občany, kteří využívají pitnou vodu
z individuálních zdrojů (studny, vrty) a obsahuje
akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu o zkoušce včetně posudku a zaslání výsledků e-mailem. Cena je 750 Kč a je platná od 1. 10.
do 30. 11. 2019. Pokud chcete znát nejen mikro-

biologickou a chemickou kvalitu vaší vody, můžete
si nechat stanovit i základní radiologické ukazatele: RADON a URAN, nyní za zvýhodněnou cenu
290 Kč. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic
na pracovišti Zdravotního ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na webu
www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou linku
844 06 06 06.

Chraňte domov i sebe – bezpečnostní desatero
pro obyvatele rodinných domů a bytů

Upozornění v souvislosti
s modernizací veřejného
osvětlení
17. 10. 2019 byla zahájena modernizace veřejného
osvětlení v okrajových částech města. Z důvodu
výměny svítidel bude postupně v Kyjově, Sněžné,
Vlčí Hoře a v Zahradách vždy na několik dní omezen provoz veřejného osvětlení. Vyměněno bude
celkem 217 svítidel a výložníků. Instalujeme moderní úsporná LED svítidla.
Děkujeme za pochopení.

Hasičský záchranný sbor České republiky připravil
pro obyvatele rodinných domů a bytů informační
leták „Bezpečnostní desatero“. Každý rok dochází
v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce
požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich
jsou zraněny. Smyslem a účelem této informační
kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši
škody na majetku.
V letáku se uvádí: Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení
svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo
k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:
1) ČTĚTE NÁVODY – instalujte a užívejte tepelné
a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
2) HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ – nenechávejte
bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku,
krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3) POZOR NA CIGARETY – při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedo-

palky vždy dokonale uhaste.
KONTROLA KOMÍNŮ – dodržujte pravidla na
údržbu a provoz spalinových cest.
5) TOPTE, JAK SE MÁ – nedávejte do blízkosti
topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
6) POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí
vzniku požáru.
7) VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – instalujte
hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.
8) UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – hlavní vypínače elektrického
proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.
9) KONTROLUJTE
ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ – kontrolujte pravidelně stav spotřebičů
a šňůrových vedení.
10) UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru oceníte, že budete
moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit
členy rodiny.
4)

Nabídka majitelům psů
Město Krásná Lípa již delší
dobu nabízí každému majiteli
psa, který má u nás zaplacený
místní poplatek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám
budou vydány v pokladně na

radnici, nebo v kanceláři technických služeb v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků za
používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by nevěděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout
instruktážní video z roku 2014, které najde na našich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii
v menu Život.

Bylo, nebylo – hasičská zbrojnice „včera a dnes“
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Připravujeme připomínku historie
Finanční stráže v Krásné Lípě

25. října 2019

Na želvy! – cestovatelské setkání
s Petrem Janem Juračkou

České Švýcarsko, o. p. s. zve na cestovatelské setkání s Petrem Janem Juračkou
s podtitulem Na želvy!
Sbalit si ranec a vyrazit na neobydlené ostrovy ležící v Celebeském moři zní
možná jako skvělý nápad, přestože to lecjaký smrtelník udělat nemůže, neboť
jej do tohoto zapovězeného území nikdo nepustí. Petr Jan Juračka má to veliké
štěstí, že mezi jeho kamarády patří Hanka Svobodová, která na těchto tropických ostrůvcích tráví mnoho času bojem proti pytlákům i lidské lhostejnosti,
a mohl tak tato přísně střežená místa na vlastní oči vidět. A fotit. A točit. Tahle
přednáška bude zkrátka úplně jiným příběhem, než jaký Petr Jan Juračka doposud vyprávěl.
Cestovatelské setkání se koná 15. listopadu 2019 od 18.00 do 20.00
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Těšit se můžete na poutavé vyprávění doprovázené úžasnými fotkami a historkami. Vstupné je 150 Kč, děti do
15 let zdarma, zvýhodněné vstupné pro seniory nad 60 let je 100 Kč.
Během přednášky se můžete zúčastnit soutěže o nástěnný kalendář Českosaské Švýcarsko 2020. Na akci proběhne prodej suvenýrů, jejichž zakoupením
budete moci podpořit projekt na záchranu mořských želv.

Program kina

Aladin
Pátek 1. 11. 2019 od 17.00
Příběh o pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, princezně Jasmíně a džinovi,
který je klíčem k jejich budoucnosti.
Americký rodinný film, 128 min., vstupné 60 Kč

Rodiče na tahu
Středa 6. 11. 2019 od 18.00
Manželský pár se nečekaně ocitá bez financí a přemýšlí, jak udržet milovanou dceru na drahé škole.
Americká komedie, 97 min., vstupné 70 Kč

Mrňouskové 2: Daleko od domova
Pátek 22. 11. 2019 od 17.00
Animovaný film pro děti o malé berušce, která se nešťastnou náhodou dostává daleko od svých rodičů.
Francouzský film, 92 min., vstupné 60 Kč

Halloween
Pátek 29. 11. 2019 od 18.00
Hororový příběh, který se odehrál jedné halloweenské noci.
Film USA, 106 min, vstupné 70 Kč

Relaxace ve Sportovním areálu
finská a parní sauna, infrasauna a vířivka

Provozní doba sauny:
středa
16.00 – 20.00 ženy
čtvrtek 16.00 – 20.00 muži
pátek
15.00 –17.00, 17.00 –19.00, 19.00 – 21.00 skupiny na objednání
sobota 16.00 – 20.00 smíšená
neděle 15.00 –17.00, 17.00 –19.00, 19.00 – 21.00 skupiny na objednání
Ceník:
sauna 2 hodiny – 110 Kč
sauna pro skupiny – 440 Kč (do 4 osob, každá další 60 Kč)
hydromasážní vana – 300 Kč (90 min., pouze na objednání)
půjčovné: župan – 60 Kč, ručník, prostěradlo – 30 Kč
Informace a objednávky: na recepci Sportovního areálu Českého Švýcarska –
Pražská 615/27, Krásná Lípa, tel.: 608 522 871

25. října 2019

USNESENÍ
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z 19. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 7. 10. 2019

I. Hlavní program
Ukončení záměru reorganizace policejních
útvarů na Šluknovsku
Usnesení RM č. 19 – 01/2019
RM bere na vědomí informaci krajského ředitele
Policie ČR Ústí nad Labem plk. Jaromíra Knížete
ve věci ukončení záměru reorganizace policejních
útvarů na Šluknovsku.
II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 4, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 19 – 02/2019
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Krásný Buk 54,
Janě Iljukové, bytem Sportovní 166/9, Rumburk,
v obecním zájmu po dobu provozování praxe zubní lékařky v Krásné Lípě. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Pronájem p. p. č. 2829/3, p. p. č. 1260/3, p. p. č.
2829/2 a p. p. č. 1264/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 – 03/2019
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 2829/3 o výměře
847 m2, p. p. č. 1260/3 o výměře 3704 m2, 2829/2
o výměře 1686 m2 a p. p. č. 1264/2 o výměře 2554
m2, vše k. ú. Krásná Lípa Tomáši Antálkovi, bytem
Březiny 77, Děčín z důvodu zachování pozemků
pro potřeby města.
Pronájem části p. p. č. 2455/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 – 04/2019
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 2455/3 o výměře cca 200 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Radaně Ondráčkovým, bytem
J. Kubelíka 1542/21, Most z důvodu nesplněných

závazků vůči městu. RM ukládá V. Doškové vyzvat
žadatele k uvolnění části p. p. č. 2455/4 a části p. p.
č. 2904/2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 1523/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 19 – 05/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1523/1
o výměře 40 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zajištění
přístupnosti pozemků KARKO, výrobní družstvo, se
sídlem Drážďanská 25, Děčín XVI - Přípeř z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 19 – 06/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 2527/8 o výměře 1761 m2, k. ú. Krásná
Lípa,
- p. p. č. 417 o výměře 1081 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 444/4 o výměře 1553 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 1937/1 o výměře cca 170 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1902/5 o výměře cca 110 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 455 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 261/23 o výměře cca 50 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 261/4 o výměře cca 270 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 261/39 o výměře 170 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy.
Vrácení jistiny
Usnesení RM č. 19 – 07/2019
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 396 300

Kč Janu Hájkovi, bytem V Podhájí 251/10, Rumburk
z důvodu splnění podmínky vybudování základové desky a prvního nadzemního podlaží rodinného
domu.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 19 – 08/2019
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Úprava usnesení
Usnesení RM č. 19 – 09/2019
RM schvaluje úpravu usnesení rady města č. 1708/2019 ze dne 26. 8. 2019 o doplnění:
RM schvaluje v souladu s Pravidly pro pronájem
městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou
službou čl. 8 bod 5 složení kauce uvedené v čl. 6
pravidel nájemcem do 3. 1. 2020.
Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 19 – 10/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový
prostor č. 5, Masarykova 16/1, o velikosti 54,02 m2.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Nebytový prostor - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 19 – 11/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový
prostor č. 1, Křinické náměstí 1161/10, o velikosti
1 324,90 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.

25. října 2019
Nebytový prostor - vyhlášení
k pronájmu
Usnesení RM č. 19 – 12/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 2, Křinické
náměstí 1161/10, o velikosti 99,85
m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Nebytový prostor - vyhlášení
k pronájmu
Usnesení RM č. 19 – 13/2019
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 3, Křinické
náměstí 1161/10, o velikosti 1,50 m2.
Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
DMO Lužické a Žitavské hory, z. s. žádost o finanční výpomoc
Usnesení RM č. 19 – 14/2019
RM schvaluje poskytnutí návratné
finanční výpomoci ve výši 16 000 Kč
na předfinancování projektů financovaných z dotačních programů.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
s DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.,
Dolní Prysk 17, Prysk, IČ 07195371,
dle předloženého návrhu.
Základní škola v Krásné Lípě - stavební úpravy 2. etapa
Usnesení RM č. 19 – 15/2019
RM se seznámila s nabídkou Ing.
arch. Libora Krále, IČ 48263729, Komenského 480/7, Krásná Lípa, na vypracování rozpočtu a úprav projektové dokumentace na akci „Základní
škola v Krásné Lípě - stavební úpravy
2. etapa“ sloužící jako podklad k žádosti o dotaci. RM schvaluje zpracování rozpočtu a PD k žádosti o dotaci
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Zpracování dopravního řešení
vjezdových opatření
Usnesení RM č. 19 – 16/2019
RM schvaluje podání objednávky
na zpracování dopravního řešení
vjezdových opatření na příjezdech
do Krásné Lípy v ul. Pražská a Rumburská dle cenové nabídky od firmy
TRASO-DC, s. r. o., Ing. Miroslav Ouzký, Huntířov 191, Děčín.
Smlouva o poskytnutí dotace na
opravu střechy, plotu, fasády 2019
Usnesení RM č. 19 – 17/2019
RM schvaluje jednotlivé smlouvy
o poskytnutí dotace na opravu fasád,
střech a plotů z Dotačního programu
na opravy fasád, střech a oplocení
v roce 2019.
Jedná se o tyto občany:
- Luděk Vybíral - fasáda - smlouva č.
2019/15/15 - 270,
- Roubíček Jiří - střecha - smlouva č.
2019/15/15 - 271.
Smlouva o poskytnutí dotace na
opravu střechy, plotu, fasády 2019
Usnesení RM č. 19 – 18/2019
RM neschvaluje poskytnutí dotace
na opravu plotu u domu El. Krásnohorské 1069/3 z Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení 2019 panu Jiřímu Homolkovi.
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Odprodej techniky
Usnesení RM č. 19 – 19/2019
RM schvaluje odprodat za nejvyšší
možnou nabídku fekální vůz značky
Praga V3S, Filipu Jelínkovi, se sídlem
Knoviz 14, Slaný a schvaluje uzavřít
Kupní smlouvu č. 2019/34/17 - 265,
dle předloženého návrhu.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 19 – 20/2019
RM schvaluje Darovací smlouvu č.
2019/13/17 - 264 s Omnium, z. s., se
sídlem Smetanova 135, Nové Město,
Broumov, IČ 22762370, dle předloženého návrhu.
Veřejné osvětlení
Usnesení RM č. 19 – 21/2019
RM neschvaluje vybudování veřejného osvětlení k objektu rodinného
domu č. p. 519/38, Čapkova ul. přes
pozemky p. p. č. 3087/5, 1165/1, k. ú.
Krásná Lípa z důvodu vysokých investičních nákladů.

Lípa pro školní rok 2019 - 2020 výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy
ul. Smetanova, kterou stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, v platném
znění: navýšení počtu dětí ve třídě
z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí
dotací
Usnesení RM č. 19 – 28/2019
RM schvaluje přijetí dotací pro organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na projekty:
- NZDM - Amari klub od Nadace
SOVA,
- Kostka pomáhá seniorům od Nadačního fondu Severočeská voda,
- Klub Včelka od Nadačního fondu
Severočeská voda.

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
Usnesení RM č. 19 – 29/2019
RM schvaluje uzavření smlouvy č.
2019/19/29 - 268 o zajištění umělecZamítnutí žádosti o dotaci na kého vystoupení skupiny TATA BOJS
opravu křížků v Dlouhém Dole dne 29. 8. 2020 s agenturou Gui-tón
a Sněžné
s. r. o., Nad stanicí 140/24, Praha, IČ
Usnesení RM č. 19 – 22/2019
27078582 dle přílohy.
RM bere na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci na opravu křížků v roce Zapůjčení prostor KD
2019 v místních částech Dlouhý Důl Usnesení RM č. 19 – 30/2019
a Sněžná podanou na Ministerstvo RM schvaluje bezplatné zapůjčení
zemědělství ČR v rámci dotačního prostor kulturního domu na akci:
programu Údržba a obnova kultur- - Předvánoční besídka pro děti dne
ních a venkovských prvků.
27. 11. 2019 pro Správu NPČŠ,

- Rozloučení s rokem dne 27. 12.
2019 pro KČT Krásná Lípa,
- Výroční schůzi dne 25. 1. 2020 pro
KČT Krásná Lípa,
- vzdělávací akci dne 7. 11. 2019 pro
ZŠ Chřibská.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na říjen 2019
Usnesení RM č. 19 – 31/2019
RM schvaluje využití kulturního domu
a program kina na měsíc říjen 2019,
dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 19 – 32/2019
RM bere na vědomí Zprávu o plnění
úkolů ze 17. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci
a zápis:
- Dopis od Arcibiskupství Pražského
ve věci přijeti pozvání kardinála
Dominika Duky OP na návštěvu
Krásné Lípy dne 6. 6. 2020,
- Provoz p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a čerpání dovolené ve školním roce 2019 - 2020,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne 1. 10. 2019
Jan Kolář
Jana Drobečková

Změna směrnic města č. 1 a 4
Usnesení RM č. 19 – 23/2019
RM schvaluje změnu směrnice č. 1
k zajištění účetnictví města a č. 4 pro
finanční majetek, vedení pokladny,
bankovní účty, ceniny, cenné papíry
a přísně zúčtovatelné tiskopisy města Krásná Lípa v předloženém znění.
Závazné ukazatele rozpočtu NIV
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 19 – 24/2019
RM bere na vědomí závazné ukazatele upraveného rozpočtu na přímé
neinvestiční vzdělávací výdaje k 12.
9. 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa.
Dotazník pečovatelská služba
Usnesení RM č. 19 – 25/2019
RM vzala na vědomí výstupy z dotazníků spokojenosti uživatelů pečovatelské služby města Krásná Lípa
a ukládá tajemnici MěÚ Mgr. Lucii
Hankové řešit připomínky k zajištění
služby.
Centrum LIRA, z. ú. - žádost o finanční příspěvek
Usnesení RM č. 19 – 26/2019
RM projednala žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní
sociální služby raná péče 2020 od
organizace Centrum LIRA, z. ú., se
sídlem Matoušova 406/20, Liberec.
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku.
Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ
Usnesení RM č. 19 – 27/2019
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná

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