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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Krásná Lípa získala další dva zubní lékaře!
Ač zákon neukládá obcím a městům žádné
povinnosti v oblasti zdravotnictví, snad vyjma obecného ustanovení o péči o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,
občas města převezmou za stát tuto odpovědnost. To zpravidla v situaci, kdy stát tuto
povinnost neplní či ji naplňuje nedostatečně.
O tom se na Šluknovsku přesvědčujeme denně. Pro 55 tisíc občanů je aktuálně ohrožena
akutní lůžková péče, jejíž tíži na svých bedrech neslo dlouhá léta město Rumburk, coby
vlastník Lužické nemocnice s poliklinikou. Ta je
dnes v insolvenčním řízení, a její budoucnost
je velmi nejistá. Podobně je léta nedostatečná
kapacita léčebny dlouhodobě nemocných, jež
je v městské nemocnici ve Varnsdorfu. Dramaticky ubývá i praktických lékařů, zvyšuje se jejich průměrný věk, lékaři odchází do důchodu
a mladí přichází jen výjimečně. Podobně je to
i s odbornými lékaři. Mnohaměsíční objednací lhůty nejsou výjimkou, ale spíše pravidlem.
A často pak dojíždíme do vzdálených ordinací
i mimo Šluknovský výběžek. Což je minimálně
nepohodlné, jistě však ekonomicky a časově náročné. Víme o tom své, a sebevědomá
prohlášení vládních činitelů o skvělém mezinárodním porovnání úrovně našeho zdravotnictví bereme spíše jako výsměch regionům
na periferii, než jako hrdé konstatování skutečnosti. Ano, v Praze, Brně nebo Ostravě to
možná do jisté míry platí, ale v severním pohraničí rozhodně ne. My jsme jaksi směřováni,
v nastalé nouzi do německého příhraničí, kde
jsou k dispozici velmi moderní zdravotnická
zařízení s všestrannou péčí. To je velmi smutný
kontrast k naší denní realitě, kdy jsme jinak závislí stále častěji na dlouhých přepravách pacientů do dalších nemocnic ve vzdáleném okolí.
V pořadí dle četnosti: Česká Lípa, pak ještě
vzdálenější Ústí nad Labem a až potom Děčín.
Tedy z podstatné části i mimo Ústecký kraj.
Cestu s rychlou záchrannou službou můžeme
mít zpestřenu ještě překládkou mezi vozidly.
Buď v Chřibské na benzince, nebo někde po

trase v lese. To vše je odpovědnými považováno za standardní zdravotní službu, kterou si
kryjeme ze zdravotního pojištění. Tento „nad“
standard však mnozí spoluobčané z oblastí
a měst, kde jsou nemocnice dostupné, nemají
šanci zažít. Upozorňujeme na to aktivně s kolegy starosty i s podporou senátora Zbyňka
Linharta po celou dobu, kdy byly avizovány
potíže rumburské nemocnice.
Situace v oblasti stomatologie v regionu je
zcela tristní. Vloni, dle údajů Okresní stomatologické komory působilo na Šluknovsku 22 zubařů. Ve věku +70 jich bylo 6, ve věku 65-69 let
jich bylo 8, věk 60-64 let měli 3 zubaři a mladšího věku bylo jen 5 lékařů! Průměrně tedy na
jednoho zubaře připadalo cca 2 500 pacientů.
Při podrobnějším pohledu se navíc ukazuje,
že ne všichni mají plné úvazky, navíc někteří
se specializují např. na ortodoncii. Reálná dostupnost této péče je tedy velmi omezená, výsledkem pak je, že řada lidí z Výběžku dojíždí
za zubaři až do Liberce či Ústí nad Labem.
Proto jsme využili možnosti a nabídli prostory
pro ordinaci dvěma mladým zubařům, kteří
se po vystudování vrátili do regionu. Pravdou
je, že o to samé usilovala i jiná města v okolí, ale neuspěla. S náklady 2 miliony korun
jsme upravili uvolněné kancelářské prostory
v Domě Českého Švýcarska na náměstí. Naše
investice je vázána na závazek deseti let provozování ordinace. Rozhodnutí padlo na jednání zastupitelstva v září loňského roku. Poté
se v rychlém sledu povedlo zpracovat projekt,
získat stavební povolení i provést samotnou
stavební úpravu. Následně si zubaři dodali
odborné vybavení. Vznikly dvě ordinace, rentgenová místnost, čekárna, technické zázemí
a dvě malé kanceláře. V nejbližších dnech proběhne kolaudace nových prostor a ordinace
Iljuk Dental Studio bude moci v únoru zahájit
provoz. Zápis pacientů byl již zahájen a bude
pokračovat až do naplnění kapacity. Zájem
občanů města i přespolních je obrovský. Na
každého zájemce z našeho města by se při spl-

nění vstupních podmínek mělo dostat. Souběžně ve městě stále funguje i ordinace MUDr.
Gottwalda.
Jan Kolář, starosta města

Nabídka pouze pro občany
města Krásná Lípa!!!
V úterý 28. 1. 2020 od 9:00 do 14:00 hod.
a ve středu 29. 1. 2020 od 9:00 do 17:00
hod. bude v ordinaci v Domě ČŠ na Křinickém
náměstí (zadní vchod) probíhat zápis zájemců
o zubní péči.
Zájemce musí prokázat trvalý pobyt na
území města Krásná Lípa!!!
Děkujeme za pochopení.
ILJUK DENTAL STUDIO
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Plesovou sezonu v Krásné Lípě
zahájil reprezentační ples města
Vše začalo v sobotu 18. ledna 2020 krátce po 20.
hodině v kulturním domě zahájením, kterého
se ujala místostarostka města Jana Drobečková
a moderátor Miroslav Vais. Pak už „slovo“ patřilo
kapele Proband a tanečníkům z varnsdorfské
taneční školy Styl manželů Josefových, kteří zde
v rámci předtančení vystoupili hned dvakrát.
Nechyběla ani tombola a losování cen hlavní
tomboly. Tradiční ples města se v tomto roce
konal již po osmadvacáté a slavnostně vyzdobený
sál kulturního domu se nesl v duchu letošního
významného jubilea – 150. výročí povýšení Krásné

Lípy na město. Vyzdobené pódium doplňovala
projekce historických i současných fotografií.
Několik dalších si hosté mohli prohlédnout i na
stěnách sálu a na programech. Na toto výročí
upomíná i malý dárek, který postupně přicházející
hosté dostali u vstupu, kde je vítala pořadatelská
služba a nabízela příchozím přípitek.
Za vydařeným plesem stojí hodně práce – velké
poděkování patří lidem z organizačního týmu,
účinkujícím a všem sponzorům plesu za štědré
dary.

Sponzory 28. reprezentačního plesu města
Krásná Lípa jsou: Petr a Petra Hankovi | Nobilis
Tilia, s. r. o. | SaM Děčín, a. s. | WAKOS, s. r. o. |
Správa národního parku České Švýcarsko | SAMAT,
spol. s r. o. | Pivovar Falkenštejn, s. r. o. | Kominictví
Brůna, s. r. o. | Novia Fashion, s. r. o. | Truhlárna
Papoušek, Chřibská | Jiří Čech | Potraviny Andrea
Došková | ZEPS, s. r. o. | LYRECO | Novia fashion,
s. r. o. | ProProjekt, s. r. o. | Autoservis Šrejma | JVB
Engineering, s. r. o. | Travel Free, Rožany | Zbyněk
Linhart, Senát PČR |Centrum zdraví.

Nejsevernější zimní stanování v ČR, 38. ročník
Klub českých turistů Krásná Lípa pořádal od
pátku 10. do neděle 12. ledna 2020 již 38. ročník
Nejsevernějšího zimního stanování v Čechách.
Stanovalo se v areálu terénní základny Českého
svazu ochránců přírody v Krásném Buku.
Přestože páteční počasí nebylo nikterak zimní,
přijížděli účastníci především ze vzdálenějších částí
Čech. Více než dvě desítky táborníků, kteří se sjeli na
akci již v pátek, využilo k posezení chatu ochránců
přírody. Noc z pátku na sobotu byla deštivá
a i sobotní den byl sice teplotně nadprůměrný,
ale deštivý. Sychravé a proměnlivé počasí však
neodradilo účastníky od výletů. Pořadatelé jim
připravili dvě trasy do NP České Švýcarsko a jeho

okolí, po kterých je provedli cvičitelé pěší turistiky.
Táborníci měli možnost i individuálních výletů na
rozhledny provozované krásnolipským klubem
(Vlčí hora a Dymník). Na večer byla připravena
přednáška mosteckého cestovatele a člena našeho
klubu Šebestiána Šulce, jehož vyprávění o putování
na Kamčatce přilákalo 35 diváků. Večer pokračoval
společnou zábavou při kytarách. Táborníci ocenili
zázemí a možnost občerstvení. V noci ze soboty
na neděli byla obloha bez mraků, a tak krajinu
hezky osvětloval měsíční úplněk. Nedělní ráno
bylo slunečné s teplotou pod nulou. Stanování se
celkem zúčastnilo 41 osob, z toho 6 dětí.
Václav Hieke, KČT Krásná Lípa
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Byt k pronájmu
Rada města Krásná Lípa na svém jednání 13. ledna
2020 vyhlásila usnesením RM č. 24 – 04/2020 záměr
pronajmout byt č. 2, Rumburská 977/5. Byt I. kategorie o velikosti 2+1 (89,20 m2, sazba 36 Kč/m2).
Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve
výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byt je vhodný pro 3 osoby. Více informací na MěÚ
Krásná Lípa, kancelář č. 11, tel.: 412 354 823.
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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.

Nebytový prostor
k pronájmu

Byt v Domě
s pečovatelskou
službou k pronájmu
Rada města Krásná Lípa na svém jednání 13. ledna 2020 vyhlásila usnesením RM č. 24 – 05/2020
záměr pronajmout byt č. 2, Nemocniční 1148/12
(Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie
o velikosti 1+1 (44,80 m2, sazba 31,98 Kč/m2). Jedná se o přízemní byt upravený pro vozíčkáře. Byt je
vhodný pro max. 2 osoby. Veškeré případné opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Více informací na MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11,
tel.: 412 354 823.

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.

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 30.
1. / 13. 2.
Vlčí Hora, Zahrady: 27. 1. / 10. 2.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3
a také na MěÚ, dveře č. 5. Podrobné informace
získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS
města tel: 412 354 848.
Do pytlů se třídí tyto odpady: papír a nápojové
kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 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

Provozní doba sběrného dvora
a kanceláře technických služeb

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.

pondělí
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
úterý
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
středa
7:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
čtvrtek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
pátek
7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Tato provozní doba platí do 31. 3. 2020.
Kontakt: Pletařská 22/3, telefon: 412 354
848, mobil: 773 630 563, e-mail: cechovam@
krasnalipa.cz

Kancelář senátora
za Děčínsko Zbyněk Linhart

Informace pro rybáře
Prodej povolenek k rybolovu na rok 2020 se uskuteční v těchto termínech: 10. února 2020 od 16.00,
22. února 2020 od 9.00 a 9. března 2020 od 16.00.

Mobilní zákaznické centrum
Severočeských vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení,
přihlášení, donést podklady k žádostem na
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši
záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru apod.)
vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na
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.

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

Městská knihovna
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

Otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 16:30
9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
9:00 – 11:30
zavřeno
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Poradna v kostce

Finišujeme s další knihou o významných
krásnolipských osobnostech. Během pár týdnů
to bude portrét Augusta Stradala z pera Astrid
Schnittnerové.

Živá voda podpořila
děti i seniory
Nadační fond Severočeská voda podpořil v roce
2019 z programu Živá voda dva programy Kostky. Prvních z nich je služba Osobní asistence, kdy
poskytujeme domácí péči zejména seniorům ve
Šluknovském výběžku. Cílem služby je taková podpora seniorů se sníženou soběstačností, aby mohli
zůstat v domácím prostředí. Druhým podpořeným
programem je práce s předškoláky ze sociálně slabého či nepodnětného prostředí. Cílem je rozvoj
jejich dovedností, přirozený vývoj a příprava na
přestup do mateřské či základní školy. Děkujeme.
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Šijeme s babičkou
Ušít si pouzdro na mobil, sáček na svačinu, kabelku na prázdniny nebo maňáska se naučila skupina
dětí, která se pravidelně scházela na lekcích šití
s Dášou Hadravovou. Celkem se konalo 25 setkání. A kolik bylo setkání, tolik bylo výrobků. Šily se
v ruce, zkoumaly různé techniky práce s textilem,
a některá děvčata si troufla i na šití na šicím stroji.
Program podpořil Ústecký kraj. Děkujeme.
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Příprava do školy
v Kostce
Každý den začíná Amari klub přípravou do školy a přípravou úkolů. Dětem se věnují pracovníci
služby a pedagog. Celkem bylo poskytnuto v roce
2019 1050 intervencí. Nejčastější je psaní domácích
úkolů, ale ve vymezených dvou hodinách je prostor
i na procvičování učiva, přípravu penálu nebo školní tašky. Nedílnou součástí je také podpora v oblasti vhodného chování a pravidelné školní docházky.
Program podpořila Nadace Sova a Ústecký kraj.
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Poradna v kostce pomohla z dluhové pasti již 55
lidem.
Všechny zpracované a podané návrhy na
oddlužení, byly soudem schváleny.
Dalším až 60 občanům je připravena bezplatně
pomoci.
Ať už se snaží dlužník řešení svých exekucí vyhýbat
nebo hledá jak ze svízelné situace ven, jednoduchá
řešení nefungují. Často neřešené dluhy a exekuce
zasahují do vztahů, rodinných vazeb a nepřináší
pohodu do života.
Je většinou nezbytné vyhledat odbornou radu,
nechat se procesem oddlužení provést. V Kostce
Krásná Lípa poskytujeme odborné sociální
poradenství, kde jsme dlužníkovi připraveni
pomoci radou, jak se může s dluhy vypořádat,
a jsme připraveni mu pomoci s přípravou na
oddlužení.
Jak na dluhy? Naskýtá se odpověď, nedělat je.
Ale vážně…
Od 1. června 2019 je účinná novela Insolvenčního
zákona, která umožňuje podat návrh na oddlužení
širšímu okruhu osob. Novela dlužníkovi ukládá
povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení jeho
věřitelů.

Poradce na první schůzce seznámí klienta
s podstatou a průběhem procesu oddlužení, dále
umí posoudit, zda je klient vhodný pro cestu
oddlužení, umí klientovi pomoci s přípravou
dokumentů potřebných k oddlužení a umí mu
doporučit, jak má postupovat.
Insolvenční návrh musí sepsat právník, a díky dotaci
EU je možné proplatit našim klientům právnické
služby. Aktuálně je možné právnické služby uhradit
ještě šedesáti klientům.
Poradna je v Krásné Lípě, s poradci se lze domluvit
na jednání i v dalších obcích Šluknovska, například
v místě bydliště. Je možné se objednat na
telefonních číslech: 777 925 302, 770 125 690, 777
291 359.
Projekt Poradna v kostce je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost.
Posláním služby je pomáhat lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci. Odborné
sociální poradenství je poskytováno občanům
Šluknovska, kteří jsou v krizi, obětí trestné
činnosti, příslušníkem etnické menšiny a jsou
starší patnácti let.
Poradci, Kostka Krásná Lípa, p. o.

Retrostipendia

Kouzelné čtení
pro děti

V roce 2019 pokračovalo ve spolupráci s Člověkem
v tísni vyplácení retrostipendií. Celkem bylo v druhém pololetí měsíčně vypláceno retrostipendium
32 studentům. Karierový poradce se s nimi pravidelně scházel a individuálně s nimi prošel jejich
úspěšnost ve studiu, klíčové předměty, plnění docházky a případně jim mohl zprostředkovat doučování. Se dvěma studenty byla ukončena smlouva
pro nespolupráci. Nově se do programu přihlásilo
7 studentů, kteří splňují podmínky programu. Po
doložení pololetního vysvědčení jim retrostipendium začneme vyplácet. Podmínky jsou zveřejněny
na webu Kostky. Zájemci se mohou hlásit u Kateřiny Dančové.
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Krabice od bot 2019
Sbírka Krabice od bot je určena zejména dětem.
Děti mohou vyjádřit svou solidaritu i soucit poskytnutím dárků dětem z chudých rodin. Jednoduše do
krabice od bot vloží např. hračky, knihy, výtvarné
potřeby a krabici vánočně zabalí a označí, zda je
určena chlapci či děvčeti a v jakém věku. Každý dle
svých možností tak může potěšit jiné dítě. Víme, že
se ve vánočních krabicích objevují jak věci použité, tak i věci nové. Před vánočními svátky bylo na
naše sběrné místo v Kostce Krásná Lípa odevzdáno
604 krabic s vánočními dárky. Dětem ze Šluknovského výběžku jsme udělali radost téměř 400 vánočními dárky. Do konkrétních rodin dárky roznesli
sociální pracovníci, kteří s rodinami dlouhodobě
pracují. Děkujeme za spolupráci pracovníků služeb
Kostky, Cedru, Charity Rumburk, IC Horní Poustevna, města Rumburk, Předškolního klubu Rumburk
a OSVZ Rumburk. Za spolupráci při sběru dárků
děkujeme pedagogům škol, jednotlivcům a organizacím z regionu i ze vzdálenějších míst. Dokonce
za námi s dárky přijela jedna třída z Prahy. Krabice,
které jsme měli navíc, byly distribuovány do rodin
prostřednictvím Diakonice ČCE, která sbírku Krabice od bot pořádá již poosmé.
Jsme vděčni, že můžeme zprostředkovat předání
vašich dárků tam, kde je to potřeba nejvíce.
Kateřina Dančová, Kostka Krásná Lípa

Kouzelné čtení je soubor výukových elektronických knih, které můžeme nově používat při práci
s nejmladšími dětmi ze Včelky. V Kouzelném čtení
se tak budeme s dětmi věnovat světu zvířat, lidskému tělu, prvním písmenům, pohádkám a dalším
tématům. Nákup Kouzelného čtení a dalšího vybavení podpořila Nadace VINCI. Včelku také navštívila v předvánočním čase paní Lucka, která s dětmi
pekla cukroví a účastnila se programu.
Kostka Krásná Lípa, p. o.
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Připravujeme obnovu sochy lva
v městském parku
Socha byla odhalena v roce 1908 u příležitosti
60. jubilea vlády Františka Josefa I. a k 50. výročí
založení Spolku veteránů v Krásné Lípě. Socha znázorňuje Českého lva chránícího štít s rakouskou orlici, na svém žulovém soklu měla bronzové desky
se jmény padlých v prusko-rakouské válce z roku
1866. Autorem sochy byl Klement Grundig z Drážďan, odlita byla za 30.000 Korun drážďanskou firmou Brinling. Připravujeme její obnovu do původní
podoby.

Kalendář
Krásná Lípa –
Proměny 2020
Město Krásná Lípa vydalo k letošnímu 150. výročí
povýšení Krásné Lípy na město kalendář pro rok
2020 s názvem Proměny. Kalendář je možné zakoupit v potravinách u Andrey Doškové, ulice Masarykova 1094/4 (dříve potraviny Vorlíček).

Pamětní medaile vydaná k slavnostnímu odhalení
památníku v městském parku

Předškolní univerzita ZŠ Krásná
Lípa aneb škola na zkoušku
Máte doma budoucího prvňáčka? Základní škola v Krásné Lípě nabízí novou
formu přípravy do školy v tandemu rodič
– dítě. Pomůžete svému dítěti s adaptací
na školní prostředí, uděláte si představu,
jak se učí v dnešní škole, vyzkoušíte si se
svým budoucím prvňáčkem práci s pomůckami a seznámíte se s využitím robotů ve výuce.
Jak univerzita proběhne? Semestr proběhne ve třech setkáních: 5. 2. 2020 –
Svět člověka, 20. 2. 2020 – Český jazyk,
17. 3. 2020 – Matematika. Vždy od 16:00
do 17:00 hod. Slavnostní ukončení s
předáním diplomů proběhne 17. 3.
2020 v 17:15.
Informace: www.zskrasnalipa.cz, dotazy
zasílejte na e-mail podatelna@zskrasnalipa.cz

Setkání zástupců obcí
NP České Švýcarsko
a veřejnosti ke studii
potřeb

Soutěž Řemeslo má zlaté dno
V pátek 17. 1. 2020 se někteří žáci 8. ročníku zúčastnili soutěže Řemeslo má zlaté dno, kterou pořádala
VOŠ, SPŠ, SOŠS a CR Varnsdorf. Žáci se rozdělili do
5 oborů – kuchař, truhlář, elektrikář, kovoobráběč a
automechanik.
Od naší školy jsme odjeli v 8.30 hodin a do Varnsdorfu přijeli v 8.50 hodin. Byli jsme odvedeni do
třídy, kde byly už také ostatní školy. Sešlo se celkem
8 škol z okolí. Nejdřív nás přivítali ředitel a zástupce ředitele varnsdorfské střední školy a také jeden
krajský zastupitel. Následně nám bylo sděleno, co
se bude dít, a byli jsme rozděleni do skupin podle
oborů.
Za naši školu soutěžili tito žáci: Miroslava Kobajová – obor kuchař, Eliška Bertóková – obor kovoobráběč, Jakub Boštík – obor truhlář, Kálman Horvát
– obor automechanik, Lukáš Šindelář – obor elektrikář.
Mirka připravovala palačinky a na čas sestavovala
mlýnek na maso. Eliška vyráběla z plechu krabičku,
Kuba sestavoval ptačí budku, Kálman vyvažoval
pneumatiku, vyměňoval brzdové destičky a sundal
pneumatiku, nafoukl ji a dal zase zpátky, Lukáš pájel a vytvářel světelný oblouk. Po dokončení prací
v jednotlivých dílnách jsme se vrátili zpět do třídy,
osvěžili jsme se a poté následovaly písemné testy
z matematiky, fyziky a autoškoly, které plnilo vždy
celé družstvo společně.
Potom jsme se vrátili zase do třídy a čekali na vyhodnocení celé soutěže, na rozhodnutí poroty,
která se skládala z učitelů. Po příchodu poroty byli
všichni velmi napjati, jak to dopadne.

Nejdřív se vyhlašoval nejlepší řemeslník v oborech.
Z našich žáků byla na 1. místě v oboru kuchař Mirka
Kobajová. Pak následovalo vyhlášení výsledků testů – obsadili jsme 2. místo. Po součtu všech bodů to
pro nás dopadlo báječně.
V celkovém hodnocení jsme se umístili na 1. místě.
Za velkou podporu a doprovod děkujeme panu
učiteli Jakubu Damnitzovi.
Soutěž se nám moc líbila a máme radost, že jsme
naši školu tak dobře reprezentovali.
M. Kobajová, E. Bertóková, J. Boštík, K. Horvát a L.
Šindelář – 8. ročník

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zve
na setkání zástupců obcí Národního parku České
Švýcarsko a veřejnosti, které pořádá v rámci připravované Studie potřeb obcí v regionu Národního
parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje obcí. Setkání se
uskuteční v pondělí 17. 2. 2020 od 15:00 do 17:00 v
Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě a představeny zde budou výstupy studie a návrhy opatření.

Šance pro tvůj
nápad
Kostka Krásná Lípa, p. o. podporuje kreativitu, seberealizaci, setkávání a spolupráci lidí v Krásné
Lípě. Pro rok 2020 vyhlašuje Kostka projekt „Šance
pro tvůj nápad“. Jedná se o mini projekty, pomocí
kterých můžete uskutečnit své nápady pro své přátele nebo pro lidi z vašeho okolí. Navrhovaná témata mini projektů jsou následující: rozvoj spolupráce
při utváření prostředí a společenského života, podpora v učení se a poznávání, pomoc nebo podpora
lidem, ale i další…
Přihlásit se může jednotlivec či skupina u komunitního pracovníka v Kostce. Podmínkou je, aby
alespoň jeden z žadatelů byl starší 15 let. Přihlášením vašeho mini projektu můžete získat podporu
při jeho organizaci a finanční částku do 3000 Kč.
Uzávěrka příjmu přihlášek je 14. února 2020. Pokud
bude váš projekt podpořen, budete kontaktováni
komunitním pracovníkem. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
Pro bližší informace kontaktuje pana Matouška,
tel.: 778 888 435, e-mail: matousek@komunitnicentrum.com
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Dvacet let…

Cesto Pokec Show – Josef Formánek

Pro lidstvo zanedbatelný čas, pro
člověka
zlomek
života, pro blízké
neskutečně dlouhá
doba…
Přesně takhle dlouho už nám všem
blízkým a známým
chybí nezapomenutelná osoba, maminka, kamarádka
a v neposlední
řadě i paní učitelka,
paní Marcela Melicharová. Vždyť není nás málo, koho učila prvním
sociálním návykům nejenom v mateřské škole.
Věnujte jí i vašim společným zážitkům malou vzpomínku a věříme, že se budete usmívat.
My na ni také vzpomínáme!
Rodina, kamarádi, spolupracovníci…

Připravujeme novou formu zábavy, či chcete-li kultury ve městě, věnované cestovatelské tématice,
plnou legrace a šílených historek. Bude se jednat
o nezvyklé "talk show", tedy pokec s významnou
osobností z ne ryze cestovatelského prostředí,
avšak na téma cestování. Pokusíme se vám naše
hosty představit v trochu jiném světle, než je běžně znáte, nevážně i vážně, s dostatečnou dávkou
legrace a prapodivných témat, které jsou s cestami
po světě tak nějak spjaty. První pokus se uskuteční
28. 1. 2020 od 18.00 v Kulturním domě Krásná
Lípa a naším hostem bude Josef Formánek.
Josef Formánek, český spisovatel a cestovatel
Zakladatel časopisu Koktejl, autor sedmi knih, abstinující alkoholik s mentawaiským jménem Prsatý
muž. Jednu ze svých knih napsal v rekordně rych-

Cestovatelské přednášky
s Jiřím Rakem v Pivovaru
Falkenštejn

V sobotu 1. února od 9.00 do 12.00 můžete v Kulturním domě Krásná Lípa vyměnit pěkné nepotřebné věci za pěkné naopak takové, které vám udělají
radost. Přinést nebo si odnést můžete: dámské
oblečení, obuv, kabelky, doplňky (šály, čepice, šátky, pásky, bižuterie), dětské oblečení, obuv, hračky,
hry, plenky. Nenoste plavky, spodní prádlo, nic
kazového a špinavého. Doporučení: Přineste a odneste takové množství, aby se vám vešlo do jedné
tašky. Smyslem není zbavit se všeho nepotřebného
a nabrat si hromadu věcí, které se záhy zase stanou

5. 2. od 18:00 Tomáš Salov – Rudé srdce Austrálie
19. 2. od 18:00 Jiří Rak – Půlstoletí v Českém Švýcarku, sever v proměnách času

Zimní turnaj ve
stolním tenise
Sportovní areál Českého Švýcarska v Krásné Lípě
v neděli 26. ledna 2020 od 10:00 pořádá turnaj
ve stolním tenise. Startovné je 150 Kč, připraveny
jsou ceny pro první tři a drobné občerstvení. Více
informací na recepci sportovního areálu, tel.: 608
522 871.

Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci

lém čase za pouhých 11 hodin a 19 minut. Jiná posloužila jako předloha k celovečernímu filmu Úsměvy smutných mužů, kde Josef sám sebe svlékl před
národem, a v kterém je promítnuta i jeho osobní
zkušenost s démonem alkoholu. Přijal naše pozvání a souhlasil s tím, že ho můžeme vyzpovídat. Budeme spolu hovořit o psaní, alkoholu, víře v Boha
i šamanských rituálech. Též o smyslu života, ostrově
Siberut, přírodních lidech kmene Mentawai i tajemném kouzle tisíciletého pralesa... Zkrátka, je se na co
těšit a nebude chybět promítání ani autogramiáda!
Vstupenky jsou v předprodeji za 100 Kč. Na místě
budou v prodeji za 120 Kč. Pro informace, rezervace
a předprodej pište na bigtrip@bigtrip.cz nebo volejte na +420 777 34 24 38.
Ladislav Bezděk, BigTrip.CZ

Krásnolipský SWAP (výměňák)
nepotřebnými, ale vyměnit pěkné nepotřebné za
pěkné pro radost.
Rezervace nejsou nutné. Akce není burza, bleší trh
ani second hand! Nic se zde neprodává, nekupuje.
Po zaplacení vstupu se zde jen vyměňuje! (Kus za
kus není nutný, jde o zábavu a radost.) Věci, které
odevzdáte se nevrací a nenabízí se za ně finanční
odměna. Co se nerozebere, bude darováno na dobročinné účely! Vstupné je 100 Kč.
Pořadatel: Kateřina Bezděková, tel.: 732 75 99 32,
e-mail: bigtrip@bigtrip.cz

V Krásné Lípě se uskuteční první ročník turistického festivalu
Jdeme do hor! Předcházet mu bude 6. ročník vzpomínkového
pochodu „Turistický memoriálek Karla Hofmana“
V sobotu 15. února 2020 se v Kulturním domě Krásná Lípa koná nový festival zaměřený na horskou
turistiku. Zahájení je ve 13:30, následovat budou
komentované projekce z horských expedic: Italské
Dolomity – Karel Veselý, Krušnohorská hřebenovka (Kammweg) – Jan Bělohlávek & Radek Hrdlička,
Manaslu – Petr Košek, Rezervace Borjomi – Martin Zíka. Pokračovat se bude turistickým večírkem
s country kapelou Čumbrci & Pepa Vojtek. Vstup
na festival je pro členy s platnou průkazkou KČT
zdarma (nutno se prokázat), vstupné pro nečleny
KČT je 50 Kč. K dispozici bude bufet s občerstvením

a k vidění malá výstava fotografií vysokohorského
vůdce Karla Veselého z KČT Děčín. Festival pořádají
KČT Krásná Lípa a KČT Děčín ve spolupráci s městem Krásná Lípa.
Turistický festival navazuje na 6. ročník vzpomínkového pochodu „Turistický memoriálek Karla
Hofmana“. Sraz účastníků pochodu je v 10:35 před
vlakovou stanicí v Rybništi, odkud se jde cca 9 km
po značených trasách přes Karlovu výšinu do Krásné Lípy. Vzpomínkový pochod pořádají Martin Zíka
a KČT Krásná Lípa.

Program kina
Raubíř Ralf a internet

Pátek 31. 1. 2020 od 17.00
Promítání pro děti za vysvědčení, vstup volný

Ženská na vrcholu

Středa 5. 2. 2020 od 18.00
Svobodná matka (Anna Polívková) odjíždí se
svým synem strávit advent na horách, kde se potkává se dvěma muži, ač o žádné seznamování
opravdu nestojí.
Český film, 109 min., vstupné 70 Kč
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

Pražské orgie

Středa 19. 2. 2020 od 18.00
Příběh ze 70. let min. století. Slavný americký spisovatel přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl
rukopis nevydané knihy. Seznámí se se spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené pražské
večírky.
Český film, 112 min., vstupné 70 Kč

Toy Story 4: Příběh hraček

Středa 26. 2. 2020 od 17.00
Kovboj Woody vždy dobře věděl, co je smyslem
jeho života. Když Bonnie přinese novou hračku,
otevře se Woodymu a jeho kamarádům docela
nový svět.
Animovaný film, 100 min., vstupné 60 Kč

Lví král

Pátek 28. 2. 2020 od 17.00
Příběh lvího krále z africké savany.
Animovaný film, 118 min., vstupné 60 Kč
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Usnesení z 24. zasedání
Rady města Krásná Lípa
konaného dne 13. 1. 2020

1. ročník turistického festivalu

JDEME DO HOR!

II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 3, Křinické náměstí
14/16
Usnesení RM č. 24 – 01/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Křinické
náměstí 14/16, Stanislavě Gogové, bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa, od 1. 3. 2020, za
podmínky ukončení nájmu bytu č. 6 (vyjma
garáže), Masarykova 993/2, k 29. 2. 2020.
Nájem garáže bude ukončen do 1 měsíce od
doručení výzvy k vrácení.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

15. 2. 2020 - 13.30 hodin
Dům kultury Krásná Lípa
Autorské projekce z horských expedic s doprovodným
komentářem přímých účastníků.
Setkání turistů, kteří mají rádi společné téma:
kopečky, kopce, hory, velehory.

POŘÁDAJÍ: KČT Děčín, KČT Krásná Lípa a KČT oblast Ústecký kraj
ve spolupráci s městem Krásná Lípa.

TURISTÉ A HORY
Karel Veselý
Hudba:

ČUMBRCI
& Pepa Vojtek

VSTUPNÉ:
Členové KČT
zdarma
(na platnou členskou
průkazku)

Ostatní 50 Kč
INFORMACE:

www.kctul.cz
Mateřské centrum BERUŠKA Krásná Lípa
zve dětičky od 1 do 4 let a jejich
dospěláky do podkroví školní družiny

ÚTERÝ, PÁTEK 9.00-11.30
Budeme si společně hrát, cvičit, výtvarně tvořit a muzicírovat.

Těšíme se na vás a vaše dětičky. Nezapomeňte si přezůvky.

MEDIÁLNÍ PARTNER: turisticky-magazin.cz

Výstava:

Byty - pronájem - byt č. 4, Nemocniční
952/18
Usnesení RM č. 24 – 02/2020
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Nemocniční
952/18, v tomto pořadí:
1. Ladislav Miko, bytem Nemocniční 952/18,
Krásná Lípa,
2. Jan Fiala, bytem Dlouhý Důl 295E, Krásná
Lípa,
3. Gejza Ferenc, bytem Studánecká 188/7,
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 24 – 03/2020
RM schvaluje uzavření nájemních smluv na
byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 24 – 04/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2,
Rumburská 977/5. Byt I. kategorie o velikosti
2+1 (89,20 m2, sazba 36,- Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3
nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Byt je vhodný pro 3 osoby.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 24 – 05/2020
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č.
2, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou
službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (44,80
m2, sazba 31,98 Kč/m2). Jedná se o přízemní
byt upravený pro vozíčkáře. Byt je vhodný pro
max. 2 osoby. Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Revokace usnesení
Usnesení RM č. 24 – 06/2020
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č.
7-15/2019 ze dne 12. 12. 2019 o prodeji p. p.
č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení RM č. 24 – 07/2020
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 2020/10/15 - 2, na vedení zemní
kabelové přípojky v pozemku p. p. č. 3026, k.
ú. Krásná Lípa, s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
IČ24729035, Teplická 874/8, Děčín.
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Uzavírání smluv - elektřina
Usnesení RM č. 24 – 09/2020
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru
majetkového a civilně správního, k uzavírání
a ukončování smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny se společností innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10, IČ
49903209.
Smlouva o podmínkách prodeje okrasných
rostlin
Usnesení RM č. 24 – 10/2020
RM schvaluje rámcovou smlouvu č.
2020/34/17 - 1 o podmínkách prodeje školkařských okrasných rostlin na rok 2020 s firmou Ing. Jan Švejkovský - Jena firma služeb,
se sídlem Bolívarova 2092/21, Praha 6, IČ
16471636, dle předloženého návrhu.
Dotace Ústeckého kraje pro SDH Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 24 – 11/2020
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení JSDH Krásná Lípa 2020“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 10 %.

hraje
Tomáš Gregor
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Ceník kominických prací
Usnesení RM č. 24 – 08/2020
RM schvaluje Ceník kominických prací ke
smlouvě č. 99/11/19 - 223 firmy Kominictví
Brůna, s. r. o., Třídy 9. května 1160/59, Rumburk, který je platný od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020.

24. ledna 2020

STOKRÁT
CHVÁLÍM
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15. rozpočtové opatření 2019
Usnesení RM č. 24 – 12/2020
RM schvaluje 15. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2019 dle předloženého návrhu.

KARLA
GOTTA

Komise Rady města
Usnesení RM č. 24 – 13/2020
RM odvolává Zdenu Churáčkovou z Kulturní
komise na vlastní žádost.
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Pravidla pro konání svatebních obřadů
Usnesení RM č. 24 – 14/2020
RM schvaluje Pravidla pro konání svatebních
obřadů a zavedení provozních poplatků ve
správním obvodu města Krásná Lípa.
Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 24 – 15/2020
RM bere na vědomí změnu závazných ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Krásná Lípa k 16. 12. 2019 na rok 2019.
Defibrilační přístroj
Usnesení RM č. 24 – 16/2020
RM schvaluje zakoupení defibrilačního přístroje ISOD LIFEPAK 1000.
Ukončení smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb
Usnesení RM č. 24 – 17/2020
RM projednala žádost o přehodnocení výpovědi ze smlouvy o poskytování knihovnických
služeb pro Městskou knihovnu Krásná Lípa

uzavřenou s Městskou knihovnou Děčín a trvá
na své výpovědi.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 24 – 18/2020
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor
kulturního domu na pravidelné zkoušky FS
Lužičan na rok 2020, dle přílohy.RM schvaluje
bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu
na pravidelné zkoušky FS Dykyta na rok 2020,
dle přílohy. RM schvaluje bezplatné zapůjčení
prostor kulturního domu na uspořádání Valné hromady MAS Český sever, z. s. dne 10. 3.
2020, dle přílohy.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 24 – 19/2020
RM bere na vědomí využití kulturního domu
na měsíc únor 2020, dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 22. RM
Usnesení RM č. 24 – 20/2020
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 22. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Vjezdová opatření Krásná Lípa - Návrh dopravních opatření,
- Žádost o přehodnocení výpovědi Knihovna
Děčín,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne
7. 1. 2020,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 9. 1. 2020.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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