strana 1

13. srpna 2021

Pátek 13. srpna 2021
Příští číslo vyjde za tři týdny

č. 624

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

4,- Kč

Přijďte se podívat na další venkovní výstavu
před Domem Českého Švýcarska,
tentokrát věnovanou historii školství v našem městě
Pokud vás zajímá, jak vypadalo školství v našem městě, v Krásné Lípě
a v našich přidružených osadách a obcích v průběhu několika minulých
století, přijměte naše pozvání na procházku malou výstavou k tomuto tématu. Jejím autorem je pan Mgr. Karel
Jarolímek, krásnolipský občan a učitel,
badatel, autor mnoha odborných publikací a znalec vývoje regionálního
školství.
V letošním roce si chceme připomenout 150 let existence nové školní
budovy. A zdá se téměř symbolické,
že právě letos probíhá jedna z historicky největších rekonstrukcí tohoto
významného školského zařízení.
Srdečně Vás zveme na krásnolipské
náměstí před Dům Českého Švýcarska, kde je výstava k vidění od 6. srpna
2021 po dobu dvou měsíců.

Koncert Harcovníků rozezněl
amfiteátr kulturního domu
Příjemný letní podvečer strávili ti,
kteří si přišli do amfiteátru kulturního
domu poslední červencovou sobotu
poslechnout koncert country skupiny Harcovníci. Slyšeli dobře známé
písničky folkové, country i trampské.
Zkrátka pro každého něco. Čas při
poslechu těchto hitů rychle ubíhal
a na závěr hudebního večera se s námi
skupina rozloučila, jak jinak, Valčíkem
na rozloučenou.
Naše koncerty pak budou pokračovat
14. 8. v kulturním domě, kam se přesouvá koncert z kaple ve Vlčí Hoře.
Zveme vás k poslechu písniček Karla
Kryla v pásmu mladých hudebníků
nazvaném Salome. Další v pořadí je
koncert v kostele. V sobotu 21. 8. tam
zazní Vivaldiho Čtvero ročních dob
a další slavné barokní skladby v podání Lucie Sedlákové Hůlové a Ensemble
Lucis.
Alena Starostová

Vydejte se
z Žitavských
hor do Českého
Švýcarska na kole
Unikátní spojení 6 měst na kole, pěšky či
na kole tam – a zpět vlakem, nabízí trasa
mezi městy Krásná Lípa, Rybniště, Horní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží
a Groβschönau. Letáčky jsou k dostání česky
i německy v informačním středisku v Krásné
Lípě či elektronicky na webu https://www.
krasnalipa.cz/cyklovylet.php. Najdete v nich
trasu, ale i zajímavosti z jednotlivých měst.
Hurá do přírody!

strana 2

Aktuální dění
v Krásné Lípě
v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a nechte se informovat o aktuálním dění nejen
v Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma
ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone).
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“,
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz.
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Vítězkou 33. ročníku Tour de Feminin
se stala Joscelin Lowden
Vítězkou letošního ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin se stala
britská závodnice Joscelin Lowden ze stáje Drops Le Col. Stříbro vybojovala Francouzka Morgane Coston z celku Macogep Tornatech Girondins de Bordeaux a celkově třetí skončila Němka Corinna Lechner z týmu Stuttgart. Nejlepší česká závodnice Tereza Neumanová z národního
týmu ČR skončila celkově 21., jen o pozici za ní skončila Nikola Bajgerová z Dukly. Na startu 1.
etapy (časovky) se prezentovalo 141 závodnic, do cíle poslední 4. etapy jich dojelo pouze 58. Celkové výsledky i výsledky jednotlivých etap najdete na webu závodu www.tourdefeminin.com.

Letošní ročník závodu byl ve znamení několika změn, jednou z nich byla i změna pořadí etap. Jako 1.
se 8. 7. jela časovka a start i cíl měla na Křinickém náměstí v Krásné Lípě. Vyhrála ji Italka Valeri Bussi
v barvách domácího týmu CykloTrener. O den později následovala 2. etapa se startem (na fotografii)
i cílem v Krásné Lípě. Trať dlouhou 101,7 km jako první ujela nizozemská cyklistka Nina Buijsman
z týmu Parkhotel Valkenburg. Po vyhlášení druhé etapy byl na náměstí v Krásné Lípě připraven program v podobě hudebního vystoupení Jazz bandu Ervina Schrödingera z Mikulášovic a kapely Myluju Vendulu z Nového Boru. Třetí etapa se jela 10. 7., start i cíl měla v Rumburku, měřila 110,7 km
a vyhrála ji Němka Corinna Lechner.

SVOZ separovaného

odpadu vždy ve čtvrtek
v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční: 19. 8. | 2. 9.
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.

Poslední, čtvrtá etapa dlouhá 114,6 km se jela v neděli 11. července. Start měla ve Varnsdorfu a do cíle
v Krásné Lípě dojela jako první britská závodnice Joscelin Lowden, která se zároveň stala i vítězkou
celého 33. ročníku závodu. Na fotografii jeden z průjezdů Krásnou Lípou.

Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2021 začal tzv. letní svoz sběrných
nádob na SKO. Zimní svoz začíná 1. 10.
2021. 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

Zanedlouho po projetí závodnic cílem poslední etapy se na Křinickém náměstí konalo slavnostní vyhlášení vítězů nejen této etapy, ale i celého závodu. Jednou z dalších novinek letošního ročníku byl
i jeho přenos do online prostředí. Zájemci tak měli možnost závod od druhé etapy živě sledovat i na
internetu a poslední etapu i diváci na Křinickém náměstí na velkoformátové obrazovce. Škoda Auto
Tour de Feminin 2021, Memoriál Šárky Víchové-Peškové, to je celý název letošního ročníku, který se
původně měl konat již loni, kdy se nejel vzhledem ke koronavirové situaci.
Závod vznikl v roce 1988, jeho hlavním organizátorem a ředitelem byl pan Jiří Vích, který ho založil
pro svou dceru a úspěšnou reprezentantku přelomu 80. a 90. let Šárku. Po jejím skonu v roce 2018 se
závod jede rovněž jako Memoriál Šárky Víchové-Peškové. Vích v roce 2020 závod předal nové generaci organizátorů ze spolku Mandavan pod vedením Jana Novoty, nově je jejím čestným ředitelem.
Ředitelkou závodu je nyní mezinárodní rozhodčí Simona Davídková.
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Koncert Viaggio Musicale
V sobotu 10. července jsme v krásnolipské
kostele přivítali trio mladých umělců ve složení Barbora Plachá – harfa, Jiří Sycha – housle
a Vojtěch Pelka – kontratenor. Mladý pěvec
pochází z hudební rodiny a v současné době je
posluchačem Konzervatoře Jana Demla v Praze. Už od dětství se úspěšně účastnil mnoha
soutěží v klasickém zpěvu. V září 2019 nahrál
v německém Mannheimu CD vybraných árií
z oper I. Holzbauera a J. A. Koželuha. Houslista
Jiří Sycha se kromě koncertní činnosti věnuje
vyučování houslové hry a kompozici. Je znám
jako interpret moravského a romského folk-

lóru. Spolupracoval s cimbalistkou Zuzanou
Lapčíkovou a zpěvačkou Ivou Bittovou. Harfistka Barbora Plachá hraje nejen klasickou hudbu, ale ráda se účastní i vícežánrových projektů. Hraje na unikátní francouzskou harfu Louis
XVI. z roku 1779, která se nacházela na dvoře
Marie Antoinnety. Pro posluchače v Krásné
Lípě si mladí interpreti připravili program nazvaný Za hudebními skvosty napříč Evropou.
Mohli jsme tak slyšet díla J. Dowlanda, H. Purcella, G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, ale
i M. Antoinetty a J. B. Senaillé.
Alena Starostová

Letní podvečer
s Petrem Lüftnerem
„…díky za pozvání, my z toho měli a máme
moc dobré pocity, užili jsme si to, bavilo nás publikum, nakonec i přes déšť jsme si užili vnitřek
kina, pan zvukař byl také prima…“ Tak zhodnotil koncert, který se konal v sobotu 17. července v kulturním domě, muzikant, písničkář,
básník se srdcem na dlani Petr Lüftner. Slyšet
jeho koncert byla radost. Zazpíval nám svou
nejznámější písničku Ty jsi to Ústí, která se stala přes noc hitem pro všechny Ústečany. Lidé
poslouchají každé slovo, protože písnička
mluví i za ně, vyjadřuje jejich pocity a sympatie k místu, ve kterém se rozhodli prožít svůj
život. V krásnolipské kině jsme si všichni společně zazpívali i písničku Kareta, která přispěla
k dobré náladě a skvělé atmosféře. Byl to příjemný letní podvečer.
Alena Starostová

Hudební výlet po Britských ostrovech
s Věrou Kláskovou
Je předposlední červencová sobota, těsně
před svátkem sv. Anny. Krásný letní podvečer
a my se ocitáme na malém výletě po Britských
ostrovech, kam nás pozvala svými irskými
a skotskými písněmi paní Věra Klásková. Přenesla nás do útulných irských hospůdek, kde
zní kytary a pivo teče proudem… Na svůj

nástroj ji doprovázel mladý kytarista Ondřej
Pour. Zazněly i skladby v češtině, které jsou
u nás známé díky Spirituál Kvintetu a jednu
písničku paní Klásková věnovala i nedávno
zesnulému Františku Nedvědovi.
Alena Starostová

Pivovar Falkenštejn oslavil osmé narozeniny
Osmé výročí od svého otevření oslavil v sobotu 7. srpna
2021 Pivovar Falkenštejn, a to
tradičním hudebně-pivovarským festiválkem Krásnolipská nádhera. Na části náměstí
před pivovarem vyrostlo koncertní pódium a zastřešené
prostorné místo k sezení, nechybělo narozeninové pivo
– Falkenštejn Desina 10°. Nabídku místních piv rozšířil stánek pivovaru Born a nabídku
jídel zas grilování. Součástí
programu bylo také otevření
kostelní věže, příležitost se
na krásnolipskou nádheru
podívat z ptačí perspektivy.
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Na začátku září vystoupí
v Krásné Lípě vůbec poprvé zpěvačka,
skladatelka a textařka
Vladivojna La Chia v doprovodu
violoncellistky Terezie Kovalové
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Osobní asistence
Domácí péče o seniory
a osoby se sníženou soběstačnos "
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
cupalova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 359
Retros pendia
lunakova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238
Sociálně ak vizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583
Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

Koncert se uskuteční v sobotu 18. září 2021
od 19:00 v industriálním interiéru společnosti
Novia Fashion. U této příležitosti jsme Vladivojně položili několik otázek.

koncertní aktivity vrací do stavu před pandemií covid-19?
V podstatě ano, ale jsem v druhém trimestru
těhotenství, takže očekávám alespoň půlroční
pauzu.

Medailonek
Vladivojna La Chia dosud vydala 14 alb vycházejících z tak odlišných stylů jako alternativní
pop, elektronika, rock, metal, folk, klasická
hudba. Její bohatá diskografie je ukázkovým
příkladem autentického osobního přístupu
k textu a zároveň mimořádných skladatelských a aranžérských schopností. Vladivojna
se věnuje i komponování filmové a divadelní hudby. V roce 2011 byla nominována
na Českého lva a Cenu české filmové kritiky
za hudbu k filmu Nevinnost (Jan Hřebejk),
v roce 2017 pak získala nominaci na Českého
lva za nejlepší hudbu k filmu 8 hlav šílenství
(Marta Nováková). Je také autorkou hudby
k úspěšnému seriálu HBO Až po uši (Jan Hřebejk) a dokončuje svou první autorskou operu
Šípková Lulu. S Terezií Kovalovou spolupracuje už od roku 2007 a je to na jejich společném
souznění a nasazení znát. V září 2021 jí vyjde
nové, nezvykle klidné a intimní album s názvem Tam v hluboké tmě tepe a září.

Jak jste prožívala období lockdownu? Byla
možnost zůstat i v tento těžký čas umělecky
aktivní?
Pokusila jsem se z tohoto stavu vytěžit maximum a hodně jsem pracovala a skládala. Vydala jsem loni svůj první vinyl Hrdinům naší
doby, v září vyjde nové album na vinylu Tam
v hluboké tmě tepe a září. Taky jsem dokončila po čtyřech letech svou první operu Šípková
Lulu, složila jsem hudbu pro krátký film Olga
a dvě audioknihy a drobně jsem hostovala
na pár deskách české alternativní scény.

V Krásné Lípě hrajete poprvé. Objevujete
ráda koncertně neprobádaná místa?
Ano, baví mě rozdílná místa a lidé. Nejraději
mám města, ve kterých se můžu zdržet a procházet se uličkama anebo vyrazím na výlet,
když to čas dovolí. Okolí Krásné Lípy je překrásné, takže doufám, že bude čas si dát nějaký ten špacír po okolí.
Kultura zažívá po dlouhém období vládních
restrikcí mírné oživení. Dá se říci, že se vaše

Máte radši velké koncerty nebo spíš koncerty v komorním prostředí?
Mám raději komorní koncerty a obzvlášť v doprovodu Terky na cello nebo sólově si ten kontakt užívám nejvíc.
Vaše tvorba je nejen obsáhlá, ale také velice různorodá. Na co se můžeme těšit zde
v Krásné Lípě?
Zahrajeme průřez mou tvorbou a největší
prostor dostanou skladby z posledních šesti
let. Určitě ale zahrajeme i nějaké osvědčené
písně, které by v našem repertoáru neměli
chybět a také něco ze zhudebněných básní
Anny Barkovové nebo akustické verze písní
z Vladivojska.
A jaké máte plány do budoucna?
Vychovat dítě, letět na měsíc a zasadit pomerančovník.
Děkujeme za rozhovor.

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
Půjčovna kompenzačních pomůcek
telefon 777 925 302
Prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
dana-pradelna@seznam.cz
telefon 777 053 011

Na fotografii Vladivojna La Chia, v pozadí Terezie Kovalová. Foto: H. Kadlčíková
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Asistent prevence
kriminality
V případě potřeby můžete kontaktovat našeho
asistenta prevence kriminality na tomto
telefonním čísle: 773 766 938.

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

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.

Svoz tříděného
odpadu – pytlový svoz
Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpozději
do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za pochopení.
Podrobnější informace – L. Fritscheová, MěÚ
Krásná Lípa, tel.: 412 354 833, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz
Svozový kalendář a mapku svozu najdete
na webu www.krasnalipa.cz v menu Úřad 
odpadové hospodářství.
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Ohlédnutí za minulým školním rokem:
online výuka přinesla i nové zkušenosti
a mnohému naučila, Ekotým naší
základní školy rekapituluje
Online výuka na naší škole
Naše škola mohla při epidemiologických
opatření a omezení běžné výuky zavést plnohodnotnou distanční výuku díky své připravenosti. Žáci obdrželi školní adresy, celá škola
najela na jednotný komunikační kanál. Každá
třída měla už na jaře 2020 založenou svou
učebnu Google Classroom a jejím prostřednictvím mohla hned komunikovat s učiteli.
Online výuka byla organizována prostřednictvím Google Meet. 1. stupeň se učil přibližně
dvě hodiny online (český jazyk, matematika,
angličtina, nauka o světě). 2. stupeň po většinu distanční výuky pracoval podle upravených rozvrhů, probíhala online výuka v rozsahu nejdříve pěti a pak tří hodin denně (důraz
na Čj, M, Aj, druhý cizí jazyk a naukové předměty). Učitelé zadávali práce – s učebními
materiály, výukovými aplikacemi, video a audio obsahem. Všechny práce mohli žáci vypracovávat spolu s učitelem při videokonferenci.
Do přímé práce (online výuky) s dětmi se na 1.
stupni zapojovali vychovatelé a na obou stupních i asistenti pedagoga. I v distanční výuce
běžela podpora žáků se speciálními potřebami, individuální a skupinová speciální pedagogická péče a intervence.
V průběhu distanční výuky byly nabídnuty žákům školní notebooky. Další alternativou výuky byla možnost navštěvovat místní T-klub.
Také fungovala ve škole recepce, kde si žáci
vyzvedávali úkoly v písemné formě.
Během školního roku se objevila spousta potíží (IT technika, připojení, ovládání programů,
termíny z ministerstev…), ale jak děti, učitelé
i rodiče jsme společnými silami docílili nejen
toho, že jsme plnili výstupy vzdělávacího pro-

gramu, ale naučili jsme se (my všichni) komunikovat jinou formou, větší zodpovědnosti,
pečlivosti, samostatnosti, dodržování termínů. Zkrátka dovednostem nutné pro život.
Mgr. Martina Kolářová
Práce Ekotýmu ZŠ Krásná Lípa
Tento rok se učitelé zapojili do projektu Mistři. S odbornými lektorkami z hnutí Tereza si
po celý rok jednotlivými kroky procházeli plánování projektů Ekoškoly. Cílem je v budoucnu proškolit další učitele na škole, aby uměli
svou přírodovědnou činnost efektivně plánovat, hodnotit.
Celý rok jsme, navzdory k epidemiologickým
opatřením, pracovali pravidelně, vždy ve středu v online prostředí aplikace Classroom.
V druhém pololetí naše práce směřovala k pořádání Kampaně obyčejného hrdinství. Žáci
z Ekoškoly připravovali plakáty a komiksy pro
všechny třídy, aby spolužáky namotivovali.
Ekotým vybral jen jednu výzvu (Jíme zdravě
a ekologicky). Každý žák výzvu plnil dobrovolně, posílal fotky a vyplněnou tabulku. Vše se
odehrálo distanční formou.
Stali jsme se aktivními reportéry. Natočili jsme
krátké tříminutové video a dali vědět svému
okolí, že na životním prostředí záleží. Ukázali
jsme lidem kolem nás, že i oni se mohou aktivně zapojit do řešení problémů souvisejících
se změnou klimatu, a předcházet tak možným dalším problémům. Video jsme přihlásili
do národního kola soutěže Mladých reportérů
pro životní prostředí. Naše práce postoupila
do kola mezinárodního.
Mgr. Martina Kolářová

Poradna v Kostce mění provozní dobu
V červenci letošního roku tomu bylo 10 let
od zaregistrování sociální služby Odborné sociální poradenství a otevření Poradny v Kostce. Po ukončení tříletého projektu financovaného z Evropského sociálního
fondu, se vrací k dvoudenní provozní době
v komunitním centru Kostka Krásná Lípa. Terénní forma poskytování poradenství také
zůstává zachována. Služba je poskytována

ve všech 18 obcích Šluknovského výběžku.
V obou případech je lepší si předem sjednat
schůzku u poradců Mgr. Romana Cupalová,
tel. 777 291 359, JUDr. Miloš Hanzlíček, tel.
777 925 302.
Provozní doba v komunitním centru: pondělí 09:00 – 17:30, úterý 13:00 – 17:00. Provozní doba v terénu: úterý 09:00 – 12:00, čtvrtek
12:30 – 15:30.

Z Krásné Lípy na Jedlovou vlakem
a zpět na koloběžce
Sportovní areál v Krásné Lípě společně s půjčovnou koloběžek na Jedlové nabízí zajímavý
tip na výlet. Vyrazit můžete z Krásné Lípy vlakem na jedno z nejkouzelnějších nádraží v Čechách – Jedlová. Odtud pěknou vycházkou

vystoupat k stejnojmenné rozhledně, kde si
můžete půjčit koloběžku a projet nejdelší nabízenou trasu, a to zpět až na sportovní areál
v Krásné Lípě, kde koloběžku odevzdáte.
Sportovní areál je otevřen
celoročně a zvláště v letních
měsících hojně navštěvován
nejen sportovci, ale i rodinami
s dětmi, kterým nabízí řadu
venkovních dětských atrakcí
v příjemném a udržovaném
prostředí a nechybí ani
možnost občerstvení.
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Z historie školství v Krásné Lípě
Nedá se přesně určit, kdy v Krásné Lípě začala školní výuka. Pravděpodobně to bylo už
v 16. století, s určitostí je to století 17., kdy je
první zmínka o platu zdejšího učitele, který
byl na tehdejší poměry placen velmi dobře.
V této době už měla škola vlastní budovu. Velmi dobrou se zdejší škola stala na začátku 19.
století, kdy byl jejím správcem Thaddäus Palme. Dobové prameny uvádějí, že v roce 1833
je v Krásné Lípě škola šestitřídní. Docházelo
do ní necelých 500 žáků. Ve městě později
existovala škola obecná (na které bylo možno splnit celou povinnou docházku) a škola
měšťanská s nepovinným čtvrtým ročníkem,
vše ale v dělení na školu chlapeckou a dívčí.
Oddělena byla také ředitelství těchto škol, dokonce i vchody do školy byly zvlášť pro dívky
a chlapce.
V Krásné Lípě působila v letech 1923–1938
česká menšinová škola. Sídlila v hlavní budově školy. Prvním řídícím učitelem se stal pan
Josef Pícha, posledním pak Jaroslav Truhlář.

Škola měla jednu třídu pouze s ročníky prvního stupně. Měla obvykle okolo dvaceti žáků.
Vyučování v české škole ukončil rok 1938, kdy
po odchodu téměř všech Čechů došlo k jejímu vyrabování nacistickými ordnery.

bice součástí Krásné Lípy. První školní budova
tady byla postavena patrně v roce 1833. Jako
ostatní školy byla také německojazyčná. To se
změnilo opět po druhé světové válce. Česká
škola vyučovala v obci 21 let.

Své školní budovy měly i obce později spadající pod Krásnou Lípu. Škola v Krásném Buku
stojí od roku 1800 a spoluzakladatelkou stavby se stala kněžna Aloisie Kinská. Na vyučování sem docházely děti i z Kamenné Horky a ze
Zahrad. Ve Sněžné stávala škola jednotřídní.
Po druhé světové válce v ní vyučování skončilo pro nedostatek žáků. Děti ze Sněžné docházely do školy ve Vlčí Hoře. Tam počet žáků
vzrostl a obec pořídila novou školní budovu.
Zdejší škola zanikla koncem 60. let 20. století
a žáci docházeli do školy do Starých Křečan
a Krásné Lípy. Také Kyjov míval vlastní školní
budovu. Vyučovali zde manželé Kučerovi, ti
učili i ve Vlčí Hoře i ve Sněžné. Po 2. světové
válce v roce 1946 byla zdejší škola pro nedostatek dětí uzavřena. Svého času bývala i Dou-

Rozvoj průmyslu v 19. století si brzy vynutil i vznik odborného školství. Po roce 1870
v Krásné Lípě vznikla 1. řemeslnická škola. Působila zde také Živnostenská odborná škola
pokračovací. Od roku 1875 zde také působila
Státní odborná škola pletařská, kde probíhaly
i odborné kurzy. Tyto školy vyučovaly pouze
do konce druhé světové války. Historii zdejšího školství je věnována výstava, jejímž autorem je Mgr. Karel Jarolímek a prohlédnout si
ji můžete od 6. 8. 2021 na krásnolipském náměstí. Chystá se i přednáška o zdejším školství
a kniha Česká menšinová škola v Krásné Lípě
1923–1938.

Osobní asistence
v Domech se sociální službou
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytujeme pomoc a podporu:
• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko…);
• při osobní hygieně (koupání, mytí vlasů, aj.);
• při zajištění stravy (podávání jídla, objednání obědů);
• při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky);
• při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, ruční práce, společenské hry);
• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři či společenské akce);
• při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí (např.
jednání s úřady, komunikace s opatrovníky,
zdrav. zařízeními, dalšími institucemi).
V rámci služby je poskytováno bezplatné základní sociální poradenství.
Služba je poskytována na základě uzavřené
smlouvy, ve které je sjednán rozsah a četnost
poskytované služby. Službu si lze sjednat
dlouhodobě nebo jen na potřebné období.
Čerpání služby není podmínkou pro přidělení bytu v Domech se sociální službou. Službu
Osobní asistence si lze objednat ještě před
přidělením bytu.
Klientem služby se může stát osoba se sníženou soběstačností, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o:
• osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, jiné druhy stařecké demence);
• osoby s chronickým onemocněním;
• osoby s kombinovaným postižením;
• osoby s mentálním postižením;

• osoby s tělesným postižením;
• osoby se zdravotním postižením;
• osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s postižením po úrazu, po nemoci);
• senioři.
Zásady poskytování služby:
• individuální přístup – zajišťujeme péči dle
individuálních potřeb klienta, respektujeme a podporujeme jeho svobodné rozhodnutí, tak aby klient mohl žít v jistotě, co nejvíce samostatně a po svém;
• rovný přístup – respektujeme práva klienta,
jeho důstojnost, zachováváme mlčenlivost,
podporujeme klienta v přístupu ke službám
i institucím;
• bezpečí – dbáme na zajištění bezpečí klienta i asistentů;
• flexibilita – péči přizpůsobujeme dle potřeb
klienta a možností služby;
• samostatnost – klienty podporujeme v zachování si samostatnosti, kontaktů a aktivit
pro plnohodnotný život.
Věk klientů není omezen.
Služba je poskytována bez časového omezení, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,
o víkendech a svátcích.
Cena služby je 120 Kč za hodinu. Účtuje se
skutečný čas strávený v domácnosti klienta
(tzn. 30 min = 60 Kč apod.) Službu je možno
hradit i z příspěvku na péči. Na základě poskytnutých asistencí je klientovi vystavena
faktura za daný měsíc.
Sociální službu zajišťuje příspěvková organizace města Kostka Krásná Lípa:
• JUDr. Miloš Hanzlíček, vedoucí služby, sociální pracovník, tel. 777 925 302, email: hanzlicek@komunitnicentrum.com
• Mgr. Romana Cupalová, sociální pracovnice, tel. 777 291 359, email: cupalova@komunitnicentrum.com
• Hana Rybárová, vedoucí terénních asistentek, tel. 724 099 920, email: rybarova@komunitnicentrum.com

Alena Starostová

Pozvánka
na hravou
botanickou
vycházku pro
rodiny s dětmi
Pozvánka na hravou botanickou vycházku
s poznáváním stromů a rostlin. Vycházka je
určena hlavně pro rodiče a děti, kteří se chtějí
na chvíli stát botaniky a zúčastnit se expedice zaměřené na prozkoumávání a objevování
rostlin v krásnolipském městském parku. Akce
se koná v sobotu 14. srpna od 9:30 do 12:00
v městském parku v Krásné Lípě, sraz je
u sochy lva.
Co Vás čeká? Poznávání základních druhů
stromů, keřů, bylin, mechů a lišejníků. Vyzkoušení si práce s botanickým klíčem, atlasy, práce s lupou a kapesními mikroskopy.
Průvodce: Mgr. Ivana Marková – botanik
Správy NP České Švýcarsko a Ing. Jarmila Judová – lektor ekologické výchovy
Délka trasy: do 2 km
Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv
Kontakt: i.markova@npcs.cz, 731 697 003;
j.judova@npcs.cz, 775 552 790
Akci pořádá Správa Národního parku České
Švýcarsko, aktuální informace a přehled všech
akcí pořádaných správou najdete na webu
https://www.npcs.cz/akce.

Vzpomínka
Letos je to 15 let, co
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
Karel Portl. S láskou
stále vzpomínají manželka Helena, syn Karel
s rodinou a dcery Martina a Hela s rodinami.
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Program kina

Vzhůru za sny
Pondělí 16. 8. 2021 od 17:00
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru nohama.
Poprvé, když dostane nevlastní sestru a podruhé,
když přijde na to, jak vznikají sny.
Dánský animovaný film pro děti, 81 min.,
vstupné 50 Kč.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Středa 18. 8. 2021 od 19:00
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že
nežijí tak, jak si představovali. Rozhodnou se krizi
vyřešit provokativní hrou a plněním odvážných
úkolů. Hrají: M. Pechlát, D. Švehlík, H. Čermák, M.
Hofmann a další.
Nová česká komedie, 118 min., vstupné 120 Kč.

Chyby
Pondělí 23. 8. 2021 od 19:00
Osudy dvou mladých lidí nečekaně změní setkání
s minulostí, které odstartuje sérii událostí a obrátí
jejich životy naruby.
Český film, 99 min., vstupné 70 Kč.

Usnesení z 51. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 21. 6. 2021
I. Hlavní program
Závěry z jednání 15. ZM
Usnesení RM č. 51 – 01/2021
RM bere na vědomí průběh a závěry z jednání 15. ZM a ukládá:
- Petru Olivovi, vedoucímu OMCS, prověřit
narůstající výskyt reklamních poutačů
ve veřejném prostoru,
- Karlu Marešovi, referentovi OVIŽP, projednat záměr odkoupení pozemků na Kyjovské ulici
p. p. č. 105 a p. p. č. 3150, k. ú. Krásná
Lípa.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 02/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej části

p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Markétě Batovcové,
bytem Hrnčířská 2725, Varnsdorf z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 51 – 03/2021
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 453 o výměře 563 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 454 o výměře 879 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 456/2 o výměře cca 300 m2,
k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2349/1 o výměře 633 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 2349/3 o výměře 635 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 2349/2 o výměře 217 m2, k. ú.
Krásná Lípa,

- p. p. č. 2347 o výměře 170 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- st. p. č. 666/6 o výměře 99 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 535/2 o výměře cca 70 m2,
k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 534 o výměře cca 80 m2,
k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 2748/22 o výměře
max. 35 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 444/4 o výměře 1553 m2, k. ú.
Krásný Buk.
Pronájem p. p. č. 589, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 51 – 04/2021
RM schvaluje pronájem p. p. č. 589 o výměře 829 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Marku Hejnému, bytem
Dlouhý Důl 19, Krásná Lípa.

13. srpna 2021
Pronájem p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 51 – 05/2021
RM schvaluje pronájem p. p. č. 41/1 o výměře 938 m2, k. ú. Zahrady za účelem
zajištění přístupu a zřízení zahrady Marcele
Pokorné, bytem Sněžná 25, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 51 – 06/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout
část p. p. č. 1168/1 o výměře 35 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Potvrzení kupní ceny
Usnesení RM č. 51 – 07/2021
RM schvaluje kupní cenu pro odkoupení
části p. p. č. 3079/1, k. ú. Krásná Lípa
od České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody
1222, Praha 1 ve výši 9 000 Kč.
Směna p. č. 186/2, p. č. 1791/2, p. č.
1742/2 a části p. č. 1742/1 za
p. č. 1837, p. č. 1844/8, p. č. 1771
a p. č. 1772, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 08/2021
RM projednala návrh směny p. p. č. 186/2
o výměře 1587 m2, p. p. č. 1791/2 o výměře
25314 m2, p. p. č. 1742/2 o výměře 1281
m2 a části p. p. č. 1742/1 o výměře cca
12000 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č.
1837 o výměře 5973 m2, p. p. č. 1844/8
o výměře 3271 m2,
p. p. č. 1771 o výměře 6256 m2 a p. p. č.
1772 o výměře 5051 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa
s firmou Jospenna s. r. o., se sídlem Branická 213/53, Praha 4, IČ 5560403.
RM ukládá Janu Kolářovi, starostovi města
Krásná Lípa, jednat o upřesnění rozsahu
nabídky.
Dodatek ke smlouvě
Usnesení RM č. 51 – 09/2021
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2000/23/17-021 (nájemce Marie Stahnkeová, bytem Kvapilova
774/13, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští pozemek
p. p. č. 2347, k. ú. Krásná Lípa.
Souhlas s uzavřením dohody
Usnesení RM č. 51 – 10/2021
RM schvaluje uzavření dohody pro účely
zajištění sledování stavu evropsky významných druhů živočichů a rostlin na území
NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce mezi AOPK ČR, Kaplanova 1, Praha
a Správou NP České Švýcarsko, Pražská
457/52, Krásná Lípa dle přílohy.
Byty - pronájem - byt č. 44, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 51 – 11/2021
RM schvaluje pronájem bytu č. 44, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Zdeněk Vaněk, bytem Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa,
2. Jiří Vinklařík, bytem Nemocniční
1064/30, Krásná Lípa,
3. Irina Jeřábková, bytem Křižíkova
1183/9a, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Zrušení záměru prodeje
Usnesení RM č. 51 – 12/2021
RM ruší záměr prodeje p. p. č. 690, k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy.
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Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 51 – 13/2021
RM podle čl. V. odstupuje od Smlouvy
o nájmu pozemku č. 2017/23/15-76 (nájemce Marie Tománková, Varnsdorfská
128/82, Krásná Lípa).
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 51 – 14/2021
RM schvaluje uzavření nájemních smluv
na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Byty - vyhlášení k pronájmu - Dům se
sociální službou
Usnesení RM č. 51 – 15/2021
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt
č. 14, Nemocniční 1156/16 (Dům se sociální službou). Byt I. kategorie o velikosti
1+1 (46,13 m2, sazba 70 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 max. 2 osoby.
PD - Fotbalové hřiště s umělým trávníkem a atletickým oválem
Usnesení RM č. 51 – 16/2021
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo
č. 2021/11/14 - 146 na realizaci díla «
Projektová dokumentace pro společné
územní řízení
a stavební povolení“ pro stavbu „Fotbalové
hřiště s umělým trávníkem a atletickým
oválem“
s Ing. arch. Liborem Králem, Břežany nad
Ohří 46, Budyně nad Ohří, IČ 48263729,
dle přílohy.
Obnova křížků v místních částech
města Krásná Lípa - Dlouhý Důl
a Sněžná
Usnesení RM č. 51 – 17/2021
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo
č. 2021/11/14 - 145 na realizaci díla
«Obnova křížků v místních částech města Krásná Lípa - Dlouhý Důl a Sněžná»
s BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 8/2,
Krásná Lípa, IČ 01237829,
dle přílohy.
Stání karavanů u fotbalového hřiště
Usnesení RM č. 51 – 18/2021
RM se seznámila se studií na vybudování
stání karavanů u fotbalového hřiště vypracovanou
Ing. arch. Liborem Králem.
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení včetně
kontrolního rozpočtu a následně zajistit
vydání stavebního povolení na vybudování
stání pro karavany u fotbalového hřiště.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 51 – 19/2021
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2021/16/15 - 147 na vedení zemního
kabelu v pozemní komunikaci v ul. Křižíkova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.

Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 51 – 20/2021
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2021/16/15 - 148 na vedení zemního
kabelu v pozemní komunikaci v ul. Tyršova s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
VB
Usnesení RM č. 51 – 21/2021
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2021/10/15 - 149 na umístění stavby
rekonstruovaného mostku přes Křinici v ul.
Fibichovo údolí s firmou Povodí Ohře s. p.,
Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988
dle přílohy.
Výzva k podání žádosti o změnu ÚP
Usnesení RM č. 51 – 22/2021
RM schvaluje zveřejnění výzvy občanům
o možnosti podávat žádosti na změnu ÚP
Krásná Lípa v termínu do 15. 8. 2021.
Zpráva o uplatňování územního plánu Krásná Lípa
Usnesení RM č. 51 – 23/2021
RM bere na vědomí změnu zpracovatele
Zprávy o uplatňování územního plánu
Krásná Lípa
z MěÚ Rumburk, na osobu splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
Žádost o instalaci dopravního zrcadla
Usnesení RM č. 51 – 24/2021
RM nesouhlasí s úhradou dopravních zrcadel - pro každý směr výhledu - na výjezd
ze soukromého pozemku p. p. č. 852/1, k.
ú. Krásná Lípa, od domu č. p. 131.
RM doporučuje žadatelce obrátit se
na správce komunikace SÚS Ústeckého
kraje.
Vyjádření k pozemkovým úpravám
Kyjov a Krásný Buk
Usnesení RM č. 51 – 25/2021
RM bere na vědomí vyjádření vlastníkům
dotčených sousedních pozemků k rekonstrukcím cest v rámci pozemkových úprav.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 51 – 26/2021
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku
města Krásná Lípa dle přílohy.
Smlouva o sponzorství
Usnesení RM č. 51 – 27/2021
RM schvaluje uzavření Smlouvy o sponzorství č. 2021/13/21 - 164 o poskytnutí
sponzorského daru na uspořádání XIV.
ročníku mezinárodního hudebního festivalu mezi městem Krásná Lípa a spolkem
Arte Musica, z. s. Jiříkov, IČ 22668586 dle
přílohy.
Smlouva o hudebním vystoupení
Usnesení RM č. 51 – 28/2021
RM schvaluje Smlouvu o hudebním vystoupení č. 2021/19/29 - 165 mezi městem Krásná Lípa
a Petrem Lüftnerem, Klíšská 85, Ústí nad
Labem, IČ 74930524 dle přílohy.
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Dotace na nové zdroje pitné vody
Usnesení RM č. 51 – 29/2021
RM schvaluje přijetí dotací ze Státního
fondu životního prostředí ČR a realizaci
projektů: Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa - Vlčí
Hora, Sněžná a Průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody - Krásná Lípa
- Krásný Buk a Kyjov.
Dispoziční oprávnění k rozpočtu změna od 1. 7. 2021
Usnesení RM č. 51 – 30/2021
RM schvaluje změny dispozičních oprávnění k nakládání s rozpočtovými prostředky
města od 07/2021 dle přílohy.
Závazné ukazatele rozpočtu NIV ZŠ
a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 51 – 31/2021
RM bere na vědomí změnu závazných
ukazatelů rozpočtu NIV příspěvkové orga-

nizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa k 3. 6. 2021
dle přílohy.
6. rozpočtové opatření 2021
Usnesení RM č. 51 – 32/2021
RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2021 dle
přílohy.
Zpracování místní energetické koncepce
Usnesení RM č. 51 – 33/2021
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu EFEKT energie efektivně Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt
Zpracování místní energetické koncepce
pro město Krásná Lípa dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů ze 49. RM
Usnesení RM č. 51 – 34/2021
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ze 49.
RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápis:
- Informace o neobdržení dotace,
- Žádost manželů Čechových,
- Informace o využití dotačního programu
na výstavbu rodinných domů,
- Zápis z jednání Společenské komise ze
dne 1. 6. 2021,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 15. 6. 2021.
Jan Kolář, Jana Drobečková

Usnesení z 52. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19. 7. 2021
I. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 722/1 a p. p. č. 722/2,
vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 52 – 01/2021
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
722/1 o výměře 505 m2 a p. p. č. 722/2
o výměře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem výstavby rodinného domu
Kristině Ermakové, bytem Kovanická 92,
Poděbrady za cenu 33 950 Kč (do základní
výměry 33 950 Kč). Prodej bude realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a pronájmu nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován po vypršení
výpovědní doby současnému nájemci.
Prodej p. p. č. 241/6, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 52 – 02/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 241/6 o výměře 336 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Ing. Andree Košťálové, bytem Boženy
Němcové 44, Jablonec nad Nisou z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 76, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 52 – 03/2021
RM doporučuje ZM neschválit prodej
p. p. č. 76 o výměře 1207 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu Jiřině a Danielu Rážovým, bytem
Jiráskova 650, Veltrusy
z důvodu, že pozemek není dle ÚP určen
k výstavbě.
Pronájem části p. p. č. 1168/1, k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 52 – 04/2021
RM schvaluje pronájem části p. p. č.
1168/1 o výměře 35 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Aleně Pustajové,
bytem Rumburská 5, Krásná Lípa.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 52 – 05/2021
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú.

Vlčí Hora,
- st. p. č. 86/2 o výměře 214 m2, k. ú.
Krásný Buk,
- p. p. č. 386/1 o výměře 173 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- p. p. č. 385 o výměře 142 m2, k. ú.
Krásný Buk,
- část p. p. č. 387 o výměře cca 110 m2,
k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 443/1 o výměře 1023 m2, k. ú.
Krásný Buk,
- část p. p. č. 1086/3 o výměře cca 1600
m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 692 o výměře cca 140 m2,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 693/2 o výměře cca 520 m2,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- část p. p. č. 1501/4 o výměře 238 m2,
k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1501/4 o výměře 239 m2,
k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1948 o výměře 1236 m2,
k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 379/1 o výměře 470 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 45, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 52 – 06/2021
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční 1137/6, Ivo Acsovi, bytem Čelakovická 2916, Varnsdorf, v obecním zájmu
po dobu zaměstnání u Policie ČR, obvodní
oddělení Krásná Lípa. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 1156/16 - Dům se sociální službou
Usnesení RM č. 52 – 07/2021
RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční 1156/16, v tomto pořadí:
1. Ljuba Černík, Bendlova 777/6, Krásná
Lípa,
2. Jaroslav Sodomka, Nemocniční 952/18,
Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si proveden nájemce na vlastní náklady.

II. Různé
Byty - dohoda o ukončení nájemní
smlouvy
Usnesení RM č. 52 – 08/2021
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2017/25/26 - 15, na byt č. 15,
Nemocniční 1137/6 se Zdeňkem Vaňkem,
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
a Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2,
Masarykova 993/2 s Josefem Juráškem,
bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 52 – 09/2021
RM schvaluje uzavření nájemních smluv
na byty se stávajícími nájemníky dle přílohy.
Nákup služebního vozidla
Usnesení RM č. 52 – 10/2021
RM schvaluje objednání služebního vozidla „Škoda Karoq akční model 1,5 TSI
110 kW“ a uzavření Kupní smlouvy č.
2021/33/14 - 199 s firmou AUTO-BRANKA,
spol. s r. o., Prosecká 817/82, Praha 9 Prosek, IČ 49245589, dle přílohy.
Dodávka víceúčelového malotraktoru
Usnesení RM č. 52 – 11/2021
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na „Dodávku víceúčelového malotraktoru“, dle přílohy.
Obnova místních komunikací 2021 výběr komunikací
Usnesení RM č. 52 – 12/2021
RM schvaluje výběr místních komunikací
určených k obnově v roce 2021, dle přílohy.
Obnova místních komunikací 2021 výzva
Usnesení RM č. 52 – 13/2021
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova místních komunikací 2021“, dle přílohy.
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Úprava území pod rybníkem Cimrák
- PD
Usnesení RM č. 52 – 14/2021
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo č. 2021/11/14 - 193 na zpracování
projektové dokumentace pro stavební
povolení a inženýrskou činnost na akci
„Úprava území pod rybníkem Cimrák“
s firmou MV projekt, spol. s r. o., V zahrádkách 2838/43, Praha 3, IČ 26137917, dle
přílohy.

- Jaroslava Roubíčková - fasáda - smlouva
č. 2021/15/115 - 183,
- Josef Drobeček - střecha - smlouva
č. 2021/15/115 - 184,
- Lenka Kočárková - střecha - smlouva
č. 2021/15/115 - 185,
- Marcela Ullmanová - střecha - smlouva
č. 2021/15/115 - 186,
- Petr Hozdek - střecha - smlouva
č. 2021/15/115 - 187,
- Petr Hozdek - fasáda - smlouva
č. 2021/15/115 - 188.

v roce 2021 pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa ve výši 592 915 Kč dle přílohy.

Obnova fasády na objektu Masarykova 16/1 - výzva
Usnesení RM č. 52 – 15/2021
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova fasády – Masarykova 16/1, Krásná Lípa“, dle přílohy.

Smlouva o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ELEKTROWIN a. s.
Usnesení RM č. 52 – 22/2021
RM schvaluje Smlouvu o využití obecního
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení č.
2021/19/15 - 173 se společností ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, Praha 4,
IČ 27257843, dle přílohy.

Činnost p. o.
Usnesení RM č. 52 – 30/2021
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Jäckelové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle přílohy.

Odstraňování havarijních stavů
na elektroinstalaci
Usnesení RM č. 52 – 16/2021
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. 2021/11/18 - 194 na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami
na budovách v majetku města
s Miroslavem Pošíkem, Fűgnerova 1239/8,
Rumburk, IČ 13901010, dle přílohy.
Smlouva o zřízení VB
Usnesení RM č. 52 – 17/2021
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 2021/16/15 - 192 na vedení zemní kabelové přípojky v místní komunikaci v ul.
Klášterského s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle
přílohy.
Schválení výjimky z pravidel Dotačního programu na podporu výstavby
RD
Usnesení RM č. 52 – 18/2021
RM doporučuje ZM schválit výjimku z pravidel Dotačního programu na podporu
výstavby RD, spočívající v prodloužení
termínu pro předložení povolení stavby
paní Mgr. Pavlíně Malypetrové, Studánecká
666/4, Krásná Lípa.
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD
Usnesení RM č. 52 – 19/2021
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní
smlouvu č. 2021/15/15 - 189 o poskytnutí dotace na výstavbu rodinného domu
s paní Mgr. Pavlínou Malypetrovou, Studánecká 666/4, Krásná Lípa, dle přílohy.
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD
Usnesení RM č. 52 – 20/2021
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/15/15 - 190 o poskytnutí dotace na výstavbu rodinného
domu s paní Petrou Rattayovou, Křižíkova
1114/34, Krásná Lípa, dle přílohy.
Smlouva o poskytnutí dotace
na opravu střechy, plotu, fasády
2021
Usnesení RM č. 52 – 21/2021
RM schvaluje jednotlivé Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Krásná Lípa pro Dotační program
na opravy fasád, střech a oplocení v roce
2021.
Jedná se o tyto občany:

Změna zástavního práva na majetku
města
Usnesení RM č. 52 – 23/2021
RM bere na vědomí změnu zástavního
práva finančního úřadu na majetku města
z důvodu posečkání splatnosti platebních
výměrů v rámci projektu Kanalizace Krásná Lípa.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 52 – 24/2021
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem
opatrovnictví Jaroslavy Kokešové, bytem
U Smaltovny 416/14, Praha 7, Jaroslava
Urbánka bytem Na Záhonech 1385/71
Praha 4 a Pavla Černého bytem Novovysočanská 502/14, Praha 9.
Licenční smlouva
Usnesení RM č. 52 – 25/2021
RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy č.
2021/19/29 - 179 o udělení souhlasu k použití 2 ks fotografií v knize Čarovné České
Švýcarsko a okolí mezi městem Krásná
Lípa a společností CBS Nakladatelství s.
r. o., Vodní 1972, Zlín, IČ 24804584 dle
přílohy.
Historie školství v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 52 – 26/2021
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí práva
k užití reprodukce sbírkového předmětu
č. 2021/19/19 - 177 s organizací Oblastní
muzeum v Děčíně, p. o., se sídlem Čs.
Mládeže 1/31, Děčín za účelem poskytnutí
sbírkových předmětů na výstavu Historie
školství v Krásné Lípě.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - žádost
o dotaci
Usnesení RM č. 52 – 27/2021
RM schvaluje příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa podání žádosti do programu OP VVV
na projekt „Šablony III pro Základní školu
a Mateřskou školu Krásná Lípa“. Doba
realizace projektu 09/2021 - 06/2023.
Celkové způsobilé výdaje 1 028 412 Kč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - přijetí
dotace
Usnesení RM č. 52 – 28/2021
RM schvaluje na základě Rozhodnutí č.
1008/2021-9 MŠMT přijetí dotace na projekt Klub Včelka 2021 v rámci Výzvy
na podporu integrace romské menšiny

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost
o dotaci
Usnesení RM č. 52 – 29/2021
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace Kostka Krásná
Lípa u Česko-německého fondu budoucnosti na projekt Spolu pro zdraví, dle
přílohy.

7. rozpočtové opatření 2021
Usnesení RM č. 52 – 31/2021
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.
Termíny TJ volejbal
Usnesení RM č. 52 – 32/2021
RM schvaluje v souladu s Dotačním programem na podporu kulturní, sportovní,
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
v roce 2021, bod 9) změnu termínu pro
akci Tělovýchovné jednoty Krásná Lípa,
z. s., oddílu volejbalu Lípa turnaj Lípa beach přesun z 10. 7. 2021 na 21. 8. 2021
z důvodu kumulace volejbalových akcí
v tomto termínu.
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní
smlouvě č. 2021/15/13 - 55 o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Krásná Lípa.
Kulturní dům
Usnesení RM č. 52 – 33/2021
RM bere na vědomí plán akcí a program
kina na měsíc červenec 2021 dle přílohy.
Zpráva o plnění úkolů z 50. RM
Usnesení RM č. 52 – 34/2021
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 50. RM.
III. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Organizace školního roku 2021/2022 v návaznosti na rekonstrukci,
- Protokol o kontrole - Rekonstrukce požární
zbrojnice,
- Protokol o kontrole FV č. 1/2021 - Poskytování dotací v rámci dotačního programu
na podporu
výstavby RD v roce 2020,
- Protokol o kontrole FV č. 2/2021 - Přidělování finančních příspěvků městem v rámci
dotačního
programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020,
- Protokol o kontrole FV č. 3/2021 - Přidělování finančních příspěvků městem na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti
a práci s mládeží v roce 2020,
- Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ze
dne 28. 6. 2021,
- Zápis z jednání Společenské komise ze dne
1. 7. 2021,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření
s byty ze dne 15. 7. 2021.
Jan Kolář, Jiří Podhorský
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