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Čtvrtek 6. srpna 2020

Příští číslo vyjde za tři týdny

Celodenní vysílání České televize
z Krásné Lípy

Město podpořilo
 místní podnikatele

V  pátek 7. srpna 2020 bude krásnolipské Křinické 
náměstí patřit České televizi. Česká televize vyjíž-
dí za diváky v rámci nového projektu Českem tam 
a  zpět tj. zpravodajského představení atraktiv-
ních turistických destinací Čech, Moravy a Slezska 
v období první letní sezóny po koronavirové krizi. 
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do zá-
kulisí přípravy zpravodajství, setkat se se známými 
tvářemi ČT a diváci prostřednictvím televizních ob-
razovek lépe poznat samotný region. Součástí ka-
ždé zastávky bude také doprovodný program pro 
rodiny s dětmi. Přijďte se pobavit, poučit a podívat 
se na tváře známé z televizních obrazovek.

 Krásná Lípa, pátek 7. 8. 2020, Křinické náměstí – 
Program: 11:00 – StarDance, taneční workshop pro 
děti s Veronikou Lálovou a Michalem Padevětem | 
12:00 – Projekce dětských pořadů a  pohádek | 
13:00 – Vědecká show, zábavně-vzdělávací poku-
sy se science centrem VIDA! | 14:00 – Písničková-
ní s Majdou, pásmo písniček a scének z Kouzelné 
školky | 15:00 – StarDance, taneční workshop pro 
děti s Veronikou Lálovou a Michalem Padevětem | 
16:00 – Nikola Sudová, rozhovor s  akrobatickou 
lyžařkou | 17:00 – BomBarďák, koncert zdaleka 
nejen pro děti!!!

Město Krásná Lípa schválilo pravidla pro snížení 
či prominutí nájemného v nebytových prostorách 
v  majetku města. Město se rozhodlo tímto vstříc-
ným krokem podpořit ty, kteří byli dotčeni vyhláše-
ným nouzovým stavem a byli omezeni ve své čin-
nosti. Všechny podané žádosti rada města schválila 
a žadatelé tak získali snížené nájemné o 50% za ob-
dobí duben – červen 2020. Věříme, že i díky tomuto 
kroku šlo město vstříc zdravému podnikání a napo-
mohlo tak místním snížit důsledky spojené s nou-
zovým stavem.

Jednání zástupců Parlamentu na Děčínsku
V červnu a červenci letošního roku bylo na Děčín-
sku několik návštěv zástupců Parlamentu. Základnu 
měli vždy v Krásné Lípě. V polovině června zde byli 
členové výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a  životní prostředí Senátu vedeným zdejším mís-
tostarostou, dnes předsedou tohoto výboru Zbyň-
kem Linhartem. Tento výjezd se v regionu věnoval 
problematice regionálního rozvoje a  ochraně pří-
rody. Senátoři navštívili několik měst a zajímavostí 
v nich. Na programu byla návštěva fi rmy Mikov v Mi-
kulášovicích, vilémovský Stap, českých fi rem s dlou-
holetou tradicí. Prohlídka vesnice roku ČR 2019 
Lipové s typickým podstávkovým domem a staros-
tou komentovanou obchůzkou obce. Ve Šluknově 

kromě mnoha pozitivních příběhů (obnova zámku, 
rekonstrukce radnice a  revitalizace náměstí) došlo 
i na problémové sídliště, výsledek tzv. státní sociální 
politiky. V Rumburku po návštěvě Lorety si senátoři 
připomněli problém nedostupnosti zdravotní péče 
v příhraničí a aktuální situaci v rumburské nemocni-
ci. V Jiřetíně pod Jedlovou a Krásné Lípě pak mohli 
vidět přeměnu aktivit se zaměřením na  cestovní 
ruch a  dalších podobné projekty. Cestou členové 
výboru navštívili také Jetřichovice a  Hřensko, kde 
se setkali se starosty. Podobně jako v  Děčíně, kde 
se výbor věnoval mj. dlouho připravovanému jezu 
na Labi.   
O týden později přijeli poslanci z výboru pro životní 

prostředí Poslanecké sněmovny, kteří se věnovali 
především problematice ochrany přírody a  zdejší-
ho národního parku. 
Na  konci července, pak na  necelé tři dny, přijelo 
do regionu patnáct zástupců klubu starostů a nezá-
vislých Senátu Parlamentu ČR včetně 1. místopřed-
sedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedy Jana 
Horníka (od března 1990 starosty Božího Daru), Jiří-
ho Drahoše (předsedy „školského“ výboru Senátu). 
Seznámili se stručně s  problémy regionu, ale také 
s dobrými podnikatelskými aktivitami. Při příjezdu 
se krátká zastávka ve Varnsdorfu věnovala jednak 
úpadku textilní výroby kdysi slavných a úspěšných 
značek. A  také problematice vyloučených lokalit. 
Podobně tomu bylo v Krásné Lípě. Mimo to se ale 
skupina seznámila s  relativně novějšími činnostmi 
zaměřenými na poptávku po nových službách včet-
ně těch zaměřených na cestovní ruch. Vedle Nobilis 
Tilia to např. byl areál na Dymníku s návštěvou zdej-
ší rozhledny. Část programu byla věnována České-
mu Švýcarsku, počínaje Domem Českého Švýcarska 
na krásnolipském náměstí, pak se zastávkami i úze-
mí národního parku. Prohlídka soutěsek ve  Hřen-
sku, diskuze nad připravovanými stavbami na Labi 
byla již na  cestě zpět do  Prahy, stejně jako krátká 
návštěva Děčína s  jeho zajímavostmi a  vyhlídkou 
z Pastýřské stěny. Předcházející večer byl věnován 
neformální diskuzi s několika přizvanými místními 
aktéry, také s hejtmanem Libereckého kraje Marti-
nem Půtou a to ve vyhlášeném Lučním baru na Ka-
menné Horce v Krásné Lípě.
Senátoři si odvezli mnoho konkrétních poznatků, 
o kterých se jinak vypráví v Praze a  jinak vypadají 
na místě. A brali to i jako pozvánku k dalším návště-
vám. 
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V kulturním domě se odehrál již dvaadvacátý ročník
šachového turnaje OPEN České Švýcarsko 

Ve dnech 28. 6. – 5. 7. 2020 se v kinosále 
místního kulturního domu uskutečnil již 
22. ročník našeho šachového turnaje.
Za účasti 30 hráčů z České republiky a Ně-
mecka zvítězil v devítikolovém turnaji dě-
čínský šachista MUDr. Zdeněk Janda před 
Petrem Kučerou z  oddílu Zikuda Turnov 
a  hráčem SK Děčín Tomášem Buchca-
rem. Nejlepším hráčem Regionu západ 
Libereckého kraje (což jsou oddíly Krásná 
Lípa, Varnsdorf, Nový Bor a Česká Lípa) se 
stal autor těchto řádků, domácí Jiří Prů-
dek, který celkově obsadil 4. místo.

Zajímavostí byl start 5 dětí rodiny Peglau 
ze saského Dippoldiswalde, kterou trénuje 
německý šachový velmistr Henrik Teske. Ze-
jména 3 starší děvčata hrála pod bedlivým 
zrakem trenéra velice dobře a  byla starším 
a zkušenějším českým šachistům důstojnými 
soupeři.
Turnaj OPEN České Švýcarsko 2020 fi nančně 
a  materiálně podpořilo město Krásná Lípa 
a fi rma Ratio, s. r. o. z Rumburku.

Jiří Průdek, ŠO TJ Krásná Lípa

Připomínka dendrologa Ing. Karla Hieka
V  prostorách Dendrologické zahrady Výzkumné-
ho ústavu okrasného zahradnictví v  Průhonicích 
byla ve středu 15. 7. 2020 slavnostně odhalena pa-

mětní lavička Ing. Karla Hiekeho. Tvůrce koncepce 
novodobé krásnolipské městské zeleně pracoval 
ve výzkumném ústavu téměř celý profesní život. Je 

autorem dlouhé řady odborných publikací. Čestný 
občan města Krásná Lípa zemřel v roce 2011.
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Koncert Los Chuperos
Temperamentní písničky kapely Los Chuperos 
z České Lípy roztančily publikum v amfi teátru kina 
v  sobotu 18. července 2020. V  příjemném letním 
podvečeru frontman skupiny Pavel Gnip vyzval 
diváky k  soutěži o  CD. Z  mnohých diváků se tak 
rychle stali aktivní účastníci a připojili se k ostatním 
tanečníkům. Většina zúčastněných lehce uhodla, 
že skladba, která se právě hraje je z repertoáru Los 
Chuperos a trofej byla jejich. V rytmu latino a reg-
gae čas rychle uplynul a nezbylo než bujarým po-
tleskem poděkovat hudebníkům za krásný večer.

Alena Starostová

Trio di Praga v krásnolipském kostele
Hlas pěvkyně Jany Ryklové spolu s klavírem Natá-
lie Shonert a houslemi Alexandra Shonerta zazněl 
v sobotu 25. července v krásnolipském kostele sv. 
Máří Magdalény. Trio do  Praga si pro zdejší publi-
kum připravilo koncert duchovní hudby. Opět ožila 
klasická díla F. Schuberta, W. A. Mozarta, J. S. Bacha 
i A. Dvořáka. A právě k provedení děl svého pradě-
dečka v podání uznávaného houslisty A. Shonerta 

se vyjádřil Josef Suk. Prohlásil, že si jeho praděde-
ček zaslouží, aby byl takto interpretován. Příjemná 
a usměvavá sopranistka koncert zakončila známou 
písní Lásko, bože lásko a  do  letního večera poslu-
chači odcházeli spolu s krásným zážitkem z večera 
hudebního.

Alena Starostová

Vyšel jubilejní 
Zpravodaj

České Švýcarsko
Do  informačních středisek v  červenci zamířily 

výtisky jubilejního Zpravodaje České Švýcarsko, 

vydaného při příležitosti 20. výročí vzniku národ-

ního parku. Vydání retrospektivně shrnuje období 

od posledních příprav na vznik národního parku až 

po současnost. Jubilejní zpravodaj je kromě tištěné 

podoby k dispozici i v podobě elektronické, ve for-

mátu pdf si jej zájemci mohou stáhnout z  webu 

www.npcs.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko přeje 

všem zájemcům příjemné čtení.

Publikováno z Ofi ciální webové stránky

NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

(https://www.npcs.cz)

Soutěž Město 
plné květin

Rada města Krásná Lípa vyhlásila i  pro rok 2020 
soutěž Město plné květin. Účastníkem se může stát 
občan, který na  území města Krásná Lípa vlastní 
byt, obytný dům či rekreační objekt, nebo je ná-
jemníkem bytu a  živými květinami si v  průběhu 
vegetační sezóny vyzdobí vnější okenní parapety 
či balkóny, a  to ve  směru k  městské komunikaci. 
Účastnit se mohou s  vhodnou sezonní výsadbou 
květin i  majitelé či nájemci předzahrádek podél 
městských komunikací.
Účastníkem soutěže se občan může stát osobním 
vyplněním přihlášky, přihlášením jinou osobou 
(např. sousedem apod.) nebo na návrh člena hod-
notící komise. Přihláška a  pravidla soutěže jsou 
k  dispozici v  podatelně městského úřadu nebo 
v kanceláři č. 5 či na www.krasnalipa.cz (v záložce 
Městský úřad – Formuláře a žádosti). Vyplněné při-
hlášky přijímá podatelna městského úřadu do 15. 
září 2020. Přihlášky je možné zaslat i  elektronicky 
mailem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz.
Nejpozději do 18. září 2020 pak bude pořízena fo-
todokumentace všech přihlášených objektů. Hod-
notící komise je tříčlenná, složená ze starosty měs-
ta a 2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je 
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, 
každý fi nanční částkou 1000 Kč.
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SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov:
13.8. / 17. 8. 
Vlčí Hora, Zahrady: 10.8. / 24. 8.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na  TS Krásná Lípa, Pletařská 
22/3. 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. 4. 2020 začal tzv. letní svoz sběrných 
nádob na SKO. Zimní svoz začíná 1. 10. 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

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  
kremenakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové poradenství,
cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359

Retrostipendia 
lunakova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00
Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 775 708 087

Klub Včelka     
pro předškoláky od 3 do 6 let   
PO - PÁ 8:00 - 13:00   
hadravova@komunitnicentrum.com  
telefon 774 020 265

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

Komunitní práce
matousek@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302 

Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 053 011

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

Od 13. – 25. 7. 2020 je knihovna 

uzavřena.

Kancelář senátora 
za Děčínsko Zbyňka 
Linharta 
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

Pivovar oslavil sedmé narozeniny
Tradičním hudebně-pivovarským festiválkem Krásnolipská nádhera v sobotu 1. srpna 2020 oslavil Pivovar 
Falkenštejn sedmé výročí od svého otevření.
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V Nemocniční 
ulici bude po dobu 

stavebních 
úprav omezeno 

parkování
Od  17. 8. 2020 bude z  důvodu stavebních úprav 
komunikace a  odstavné plochy v  Nemocniční 
ulici zakázáno parkování od  křižovatky u  domo-
va důchodců směrem k T-klubu. Pro parkování je 
dispozici parkoviště u spodních panelových domů 
naproti hasičské zbrojnici.
Děkujeme za pochopení. V případě dotazů volejte 
technické služby p. Hlavovou, tel.: 737 662 340.

Bílé pytle na směsný komunální odpad – 
pozor změna v Kyjově

Z důvodu opakovaného nepořádku vzniklého roz-
trháním bílých pytlů, odložených na svozové trase 
bychom chtěli požádat občany a  vlastníky rekre-
ačních objektů, aby tyto pytle odkládali zavázané 
do  klecového kontejneru, umístěného od  28. 7. 
2020 na stanovišti sběrných nádob na tříděný od-
pad v Kyjově (50.9143456N, 14.4626717E).
Bílé pytle budou i  nadále sváženy z  celé svozové 

trasy, ale věříme, že klecový kontejner využije vět-
šina těch, kteří svůj odpad prostřednictvích bílých 
pytlů likvidují. V případě, že se tento způsob osvěd-
čí (zabrání vzniku nepořádku), budou po  svozové 
trase rozmístěny další klecové kontejnery.
Děkujeme za pochopení.
Město Krásná Lípa, Odbor výstavby, investic a život-
ního prostředí, telefon: 412 354 833

Dotační program 
na opravy fasád, 
střech a oplocení 

v roce 2020
I  na  letošní rok město vyhlásilo dotační program 
na  opravy fasád, střech a  oplocení. Město dlou-
hodobě podporuje opravy fasád a střech a rekon-
strukce oplocení ve městě u soukromých subjektů, 
které se tímto podílí na  hezkém vzhledu našeho 
města a  podporují tak celkový estetický dojem 
pro obyvatele i  návštěvníky města. V  letošním 
rozpočtu města bylo na tento účel vyčleněno 120 
tis. Kč a požádat o dotaci mohou zájemci nejpoz-
ději do  16. října 2020. Více informací o  dotačním 
programu najdete ve  formulářích na  webu www.
krasnalipa.cz v menu úřad, nebo se ptejte na MěÚ, 
telefon: 412 354 832, e-mail: mares@krasnalipa.cz

Nabídka
majitelům psů

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. 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 ne-
věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 
instruktážní video z roku 2014, které najde na na-
šich stránkách www.krasnalipa.cz ve  videogalerii 
v menu Život.

Knižní novinky
v Městské knihovně Krásná Lípa

Pro dospělé čtenáře:

V. Vondruška – Křišťálový klíč II.; D. Dán – Nevíš 
dne, nevíš hodiny; L. Kubát – Brutalita; A. Mar-
sons – Osudný slib; J. Moyes – Schovej mě v dešti; 
S. Ahnhem – X způsobů smrti; K. Fischer – Žena, 
kterou jsem byla; M. Skočíková – Kdo věří na zá-
zraky; A. Potter – Zpovědi trosky po čtyřicítce; C. 
Hoover – Pravda, nebo lež; J. Ptáčková – Pod jab-
loní; J. Probst – Miluj mě jakkoli; S. Boland – Pravá 
matka; L. Crippa – Fotograf z Osvětimi; J. Hocek – 
100 nejhezčích výletů po Čechách a Slovensku.

Pro děti:

D. Pikey – Dogman; J. Sykes – Akademie jednorož-
ců; T. Deary – Zuřiví Aztékové; T. Deary – Prohni-
lí Římané; M. Fabianowská – Mazaní Slované; T. 
Deary – Darební Vikingové; W. Disney – Pohádky 
na dobrou noc; R. Russell – Deník mimoňky 14.

Donáška knih do domu:

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým regist-
rovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu 
mohou využít senioři a  zdravotně handicapovaní 
občané. Službu lze objednat přímo v  knihovně, 
nebo telefonicky na  čísle: 412  354  837. Služba je 
poskytována zdarma.

Knihovna také nabízí možnost vyhledávání 
knih v regionálním on-line katalogu:
https://decin.tritius.cz/library/region
Otevírací doba: pondělí 13:00 – 16:30, úterý 9:00 – 
11:30 a 13:00 – 16:30, středa 13:00 – 16:30, čtvrtek 
9:00 – 11:30, pátek zavřeno.

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

Výstava 20 let NP České Švýcarsko
Od 31. 7. 2020 je na náměstí v Krásné Lípě veřejnos-
ti přístupná exteriérová výstava velkoformátových 
snímků fotografa Václava Sojky. Správa Národního 
parku České Švýcarsko ji připravila k 20. výročí vzni-
ku tohoto chráněného území. Tematicky je zamě-
řena na přírodu a krajinu 
nejmladšího českého ná-
rodního parku, a to nejen 
z  perspektivy jeho krás, 
ale také z pohledu dyna-
mických změn přírodních 
poměrů, jichž jsme v po-
sledních několika letech 
svědky.
Výstava je veřejnosti bez-

platně přístupná až do konce září.
Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje 
městu Krásná Lípa za  poskytnutí veřejného pro-
stranství, Technickým službám města Krásná Lípa 
za pomoc při instalaci výstavy a Ministerstvu život-

ního prostředí za  zapůj-
čení stojanů na velkofor-
mátové fotografi e.
Publikováno z  Ofi ciální 
webové stránky NP Čes-
ké Švýcarsko a  CHKO 
Labské pískovce
(https://www.npcs.cz)
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Může se hodit – úřední hodiny a pokladní hodiny MěÚ, 
provozní doba a ceník sběrného dvora v Krásné Lípě

Provozní doba sběrného dvora je shodná s  provozní dobou kanceláře technických služeb a  platí do  31. 10. 2020.

Pokladní hodiny 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Úterý 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 
Pátek 8.00 – 11.30  

Úřední hodiny MěÚ 
Pondělí 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Středa 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 11.30  

Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Úterý 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Středa 7.00 – 12.00 14.00 – 17.00 
Čtvrtek 7.00 – 12.00 14.00 – 15.00 
Pátek 7.00 – 13.00  
Sobota v sudém týdnu 8.00 – 11.00 

Ceník za odkládání odpadů ve Sběrném dvoře města Krásná Lípa – platný od 1. 6. 2020 

Katalogové 
číslo Druh odpadu  Měrná 

jednotka 
Cena za 

jednotku (v Kč) 

20 

Komunální odpady (objemný odpad, 
nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný 
odpad, elektroodpad, dřevo, jedlý olej a tuk, 
sklo, kovy) 

kg ZDARMA* 

16 01 03 Pneumatiky – bez disku (osobní, motorkové) ks 25,00 

16 01 03.1 Pneumatika nákladní – bez disku (ostatní – 
dodávky, lehké nákladní, traktorové přední) ks 45,00 

16 01 03.2 Pneumatika nákladní – bez disku (od 8,25x20, 
traktorové zadní) ks 75,00 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků (stavební suť) kg 2,00 

17 06 04 Izolační materiály (skelná vata, asfaltová 
lepenka aj.) kg 5,00 

*Občan, který odevzdává odpad ZDARMA (pouze trvale bydlící nebo vlastník nemovitosti, 
ve které není nikdo trvale hlášen – rekreant) musí být na sběrném dvoře fyzicky přítomen! 

Výstava 
z naší historie 
v rumburském 

muzeu
V rumburském muzeu byla začátkem července za-

hájena výstava "Zapomenutá sláva rodiny Dittrich 

z Krásné Lípy". Výstava je rozšířena o originály skic 

a studií k výzdobě interiéru hrobky Dittrichovy ro-

diny, dále v přilehlé místnosti je instalována malá 

galerie děl malíře Augusta Frinda, zobrazujících 

Krásnou Lípu a její blízké okolí. Návštěvníci se mo-

hou potěšit i  originálem Frindova obrazu z  roku 

1899  – "Pohled na náměstí v Krásné Lípě". Výstavu 

zájemci mohou zhlédnout až do 30. 10. 2020.

Více informací o  muzeu, probíhajících výstavách 

i expozicích najdete na webu:

www.muzeumrumburk.cz

Příliš osobní známost
Středa 12. 8. 2020 od 19:00
Česko-slovenský fi lm o dvou mladých ženách 

a  jejich životních peripetiích. Hrají P.  Hřebíč-

ková, T. Dyková, E. Balzerová a známí slovenští 

herci.

Komedie, 107 min., vstupné 70 Kč

Ježek Sonic
Pondělí 17. 8. 2020 od 18:00
Nejrychlejší ježek na  světě by svou nebýva-

lou schopnost rád vyměnil za  opravdového 

kamaráda.

Film pro děti, 100 min., vstupné 60 Kč

Šťastný nový rok
Středa 19. 8. 2020 od 19:00
Láska má mnoho podob a  nakonec si najde 

každého. Zimní příběh mladých lidí ze zasně-

žených Tater.

Romantická komedie, 97 min., vstupné 70 Kč

Program kina

Komentované 
prohlídky hrobky 

rodiny Dittrich 
v Krásné Lípě

Prohlédnout si hrobku rodiny Dittrich i mnohé se 

dozvědět můžete v  sobotu 8. srpna 2020. Spolek 

Omnium tam pořádá komentované prohlídky, bě-

hem kterých bude zpřístupněna krypta i  prostor 

kaple. Prohlídky začínají ve 13:30 a v 15:00. Více in-

formací o akcích spolku Omnium i záchraně hrobky 

rodiny Dittrich najdete na webu:

www.omniumos.cz

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 „Ob-

chod Play“ nebo „App Store“, kterou roz-

kliknete a  ve  vyhledávači zadejte Česká 

Obec. Více informací najdete na

www.krasnalipa.cz
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Usnesení z 35. zasedání
Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 7. 2020

I. Hlavní program

Česká televize

Usnesení RM č. 35 – 01/2020

RM bere na vědomí informaci o přípravě 

a  realizaci akce České televize - Českem 

tam a zpět v Krásné Lípě dne 7. 8. 2020.

 

II. Došlá pošta

Prodej pozemků - vyhlášení

Usnesení RM č. 35 – 02/2020

RM vyhlašuje záměr obce prodat poze-

mek p. p. č. 432/2 o výměře 48 m2, k. ú. 

Krásná Lípa. 

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora

Usnesení RM č. 35 – 03/2020

RM doporučuje ZM schválit prodej části 

p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí 

Hora za účelem výstavby rekreačního ob-

jektu Davidu Polenovi a Věře Jurkiewiczo-

vé Polenové, oba bytem Hviezdoslavova 

1636, Kladno za cenu 254 750 Kč (nad zá-

kladní výměru 226 250 Kč, porosty 28 500 

Kč). Prodej bude realizován podle oddílu 

I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje 

a užívání nemovitostí ve vlastnictví měs-

ta Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

Zrušení žádosti o odkoupení pozemku

Usnesení RM č. 35 – 04/2020

RM bere na vědomí zrušení žádosti o od-

koupení pozemku Binh Nguyena, Lužic-

ké náměstí 160/14, Rumburk a schvaluje 

vrácení jistiny 10 000 Kč.

 

Souhlas s oplocením pozemku

Usnesení RM č. 35 – 05/2020

RM schvaluje vybudování oplocení částí 

pozemků p.  p.  č. 2455/3, p.  p.  č. 2455/4 

a p. p. č. 2904/2, vše k. ú. Krásná Lípa dle 

smlouvy o nájmu pozemku č. 2020/23/15 

- 54 nájemci Jiřímu Ondráčkovi, bytem J. 

Kubelíka 1542/21, Most za podmínky, že 

žadatel provede oplocení na své náklady 

v  souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

v platném znění a při ukončení nájmu od-

straní oplocení bez nároku na náhradu.

Vrácení jistiny

Usnesení RM č. 35 – 06/2020

RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 

182  700 Kč Petru Kisovi, bytem Nemoc-

niční 1065/32, Krásná Lípa.

Vrácení jistiny

Usnesení RM č. 35 – 07/2020

RM bere na vědomí nevrácení jistiny Ja-

kubu Duškovi, bytem Dukelská 707/4, 

Krásná Lípa a  Radce Hlaváčkové, bytem 

Masarykova 246/6, Krásná Lípa.

III. Různé

Vrácení jistiny

Usnesení RM č. 35 - 08/2020

RM ukládá Vladimíře Doškové připravit 

návrh úpravy Postupu ve  věci prodeje 

a užívání nemovitostí ve vlastnictví měs-

ta Krásná Lípa a předložení zastupitelstvu 

města ke schválení.

Pronájem p.  p.  č. 2744/2, k. ú. Krásná 

Lípa

Usnesení RM č. 35 – 09/2020

RM schvaluje dodatek ke  smlouvě o  ná-

jmu pozemku č. 2019/23/15 - 150 (nájem-

ce Jakub Krištofori, Zahradní 300, Cvikov), 

kterým se upravuje výměra p. p. č. 2744/1, 

k. ú. Krásná Lípa z 390 m2 na 360 m2. 

Doplnění usnesení

Usnesení RM č. 35 – 10/2020

RM doplňuje usnesení RM č. 32-04/2020 

ze dne 25. 5. 2020 o  pronájmu části 

p. p. č. 233/2, k. ú. Krásná Lípa Dětskému 

domovu a školní jídelně, p. o., se sídlem 

Dittrichova 12, Krásná Lípa 

o znění: na dobu trvání 15 let za cenu 1 

Kč/rok.

 

Byty - nájemní smlouvy

Usnesení RM č. 35 – 11/2020

RM schvaluje uzavření nájemních smluv 

na byty se stávajícími nájemníky dle pří-

lohy.

Výměna oken - Masarykova 16/1, Krás-

ná Lípa

Usnesení RM č. 35 – 12/2020

RM projednala Zprávu o  posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu 3. kategorie na  zho-

tovení díla "Výměna oken - Masarykova 

16/1, Krásná Lípa" vypracovanou komisí 

pro výběrová řízení.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 

2020/11/18 - 186 s vítězným uchazečem, 

kterým je fi rma Okna Tanvald s. r. o., Kr-

kokošská 179, Tanvald, IČ 27284107, dle 

přílohy.

Oprava střechy - Masarykova 25/9, 

Krásná Lípa

Usnesení RM č. 35 – 13/2020

RM schvaluje na  základě předložených 

nabídek uzavření Smlouvy o  dílo č. 

2020/11/18 - 187 na  opravu střechy ob-

jektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s fi r-

mou Michaela Ilčíková, Truhlářská 2102, 

Varnsdorf, IČ 06878652, dle přílohy.

Město dotace COVID 19

Usnesení RM č. 35 – 14/2020

RM schvaluje přijetí dotace z  programu 

Mimořádné fi nanční ohodnocení zaměst-

nanců v sociálních službách v souvislosti 

s epidemií COVID 19 ve výši 58 626 Kč.

Kostka Krásná Lípa, p.  o. - dotace CO-

VID 19

Usnesení RM č. 35 – 15/2020

RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.  o. 

přijetí dotace z  programu Mimořádné 

fi nanční ohodnocení zaměstnanců v  so-

ciálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID 19 ve výši 414 685 Kč.

RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce 

dle předloženého návrhu.

Dotace spolky

Usnesení RM č. 35 – 16/2020

RM schvaluje výjimku z  Dotačního pro-

gramu na  podporu kulturní, sportovní 

a tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 

pro rok 2020 v souladu s bodem 9 toho-

to dotačního programu v bodě 5, kdy RM 

schvaluje přerozdělení dotace na  akce 

ve  výši 350  000 Kč místo 320  000 Kč 

a  dotace na  činnost 290  000 Kč místo 

320  000 Kč s  tím, že celkově schvále-

ná částka v  dotačním programu ve  výši 

640 000 Kč se nemění.

Dodatek hasiči

Usnesení RM č. 35 – 17/2020

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnopráv-

ní smlouvě č. 2020/15/43 - 66 o  poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 

se spolkem Sbor dobrovolných hasičů 

Krásná Lípa se sídlem Nemocniční 687/3, 

407 46 Krásná Lípa, který řeší přesun do-

tace z akce na činnost.

Dodatek Rybáři

Usnesení RM č. 35 – 18/2020

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnopráv-

ní smlouvě č. 2020/15/43 - 65 o  poskyt-

nutí dotace 
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z rozpočtu města Krásná Lípa se spolkem 

Český rybářský svaz, z. s., místní organi-

zace Krásná Lípa se sídlem Strádalova 

389/1, Krásná Lípa, který řeší změnu ter-

mínů akcí.

Dodatek č. 1 k pojištění majetku a od-

povědnosti

Usnesení RM č. 35 – 19/2020

RM schvaluje dodatek č. 1 k  pojistné 

smlouvě č. 2019/12/19 - 347 o  pojiště-

ní majetku a  odpovědnosti uzavřenou 

s Generali Česká Pojišťovna a. s., Spálená 

75/16, Praha, IČ 45272956, dle přílohy.

6. rozpočtové opatření 2020

Usnesení RM č. 35 -20/2020

RM schvaluje 6. rozpočtové opatření roz-

počtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle 

přílohy.

Spoty v radiích

Usnesení RM č. 35 – 21/2020

RM RM schvaluje uzavření obchodních 

smluv na spoty do rádia Blaník a Hitrádia 

FM Crystal na akce:

- Léto v Krásné Lípě č. 2020/19/29 - 180,

- Oslavy 150 let č. 2020/19/29 - 181,

- Den Českého Švýcarska č. 2020/19/29 - 

182.

Deklarace o spolupráci

Usnesení RM č. 35 – 22/2020

RM schvaluje uzavření Deklarace o  spo-

lupráci č. 2020/19/29 - 184 mezi městem 

Krásná Lípa a  společností Český rozhlas 

na propagaci pro rok 2020 - 2021 dle pří-

lohy

Pohledávky k  rozpočtovým příjmům 

města Krásná Lípa k 30. 6. 2020

Usnesení RM č. 35 – 23/2020

RM bere na  vědomí stav pohledávek 

k  rozpočtovým příjmům města Krásná 

Lípa k 30. 6. 2020.

Přehled plateb místních poplatků za 1 

- 6/2020

Usnesení RM č. 35 – 24/2020

RM bere na  vědomí přehled plateb zru-

šených místních poplatků za  lázeňský 

nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapa-

city, nového místního poplatku z pobytu 

a za užívání veřejného prostranství uhra-

zených v období od 1 - 6/2020. 

Kulturní dům

Usnesení RM č. 35 – 25/2020

RM bere na vědomí program kina a využi-

tí kulturního domu na měsíc srpen 2020, 

dle přílohy.

Turistické značení

Usnesení RM č. 35 – 26/2020

RM schvaluje fi nanční příspěvek Klubu 

českých turistů oblast Ústecký kraj, se síd-

lem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem 

ve  výši 10  000 Kč na  obnovu stávajícího 

značení a  vybavení směrovkami a  smě-

rovníky, dle nabídky KČT, oblast ÚK.

Zpráva o  plnění dlouhodobých úkolů 

RM

Usnesení RM č. 35 – 27/2020

RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlou-

hodobých úkolů z RM.

IV. Informace

Informace  

RM bere na vědomí:

- Přehled plnění daní a  Daňové plnění 

dle druhu daně - porovnání roku 2015 

až 2020,

-  Oznámení zahájení řízení o nařízení ne-

odkladného odstranění stavby.

Jan Kolář, Jana Drobečková
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Léčivé divadlo
 Gabriely Filippi

uvede představení 
Anastasia.

Hostem bude Irena 
Kubicová

Léčivé divadlo Gabriely Filippi uvede činoherní hu-
dební představení Anastasia. Nevšední příběh lás-
ky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný 
městský podnikatel a žena, která žije uprostřed pří-
rody. Ze setkání těchto tvou lidí se narodí nejenom 
syn, ale také hluboké a čisté poselství pro šťastný 
život na zemi. Proč a nač Vesmír rozsvěcuje hvěz-
dy nad člověkem, se dozvíte v novém činoherním 
představení Anastasia, ve kterém zazní mnoho pís-
ní na téma lásky.
Představení se koná v úterý 22. září 2020 (původní 
termín byl 21. dubna 2020) v Kulturním domě Krás-
ná Lípa. Začíná v 19:00. Vstupné je 330 Kč. Vstupen-
ky jsou v prodeji na webu https://gabrielafi lippi.cz 
Účinkují Gabriela Filippi a Mario Kubec
1. část – představení (cca 1 hod. 15 min.)
15 min. přestávka – možnost nákupu CD, audio 
knih a meditačních CD
2. část večera – povídání Gabriely s  jejím hostem 
Irenou Kubicovou, lektorkou jógy z  Českého Švý-
carska (cca 1 hodina)



strana 10 6. srpna 2020



strana 116. srpna 2020



strana 12 6. srpna 2020

Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě.  Vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná 
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz 
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.


