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Čtvrtek 7. listopadu 2019
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 599

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Platí nový režim parkování
na Křinickém náměstí
Od 1. listopadu 2019 došlo k úpravě podmínek
pro parkování motorových vozidel na parkovacích plochách na Křinickém náměstí. V době
od 6:00 – 18:00 je 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. Parkovací kotoučky
jsou k zakoupení např. v květince na náměstí
a v prodejně potravin v Domě služeb (dříve
potraviny Vorlíček). K dostání rovněž budou,
po ukončení rekonstrukce, v informačním
centru v Domě Českého Švýcarska.

Ocenění „Pracovník
v sociálních službách
2019“

Druhé varhany
v našem kostele

Ústecký kraj v Týdnu sociálních služeb opět
předal vybraným sociálním pracovníkům ocenění „Pracovník v sociálních službách 2019“.
Mezi oceněnými byla také naše kolegyně Ilona Weinerová, která pracuje v Kostce v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a je na
část úvazku vedoucí služby Terénní programy.
Gratuluji! Je to ocenění pro již druhou kolegyni z našeho týmu a to mě těší a vážím si možnosti s nimi spolupracovat.
Hana Volfová, ředitelka Kostky Krásná Lípa

25. října 2019 proběhla kolaudace druhých,
menších varhan v krásnolipském kostele. Jednomanuálové varhany byly postaveny patrně
varhanářem Schiffterem pro kapli v Přesmykách u Litoměřic. Do Krásné Lípy byly převezeny v minulém století. Opravu provedl varhanář Ing. Václav Šlajs z Plzeňska a byla hrazena
z prostředků farnosti. Nástroj je sladěn s velkými varhanami, je tedy možné současná hra na
oba nástroje.

4,- Kč

Nepalte větve,
štěpkujte
Město Krásná Lípa nabízí občanům a vlastníkům rekreačních objektů v katastru města
Krásná Lípa ZDARMA likvidaci větví do průměru 10 cm pomocí traktorového štěpkovače. Ořezané větve ukládejte silnějším koncem
k jedné straně přístupné technice. V případě
zájmu je potřeba si štěpkování objednat.
Neobjednané větve štěpkovány nebudou!
Objednávky a další informace v Technických
službách Krásná Lípa v Pletařské ulici 22/3, tel.:
412 354 848, mobil: 773 630 563, 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 (tato provozní doba platí do konce listopadu 2019).

strana 2

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 21. 11. /
5. 12.
Vlčí Hora, Zahrady: 18. 11. / 2. 12.
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 – 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
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

7. listopadu 2019

Den úcty ke stáří „vyprodal“
sál kulturního domu
Den úcty ke stáří, tradiční zábava pro seniory, se
i letos v Krásné Lípě těšil velkému zájmu. V sobotu
26. října 2019 se v kulturním domě opět po roce
sešli senioři, aby zde společně svůj Den oslavili.

Čekaly je svátečně prostřené stoly s pohoštěním
a k tanci a poslechu jim, opět tradičně, hrála kapela
Peleton. Zábavu pro seniory ke Dni úcty ke stáří
pořádá Společenská komise města Krásná Lípa.

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

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

Dluhové poradenství
kremenakova@komunitnicentrum.
com
telefon 778 888 431

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
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

Osobní asistence
Domácí péče o seniory
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828
T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 925 302
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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Společný výlet folklorních
souborů Lužičan a Křiničánek
V neděli 20. října 2019 jsme vyrazili s Křiničánkem
na tematický zájezd do skanzenu v Zubrnicích,
kde probíhal "Podzim na vesnici". Vzali jsme to
přes Ústí nad Labem, lodí do Velkých Žernosek
a zámek Ploskovice, kde jsme stačili vyplašit několik
pávů. V Zubrnicích jsme si vyzkoušeli jízdu na

koních, mlácení cepem, tahání žentouru, malování
a někteří se vrátili do školních lavic z minulého
století. Zkrátka vše se vydařilo a byli jsme moc
spokojení. Asi zase někam společně vyrazíme, děti
jsou super.
Naďa Semelková, FS Lužičan

Volejbalový turnaj Veteránky má
za sebou další ročník
Krásnolipský sportovní areál hostil v sobotu
2. listopadu 2019 účastnice 39. ročníku
volejbalového turnaje žen Veteránky. Podmínkou
účasti v tomto turnaji bylo v roce založení dovršení
věku 35 let. Vzhledem k snižujícímu se počtu
hráček se toto pravidlo již několik let neuplatňuje,
v loňském roce byl tento turnaj dokonce
vyhlášen za smíšený, neboť bylo třeba využít
podpory členů oddílu TJ Krásná Lípa k doplnění
soupisky. V letošním turnaji se utkaly známé tváře
z volejbalového Okresního přeboru. I díky tomu
proběhl celý turnaj v přátelské atmosféře a radosti

z opětovného setkání. Při vyhlašování vítězů
převzala všechna tři družstva ceny pro účastnice
turnaje. Následovalo posezení ve SportBaru, kde
se jako hlavní chod podával guláš a nechybělo ani
další občerstvení ze stálé nabídky baru. Na tomto
turnaji není ani tak důležité umístění, jako šance si
zahrát a setkat se se známými tvářemi. Proto bylo se
souhlasem všech účastnic vyhlášeno pořadí vítězů:
Krásná Lípa, Rumburk a Děčín. Turnaj každoročně
pořádá TJ Krásná Lípa oddíl volejbalu s podporou
města Krásná Lípa, za niž i touto cestou děkujeme.
Věra Povolná

Tělocvična dostala
novou střešní
krytinu
Dokončena je výměna střešní krytiny na budově
tělocvičny ve sportovním areálu. Dosluhující
plechovou krytinu – panelku, nahradila nová,
rovněž plechová – velkoformátová EVROvlna,
vzhledem imitující střešní tašky. Stejně jako ta,
která byla již dříve použita na ostatních objektech
v areálu. Sjednotil se tak i vzhled střech tělocvičny
a později u ní vybudované přístavby, objektu
recepce a domečku se zázemím pro nafukovací
halu.

Parkoviště pod
sídlištěm je kompletní
Letos v září nově vyasfaltované parkoviště v dolní
části sídliště nedaleko Křinického náměstí bylo
opatřeno vodorovným dopravním značením.
Kapacita parkoviště je 36 vozidel.

Upravujeme
prostory pro dva
nové zubní lékaře
V uvolněných prostorách v Domě Českého
Švýcarska na Křinickém náměstí připravujeme
zázemí pro zubní ordinace. Pokud vše půjde podle
plánu, začnou v našem městě od února 2020
ordinovat dva mladí zubní lékaři. Úprava prostorů
na zubní ordinace vyžaduje i stavební práce
v informačním centru, které je z tohoto důvodu od
30. 10. 2019 zavřené. Předpokládaná doba uzavření
informačního centra je 3 týdny.
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Školní moštování
V pátek 25. října jsme se v rámci výuky sešli ke
společnému moštování jablíček z našich zahrádek
a vzdálenějších částí města, protože v našem sadu
se letos urodilo málo. I Ekotým přispěl svým pátráním po plodících jabloních v blízkém okolí. Počasí
přálo pobytu na čerstvém vzduchu. 1. stupeň plnil
úkoly již během cesty. Oproti tomu 2. stupeň vyrazil rychle, aby připravil stanoviště. Každý ročník
měl předem připravený úkol. Malí přírodovědci instalovali svůj hmyzí domek, který má přispět k ještě živějšímu sadu. I ptačí budky dostaly své místo.

Pátý ročník připravil ochutnávku jablečných odrůd.
VI. B krájela, přebírala, drtila, čistila, moštovala. VI.
A měla připravené pohybové hry. Však také stanoviště s provazy mezi stromy navštívili sportovci jako
první. VII. A vytvořila Jablečníka. Ten nám bude hlídat příští úrodu. VII. B zajistila oheň a pruty na opékání buřtů. Osmáci ostatní děti zaučovali v přípravě
křížal. Deváťáci vysvětlovali princip kvašení. Práce
chtiví sadaři zasadili v sadu další hrušeň. Během
dopoledne se děti rády ujaly drtičky ovoce a páky
našeho nového ručního lisu, ze kterého brzy začala

72 hodin
Projekt 72 hodin organizuje tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé.
Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů,
radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho
dalších pozitivních účinků. I naše škola se účastní již
několik let.
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit
věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro
smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli
v obcích.
V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí
a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu přidá také
mnoho dětských a mládežnických organizací, škol
i neformálních skupin dobrovolníků a mezi nimi
také my!
Projekt dlouhodobě finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Naše děti z 6. ročníku v pátek 11. 10. vzaly do rukou nářadí, stromky, rukavice a vyrazily do našeho
sadu. Za velké pomoci technických služeb uklidily
prostory na zimu a připravily na další výuku probíhající koncem října. Bylo zapotřebí uklidit odpadky,
vystříhat nálety, sesbírat těch pár jablíček. Děti sami
posuzovaly, co je potřeba udělat. Pochválit touto
cestou bych chtěla: Honzu Kašného, Adriana Hučka, Alexe Geža a kluky Denkovi. Tak velké pařezy

by měli problém vykopat leckteří dospělí. Odborně
vedl malé sadaře Daniel Fritsche. Věřte, že zasadit si
ovocný stromek bylo lákavé. Ani jsme tolik stromů
neměli. Opékání buřtů, jablek a maršmelounů měli
zahradníci za odměnu.
Martina Kolářová

vytékat lahodná šťáva. Slévaly ji do lahví, ze kterých
rychle mizela do hrníčků všech návštěvníků. Vlídné
počasí přispělo k dobré náladě, která celou dobu
panovala. Moštu bylo opravdu málo, tak každý jen
ochutnal. Zjištění, že čerstvý mošt je opravdu chutný a kolik to dá práce, bylo opravdu velké. Žádné
kázeňské prohřešky učitelé neřešili, ani 1. pomoc
nebyla nutná. Vše probíhalo v naprostém poklidu.
Na dotazy, co jsme se učili a naučili, žáci odpovídali
ihned.
Martina Kolářová

Za sopkou aneb
Do říše Vulkánovy
Muzeum Rumburk nabídl žákům IV. C velmi zajímavý výukový program s názvem Za sopkou aneb
Do říše Vulkánovy. Naše exkurze začala neobvykle
– sopečným výbuchem, který byl vytvořen z jedlé
sody a octa. V průběhu celého programu se žáci
seznámili se základními typy sopek a projevech
vulkanické činnosti, dále pak s některými českými
sopkami a jejich geologickým vývojem. Exkurze do
nedalekého muzea byla pro žáky velmi zajímavá,
názorná a poučná.
Třídní učitelka Mgr. Nela Hlavová

Poděkování
Děkuji ošetřujícím lékařům, kolektivu
sestřiček a pečovatelů a veškerému
personálu Domova pro seniory v Krásné
Lípě za vzornou a příkladnou péči o moji
maminku paní Marii Beranovou.
Jana Bartošová
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Upozornění v souvislosti
s rekonstrukcí kanceláří
na MěÚ
Z důvodu rekonstrukce prostor kanceláří na MěÚ
Krásná Lípa je provoz MěÚ částečně prostorově
omezen, a to v období 6. – 22. 11. 2019. Probíhá i částečná odstávka telefonních linek, volejte
412 354 820.
V úřední dny je otevřeno, avšak možná hlučno,
prašno, přesto chceme služby občanům zachovat.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

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 vydávají 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 (tato provozní
doba je platná do konce listopadu 2019).
Po naplnění, na základě oznámení, bude ZDARMA
proveden svoz. Více informací na TS Krásná Lípa,
tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563.

Nabídka
majitelům psů
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V Českém Švýcarsku letos proběhlo již
sedm kurzů environmentálního vzdělávání
Během letošního roku již proškolila Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko
120 pedagogů a lektorů ekologické výchovy, a to
díky podpoře Státního fondu životního prostředí
v rámci projektu „Plšíkova učebna - EVVO v NP České Švýcarsko“.
Kurzy probíhaly v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, nebo v Plšíkově učebně v areálu u Správy
Národního parku České Švýcarsko. Velká část kurzů
se ale odehrávala především v přírodě, a to buď
v zahradě u Plšíkovy učebny, nebo v nedalekém lesoparku, který nabízí rozmanitá prostředí od louky,
přes rybník až po les.
Účastníci si z kurzů odnášeli nejen nové poznatky
a dovednosti, ale i studijní a metodické materiály
a inspirativní pracovní listy do výuky, které Správa
Národního parku České Švýcarsko vydává.
Kurzy budou díky projektu pokračovat až do listopadu, kdy lektorka Jana Modrá představí program
Hurvínkovy cesty do přírody, který je určen pro
pedagogy z I. stupně základních škol a mateřských

Ukončení svozu
bioodpadu v roce 2019

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu v hnědých nádobách přímo
od občanů bude uskutečněn (v případě příznivých
klimatických podmínek) 27. listopadu 2019. Doba
svozu bude v daný den od 6 do 20 hodin.
Nádoby na bioodpad odváženy nebudou, zůstanou v domácnostech do dalšího svozového období, které bude zahájeno v jarních měsících příštího
roku. O přesném datu zahájení svozu budeme informovat.
Podrobnější informace – Lenka Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@
krasnalipa.cz

školek, a seznamuje děti s ohroženými druhy jako je
rys, losos nebo netopýr.
Na další rok jsou již naplánovány další kurzy na
téma učení venku, jedlé rostliny ve výuce, přírodní zahrady u škol, nebo také kurz k metodice programu na téma voda: Studánky víly Rozárky – pro
pedagogy z mateřských škol a I. stupně základních
škol.
Cílem těchto seminářů a kurzů je motivovat pedagogy a lektory k environmentálnímu vzdělávání
a výchově dětí venku v přírodě. Semináře by měly
být zdrojem nových námětů a nápadů, informací
a poznatků, ale také prostorem pro sdílení zkušeností s environmentálním vzděláváním v různých
typech škol a školek.
Více informací o akcích na www.npcs.cz nebo
www.ceskesvycarsko.cz
Ing. Jarmila Judová

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.

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.

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.
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Retrostipendium – Na želvy! – cestovatelské setkání
výzva pro studenty s Petrem Janem Juračkou
Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni
rozděluje stipendia Albatros. Tím podporujeme ve
vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří
přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání.
Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.

Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To
znamená, že ze čtyř klíčových předmětů nesmí mít
horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také
nízká absence ve škole. Na pravidelných setkáních
a při splnění podmínek jsou studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč měsíčně. Na konci
školního roku je možné získat bonus za výsledky ve
výši 2000 Kč.
Od letošního školního roku 2019/2020 je tu ještě
novinka. Pokud student dodržuje podmínky stipendia a má dobré studijní výsledky, může pobírat dokonce stipendium ve výši 1500 Kč. A to ještě
není všechno. Další novinkou je pro studenty, kteří
právě nastoupili do 1. ročníku středních škol, nárok
na jednorázový příspěvek na školní pomůcky ve
výši 2000 Kč.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 35 studentů. Stále však přijímáme nové studenty, takže
pokud máš zájem, neváhej mě kontaktovat na tel.
čísle 775 441 238. Noví studenti na další školní pololetí se nám mohou hlásit až do 30. 11. 2019.
Kateřina Dančová, kariérová poradkyně

Svatý Martin
na bílém koni
Za svatým Martinem na bílém koni v Krásné Lípě
se letos můžete vydat v pondělí 11. listopadu. Sraz
je v 16.30 na Křinickém náměstí, kde vás čeká setkání, zpěv a lampiónový průvod za sv. Martinem
na bílém koni. Od 17.15 v kulturním domě program
pokračuje představením Mrkvomen, které uvede
Divadlo Krabice Teplice. Akci pořádá Krásnolipský
spolek.

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

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.

7. listopadu 2019
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Program kina

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

USNESENÍ

z 20. zasedání Rady města
Krásná Lípa konaného dne 23. 10. 2019

II. Došlá pošta
Dittrichova hrobka - dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 20 – 01/2019
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí
darovací smlouvě a dohodě o spolupráci při opravě Dittrichovy
hrobky č. 2018/10/15 - 427 mezi městem Krásná Lípa a Omnium, z.
s., se sídlem Smetanova 135, Nové Město, Broumov, kterým se v čl. II.,
odst. 2 písm. d) termín 30. 12. 2019 nahrazuje termínem 31. 10. 2020.
Prodej st. p. č. 666/8, p. p. č. 2347 a části p. p. č. 2955, vše k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 20 – 02/2019
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 666/8 o výměře 120 m2,
p. p. č. 2347 o výměře 170 m2 a části p. p. č. 2955 o výměře cca 80
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Petru a Daniele
Stahnkeovým, bytem Bachmačská 31, Ostrava z důvodu zachování
pozemku pro potřeby města.

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME
SEVER

Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 20 – 03/2019
RM vyhlašuje záměr obce prodat část p. p. č. 796 o výměře cca 1800
m2, k. ú. Vlčí Hora.
Souhlas s převodem pozemku
Usnesení RM č. 20 – 04/2019
RM doporučuje ZM vydat ČR - Správě národního parku České
Švýcarsko, se sídlem Pražská 52, Krásná Lípa souhlas s převodem části
p. p. č. 2385/3 o výměře 25 m2, k. ú. Krásná Lípa na Ladislava Bezděka.
Vrácení kauce
Usnesení RM č. 20 – 05/2019
RM schvaluje vrácení kauce na prodej pozemků ve výši 5000 Kč Ditě
Jirákové, Dlouhá 592, Klecany.
BOZP a PO
Usnesení RM č. 20 – 06/2019
RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb na
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany č.
2014/19/13 - 355 s dodavatelem Martinem Markvartem, se sídlem
U Hřiště 21, Děčín, IČ 68977549.

88.8 FM

III. Různé

sever.rozhlas.cz

Mobilní vyklápěč nádob do sběrného dvora - výjimka z Pravidel
Usnesení RM č. 20 – 07/2019
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel pro

7. listopadu 2019
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města Krásná Lípa spočívající v přímém zadání
veřejné zakázky malého rozsahu jednomu
dodavateli na dodávku mobilního vyklápěče
nádob do sběrného dvora Krásná Lípa.
Mobilní vyklápěč nádob do sběrného
dvora - dodavatel
Usnesení RM č. 20 – 08/2019
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.
2019/33/14 - 285 s firmou MULTITEC Český
Brod, s. r. o., IČ 02486105, Klučovská 259, Český
Brod, na koupi mobilního vyklápěče nádob do
sběrného dvora, dle předloženého návrhu.
Energetické úspory - DPS č. p. 1148, Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 20 – 09/2019
RM schvaluje podání žádosti o dotaci
v rámci dotačního titulu „OPŽP - Výzva
č. 121 - Energetické úspory veřejných
budov» na zateplení DPS Nemocniční 1148,
Krásná Lípa.
Podpora obcí v národních parcích - žádosti
o dotace
Usnesení RM č. 20 – 10/2019
RM schvaluje podání žádostí o dotace v rámci
dotačního titulu „NPŽP - Výzva č. 8/2019
- Podpora obcí v národních parcích“ na
projekty:
1. Snížení světelného znečištění - Krásná Lípa centrum Českého Švýcarska - II. etapa
2. Parkoviště - Vlčí Hora, Krásná Lípa - centrum
Českého Švýcarska.
Zubní ordinace - výjimka z Pravidel stavba
Usnesení RM č. 20 – 11/2019
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7
výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná
Lípa spočívající v přímém zadání jednomu
dodavateli na provedení stavebních úprav
mimo elektroinstalace pro zřízení zubní
ordinace v objektu Křinické náměstí č. p. 1161,
Krásná Lípa.
Zubní ordinace - zhotovitel stavba
Usnesení RM č. 20 – 12/2019
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2019/11/14 - 297 s firmou Stavební společnost
JK spol. s r. o., IČ 01739565, Úvoz 252, Jílové
- Martiněves, na provedení stavebních
úprav pro zřízení zubní ordinace v objektu
Křinické náměstí č. p. 1161, Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Zubní ordinace - výjimka z Pravidel
elektroinstalace
Usnesení RM č. 20 – 13/2019
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7
výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Krásná
Lípa spočívající v přímém zadání jednomu
dodavateli na provedení úprav elektroinstalace

USNESENÍ

pro zřízení zubní ordinace v objektu Křinické
náměstí č. p. 1161, Krásná Lípa.

Vlastimil Turiščev Podlahářství RAVL se sídlem
Filipovská 1055, Jiříkov, IČ 60267551.

Zubní ordinace - zhotovitel elektroinstalace
Usnesení RM č. 20 – 14/2019
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
2019/11/14 - 299 s firmou EVT servis s. r. o., IČ
28723686, Hrbovická 117/61, Ústí nad Labem,
na provedení úprav elektroinstalace pro zřízení
zubní ordinace v objektu Křinické náměstí č. p.
1161, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 9. 2019
Usnesení RM č. 20 – 21/2019
RM bere na vědomí stav pohledávek
k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 30. 9. 2019.

Dodavatel elektrické energie
Usnesení RM č. 20 - 15/2019
RM se seznámila s nabídkami energetických
společností na dodávku elektrické energie
pro město Krásná Lípa a jeho příspěvkové
organizace na rok 2020.
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku
elektrické energie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
se společností innogy Energie, s. r. o., Limuzská
3135/12, Praha, IČ 49903209, dle předložené
nabídky.
Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
Usnesení RM č. 20 – 16/2019
RM schvaluje Dohodu o ukončení
Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný
odběr elektrozařízení č. 2013/42/15 - 300
poskytnutý v rámci grantového řízení Fond
ASEKOL s firmou ASEKOL s. r. o., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4,
uzavřenou dne 20. 6. 2013.
D. A. S. pojištění
Usnesení RM č. 20 – 17/2019
RM projednala nabídku agentury D. A.
S. Rechtsschutz AG pobočka pro ČR, se
sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, Praha 4
a neschvaluje uzavření smlouvy na právní
servis
z důvodu duplicity již uzavřených smluv.
Pečovatelská služba
Usnesení RM č. 20 – 18/2019
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na
pečovatelskou službu do programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020.
Pravidla ocenění
Usnesení RM č. 20 – 19/2019
RM doporučuje ZM schválit Pravidla udělování:
- čestného občanství města Krásná Lípa,
- ceny města Krásná Lípa,
- ceny starosty města Krásná Lípa,
- záštity starosty města Krásná Lípa.
Výměna podlah MěÚ
Usnesení RM č. 20 – 20/2019
RM se seznámila s průběhem poptávkového
řízení na výměnu podlahové krytiny ve
vybraných kancelářích MěÚ Krásná Lípa
a schvaluje výběr dodavatele dle nejnižší
nabídnuté ceny. RM schvaluje realizaci firmou

Odpis pohledávek
Usnesení RM č. 20 – 22/2019
RM schvaluje úplný odpis pohledávek
k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
evidovaných k 30. 9. 2019 dle předloženého
návrhu.
Přehled plateb místních poplatků za
1 - 9/2019
Usnesení RM č. 20 – 23/2019
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 - 9/2019.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 20 – 24/2019
RM schvaluje jmenování Mgr. Petra Vomáčky,
zastupitele Ústeckého kraje, členem správní
rady o. p. s. České Švýcarsko.
Organizační řád
Usnesení RM č. 20 – 25/2019
RM schvaluje Organizační řád MěÚ Krásná
Lípa.
Zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 20 – 26/2019
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu na:
- Jarní bál, který se bude konat dne 4. 4. 2020
pro FS Lužičan,
- Sportovní ples, který se bude konat 22. 2.
2020 pro TJ Krásná Lípa.
Program kina a kalendář akcí kulturního
domu na listopad 2019
Usnesení RM č. 20 – 27/2019
M schvaluje využití kulturního domu
a program kina na měsíc listopad 2019, dle
přílohy.
Zpráva úkoly RM
Usnesení RM č. 20 – 28/2019
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 18. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala informaci ohledně daňového
plnění dle druhu daně - porovnání roku
2015 - 2019.
Jan Kolář
Jiří Podhorský

z 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 23. 10. 2019

Dittrichova hrobka - dar řeziva pro
zastřešení hrobky
Usnesení ZM č. 6 – 01/2019
ZM schvaluje na základě dohody o spolupráci
při opravě Dittrichovy hrobky mezi městem
Krásná Lípa a Omnium, z. s. poskytnutí daru
ve formě řeziva pro výstavbu zastřešení
Dittrichovy hrobky v množství 40 m3,
v celkové pořizovací hodnotě max. 220 tis. Kč.

Dittrichova hrobka - dar střešní krytiny pro
zastřešení hrobky
Usnesení ZM č. 6 – 02/2019
ZM schvaluje na základě dohody o spolupráci
při opravě Dittrichovy hrobky mezi městem
Krásná Lípa a Omnium, z. s. poskytnutí daru ve
formě střešní krytiny Bitubitagit pro výstavbu
zastřešení Dittrichovy hrobky v množství
320 m2, v celkové pořizovací hodnotě
max. 20 000 Kč.

12. rozpočtové opatření 2019
Usnesení ZM č. 6 – 03/2019
ZM schvaluje 12. rozpočtové opatření města
Krásná Lípa pro rok 2019 dle předloženého
návrhu.
Jan Kolář – starosta města
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Ivana Preyová
a Drahoslava Lehoczká
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