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Čtvrtek 23. září 2021

Příští číslo vyjde za tři týdny

Oslavili jsme 5. výročí partnerství s polským Żyrardówem

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Na pozvání prezidenta města Żyrardów pana Lucjana Krysztofa Chrza-

nowského jsme se v druhém zářijovém týdnu zúčastnili oslav pěti let 

ofi ciální spolupráce mezi Krásnou Lípou a polským městem Żyrardów. 

Ofi ciální delegaci pod vedením starosty města Jana Koláře a místosta-

rostky Jany Drobečkové doplnili Jiří Rak z  Destinační agentury České 

Švýcarsko, členové folklorních souborů Dykyta a Lužičan, a také zpěvá-

ci Krásnolipského komorního sboru. V rámci programu oslav jsme měli 

možnost polským přátelům představit jednotlivá hudební vystoupení, 

která se odehrávala v amfi teátru za vilou Carla Dittricha ve stejnojmen-

ném velkém městském parku. Krásnolipský komorní sbor poté ještě 

vystoupil na slavnostním koncertu k 100. výročí gymnázia v Żyrardówě. 

Vystoupení se setkala s nadšeným přijetím publika i hostitelů.

Vedení Krásné Lípy se dostalo ofi ciálního přijetí prezidentem města, 

kde byly představeny rozvojové plány, postup rekonstrukce historic-

kých budov i možnosti budoucí spolupráce a poznávání společné his-

torie. V parku Carla Dittricha pak bylo společně vysazeno symbolických 

pět „krásných“ lip.

S  polským městem Żyrardów nás spojuje především historie rozvoje 

textilního průmyslu v druhé polovině 19. století, kdy krásnolipští pod-

nikatelé Dittrich a  Hille v  roce 1857 zakoupili zkrachovalou přádelnu 

a tkalcovnu v městečku Żyrardów v Polském království, kde vybudovali 

půl století před Tomášem Baťou stejně komplexně pojatý prosperující 

podnik a město. V té době měla fi rma Dittrich a Hille obchodní zastou-

pení a aktivity v celé Evropě. V městě samém se v historickém centru 

dochovaly desítky původních budov a  staveb včetně impozantního 

kostela na hlavním náměstí, fi remních kanceláří i rozlehlé dělnické ko-

lonie. Dnes je Żyrardów moderním městem s 41 tisíci obyvateli a stopy 

po podnikatelích z Krásné Lípy jsou stále nejen patrné, ale i pečlivě udr-

žovány.

Rád bych poděkoval členům krásnolipských souborů za podporu na-

šich partnerských aktivit a skvělou reprezentaci našeho města v zahra-

ničí.

Jan Kolář, starosta města

Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volby se konají v pátek 8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Z důvodu rekonstrukce budovy základní školy budou volební místnosti takto:

-  volební okrsek č. 1 – v Základní škole v Krásné Lípě, vchod od městského úřadu (prostor učebny výtvarné výchovy),

-  volební okrsek č. 2, 3, a 4 – v Kulturním domě v Krásné Lípě,

-  volební okrsek č. 5 – ve volební místnosti v čajovně Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.

Pokud chcete volit, ale nemůžete se např. ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, je možné objednat si přenosnou volební urnu 

domů. V případě zájmu, prosím volejte na tel. číslo 412 354 820.

V případě platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je povinnost je dodržet a zajistit jejich plnění. 
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Obrazem: Oslavili jsme 5. výročí partnerství s polským Żyrardówem
Součástí oslav byla vystoupení krásnolipských folklorních souborů Dykyta a Lužičan, a také Krásnolipského komorního sboru. Další fotografi e jsou 

ze společného sázení symbolických pěti „krásných“ lip v parku Carla Dittricha.
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SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 

Nejbližší svoz separovaného odpadu 

se uskuteční: 30. 9. | 14. 10.

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. 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 za 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

Vladivojna v Novii

Členové oddílu Junior Ranger vyčistili 
bývalé koupaliště. Děkujeme

V sobotu 4. 9. 2021 se v netradičním prostoru 
společnosti Novia Fashion – Schindlerovy ple-
tárny konal koncert Vladivojny La Chia a Tere-
zie Kovalové. Hned po příchodu si návštěvníci 
na zakoupené vstupenky mohli potvrdit pří-
chod přes systém tzv. píchaček, což někteří 
měli možnost vyzkoušet prvně v životě a také 
při odchodu to většina zúčastněných využila, 
dokonce probíhala diskuze, kdo bude mít ko-
lik přesčasů a tím se navodila pohodová nála-

da. Koncert proběhl ve druhém patře budovy, 
v prostoru, který je v současné době využíván 
jako sklad zhotovených výrobků. Vystoupe-
ním Vladivojny a Terezie, a  možná i  díky ne-
tradičně zvolenému místu, si přišlo zpříjemnit 
sobotní večer kolem 60 návštěvníků.
Děkujeme p. Veselíkovi, majiteli Schindlerovy 
pletárny, za umožnění koncertu a spolupráci, 
ve které bychom rádi pokračovali.

V rámci celosvětové akce Clean up the World, 
ke které se po celém světě přidávají miliony 
dobrovolníků a společnými silami uklízejí od-
pad v  přírodě, vyčistili členové oddílu Junior 
Ranger, vedeného při Správě Národního parku 

České Švýcarsko, bývalé koupaliště v  Krásné 
Lípě. Pro úklid dna koupaliště bylo nezbytné 
se vybavit brodícími kalhotami a  pro vytaže-
ní pneumatik na břeh bylo zapotřebí i  svalů. 
V  celkovém výčtu odpadu ze dna bývalého 
koupaliště a  jeho okolí, kromě zmíněných 
pneumatik, byly i  autosedačky a  plastové 
součástí různých druhů automobilů, kbelí-
ky, koberce, oblečení, igelity, sklo, gumové 
obaly kabelů a  nechybělo ani torzo ledničky. 
Pytle a  rukavice pro úklid poskytl Český svaz 
ochránců přírody, jehož jsou Junior Rangeři 
členy. Likvidaci odpadu zajistilo město Krásná 
Lípa.

Zdroj a fotografi e: ofi ciální FB prezentace 
Správy Národního parku České Švýcarsko 

(@NPCeskeSvycarsko)

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

Policie má novou 
velitelku

Novou vedoucí krásnolipského oddělení Po-

licie ČR se stala npor. Bc. Kateřina Páťalová. 

S  gratulací a  s  vyjádřením přání pokračující 

výborné spolupráce jí v  první polovině září 

navštívili místostarostka města Jana Drobeč-

ková v doprovodu starosty města Jana Koláře.
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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

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

Olympiáda v retro stylu
V duchu retro sportovního stylu se 26. srpna 

2021 v Domově pro seniory Krásná Lípa kona-

la již tradiční Olympiáda. Šest soutěžních týmů 

se mezi sebou vypořádalo ve sportovním du-

chu v  deseti soutěžních disciplínách. Každé 

družstvo složené ze čtyř soutěžících a vedou-

cího si tento den spolu s  realizačním týmem 

náramně užilo. Kvůli bezpečnostním opat-

řením, spojeným s  onemocněním Covid-19, 

se akce účastnili jen soutěžící z  Krásné Lípy 

a Šluknova, pouze tedy klienti a doprovodný 

personál v  rámci jedné organizace. Ostatní 

zařízení, co tuto sportovní akci pravidelně 

navštěvovala, se bohužel kvůli současné situ-

aci pozvat nemohla. Počasí v tento den příliš 

nepřálo. Četné dešťové přeháňky s chladným 

větrem přesunuly celou olympiádu do prostor 

hlavní budovy zařízení. Rozsáhlý areál s  par-

kem tak tentokrát využit nebyl.  

Zahájení proslovem paní ředitelky a uvítacím 

ceremoniálem aktivizačních pracovnic zapo-

čalo úderem desáté. Realizační tým se po celý 

den pohyboval ve slušivě hravém retro oble-

čení 70.–90. let. Stoly se takřka prohýbaly pod 

bohatým občerstvením od štědrých spon-

zorů. Půl jedenáctá odstartovala konečně to 

pravé soutěžení. Deset rozmanitých disciplín 

zaplnilo prostory celé hlavní budovy Domova. 

Za vůbec nejtěžší disciplínu považovali, ob-

zvláště zástupci mužského pohlaví, převlékání 

panenek. Dámy si zase ne úplně oblíbily disci-

plínu tahání a určování předmětů ve slizu. Obě 

soutěže vyžadovaly jistou dávku šikovnosti 

a sebezapření. Vědomostní soutěže, jako slepá 

mapa ČR s určováním měst, poslech a hádání 

interpretů oblíbených songů, správné zařaze-

ní předmětů k  jednotlivým materiálům a  há-

dání surovin ve známých jídlech se líbilo všem 

chytrým hlavičkám. Disciplína určená pouze 

pro vedoucí týmů však teprve zahřála mozko-

vé závity. Tvořila se slova ze slabik, a to pod ná-

porem časového limitu. Adrenalin a  vzrušení 

přinesly i zbývající disciplíny. Například házení 

polštářků na cíl nebylo tak jednoduché, jak se 

na první pohled zdálo. Jemnou motoriku pro 

stářím sešlé ruce zase procvičila disciplína s la-

byrinty. 

Polední zvony, ozývající se z blízkého kostela, 

přivítaly všechny u obědové tabule. Lahodný 

tříchodový oběd byl jakýmsi i vysvobozením. 

Notnou dávku soutěžního času totiž voněl 

chodbami a dráždil chuťové buňky všech pří-

tomných. Po kávě a desertu konečně nastal čas 

vyhlášení všemi očekávaných výsledků soutě-

žení.  Napínavá atmosféra se zcela záměrně 

protahovala doplněním znalostí o olympiádě. 

Historické souvislosti a sdílení zkušeností bylo 

přesto velmi poutavé a  poučné. Představení 

a  ukázka originálního pionýrského úboru se 

stalo veselou tečkou před vyhlášením vítě-

zů. Fanfáry, vyhlášení a focení vítězů se neslo 

odpoledním programem.  První místo a  nej-

větší potlesk zazněl pro tým č. 4 z Krásné Lípy. 

Bohaté a  hodnotné ceny dostala však úplně 

všechna družstva, nevyjímaje účastníka s nej-

vyšším počtem bodů, nejstaršího účastníka či 

nejúspěšnější vedoucí družstva. Po vyhlášení 

výsledků, převzetí cen a společném fotografo-

vání následovala volná zábava. Občerstvení se 

opět na stoly téměř nevešlo. Lahodné koláče, 

jednohubky, obložené talíře, grilované buřty, 

pivo, svařené víno, mošty, kvalitní káva a mno-

ho dalšího občerstvení, převážně od našich 

sponzorů, všem zajistilo naprostý gastrono-

mický zážitek.   

Po celý den velmi hezky doplňoval atmosféru 

soutěžního dne skvělý diskžokej pan Hrdlička. 

Jeho harmonické složení hudebního reperto-

áru přimělo tanečníky zaplnit parket. Ostatní 

si zase nějakou tu srdci milou písničku ales-

poň zazpívali. Všichni se společně rozloučili až 

v téměř večerních hodinách. Už nyní se všichni 

těší za rok na další olympiádu, tentokrát rea-

lizovanou v  DPS Šluknov. Na závěr bychom 

chtěli velice poděkovat všem našim spon-

zorům, bez kterých by se tato akce nemohla 

vůbec realizovat. Poděkování za účast a milou 

společnost patří i všem soutěžícím, vedoucím, 

dobrovolníkům i diskžokejovi. 

Za celkové 100% nasazení patří klobouk dolů 

celému skvělému realizačnímu týmu z Krásné 

Lípy. Velké poděkování patří i  všem sponzo-

rům: Abena, Tena, Velmar, Jaroslav Formánek, 

Jizerské pekárny, PEK Group, Batlička, Gastro 

PLCH, Alimpex Food, H2P, Varnsdorfské uzeni-

ny, Pivovar Kocour, Cukrárna Dlask, Květinka 

U  Pošty Vamberovi, Dárečky od Yvet, Cesar 

Trade, Hosana Café, Cukrárna U Moniky, Café 

Nostalgie, Pivovar Falkenštejn, Květinka – dár-

kové zboží Lucka, Dům Českého Švýcarska, 

Cukrárna & Bageterie Lužan, Květiny – Krem-

sová, Cukrárna Venezia Rumburk, Vinotéka 

Rumburk, Vinotéka Šluknov, Městský úřad 

Rumburk, Lékárna Na Náměstí Šluknov, Kvě-

tinářství Šluknov, Restaurace Club Šluknov, 

Miroslav Veverka, Marcela Šedivá, Polabské 

mlékárny, Město Šluknov.

Kolektiv Domova pro seniory Krásná Lípa
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Amari klub i T-klub se vrací k normálu

Rychlá podpora 
setkávání

Poděkování Všem, kteří se podíleli 
na Cross Parkmaratonu 2021

Po bohatém prázdninovém programu, na kte-
rý budeme chtít určitě navázat v době jarních 
prázdnin, se vracíme k  běžnému školnímu 
provozu. Oba naše kluby již mají pouze od-
polední otevírací dobu. Amari klub je pro děti 
do 12 let otevřen od pondělí do pátku v čase 
od 12:00 do 17:00 hodin. T-klub je otevřen pro 
děti od 12 let od pondělí do soboty v čase od 
13:00 do 19:00 hodin.
Během září jsme ve spolupráci s  místní ško-
lou podporovali starší děti v distanční výuce. 

S mladšími dětmi jsme v klubu hodně probí-
rali, co je čeká ve škole, jaké mají mít pomůc-
ky, s kým se ve škole budou potkávat, s čím za 
kým můžou jít. Seznamujeme je s  předměty 
i s tím, co je jejich obsahem. Věnovali jsme se 
významu domácích úkolů a vhodným svačin-
kám. Neopomíjíme ani volnočasové aktivity, 
ať už sportovní či výtvarné.

Za nízkoprahové kluby Mgr. Adéla Galbavá, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Česko – německý fond bu-
doucnosti fi nančně pod-
pořil Kostku Krásná Lípa 
a její program na setkává-
ní dětí i dospělých ze soci-
álně slabých rodin. Podpo-
řeny jsou programy práce 
s  dětmi, mládeží, ženami 
i  rodinami. Kostka zorga-
nizuje adaptační výjezd 
pro rodiny s  dětmi, které 

prochází krizovou situací. 
Dále tvořivé dílny pro děti, 
klub pro ženy a  nakoupí 
pomůcky pro přípravu 
dětí do školy. Cílem setká-
ní je nejen se něco naučit, 
ale znovu si v bezpečném 
prostředí užívat sounále-
žitosti, vzájemné podpory 
a tvořivosti.

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Vážené Město Krásná Lípa, Hasiči, Dobrovolníci a Partneři,

dovolte, abych Vám za celý organizační tým Cross Parkmaratonu poděkovala za pod-

poru běžeckého závodu, který byl součástí Dne Českého Švýcarska. Městu Krásná Lípa 

a zvláště pak technickým službám za spolehlivost a opět skvělou spolupráci. 

Děkujeme.

Mariana Krásnolipská

„Život a běh mají rádi změnu.“
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Pozvánka na turistické zavzpomínání

Informace o plánovaných odstávkách elektrické energie

Přijďte se podívat na venkovní výstavu před 
Domem Českého Švýcarska věnovanou 

historii školství v našem městě

Rozhledna Dymník 
oslaví 125 let

Slavnostní žehnání 
sloupu Nejsvětější Trojice

Uplynulé dva roky nebyly pro nikoho z  nás 
jednoduché. Pandemie koronaviru nám při-
pravila nečekané problémy a  nebylo jedno-
duché se s nimi vypořádat. Byl, je a určitě to 
bude ještě boj, ale v tuto chvíli je snad už vi-
dět malinké světlo na konci tunelu. Nicméně 
někteří naši přátelé a kamarádi svůj boj s co-
videm prohráli. V  důsledku přísných epide-
miologických opatření jsme neměli dostatek 
možností se s  nimi důstojně rozloučit. Učiní-
me tak s odstupem času.
V  loňském roce proběhlo vysvěcení nově 
postavené repliky kapličky sv. Antonína 
Paduánského nad údolím Vlčího potoka 
pod Vlčí Horou na Děčínsku. Právě na tom-
to místě se v úterý 28. září 2021 od 10:30 
uskuteční vzpomínkové setkání věnované 
především památce kamarádů a  kama-
rádek, kteří nás v  uplynulých dvou letech 
opustili.
Antonín Paduánský je patronem poutníků, 
tedy z  dnešního pohledu také turistů. Není 
proto divu, že o  obnovu kapličky zasvěcené 

tomuto světci se postarali právě členové Klu-
bu českých turistů, konkrétně z krásnolipské-
ho odboru.
Setkání proběhne pod patronací Oblasti KČT 
Ústí nad Labem a  zváni jsou členové KČT 
i  ostatní zájemci z  řad široké veřejnosti. 
O  vlastní organizaci se postará KČT Krásná 
Lípa. U  kapličky proběhne krátké zamyšlení 
a  poté se vydáme na vzpomínkovou trasu 
(a  věříme, že právě takto by se s  námi naši 
kamarádi chtěli naposledy rozloučit) zakonče-
nou společným posezením.
Pietní trasa: kaplička sv. Antonína Paduánské-
ho – Brtníky – Křížová cesta Brtníky – Rozhled-
na Vlčí hora – Vlčí Hora – společné posezení 
v čajovně Nobilis Tilia (odtud bus směr Krásná 
Lípa).
Zavzpomínejme nejenom na ty, kteří orga-
nizované turistice zasvětili velký kus živo-
ta, ale i  na naše další přátele a  kamarády, 
kteří již bohužel nejsou mezi námi.

Za KČT Jan Douda

Odstávky jsou plánovány na pondělí 4. října 2021. V čase od 7:30 do 

11:30 budou odstávkou dotčena místa v Krásné Lípě v ulicích Alšova, 

Fričova, Frindova, Komenského, Masarykova, Sokolská, Školní, Štefa-

nikova, U Tiskárny, Varnsdorfská, Zahradní a  parcelní č. 483/4. Tentýž 

den v čase od 11:30 do 15:30 se odstávka bude týkat odběrných míst: 

Dlouhý Důl č. ev. 670, Kamenná Horka č. ev. 31 a Krásný Buk č. p. 33, 59.

Více informací a orientační mapu s dotčenými místy najdete na webu 

www.cezdistribuce.cz, kde je možné se i  zaregistrovat a  nechat si 

upozornění na plánované odstávky proudu posílat e-mailem nebo 

SMSkou. Přímí odkaz na informace o plánovaných odstávkách v Krásné 

Lípě najdete na webu www.krasnalipa.cz. Odkaz má podobu banneru 

se základní informací zdali je či není odstávka plánována. Po jeho roz-

kliknutí se zobrazí podrobné informace.

Pokud vás zajímá, jak vypadalo školství v na-
šem městě, v  Krásné Lípě a  v  našich přidru-
žených 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 jed-
na 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 mě-
síců.

Město Rumburk, KČT Krásná Lípa a Rumburk, 

Lesy ČR, DDM Rumburk, Junák – český skaut 

Rumburk, Střední lesnická a  Střední odbor-

ná škola Šluknov a  resort Dymník vás srdeč-

ně zvou na oslavy 125 let rozhledny Dymník 

a  185 let od narození Augusta Wenschucha, 

rumburského radního, který nechal na své 

náklady Augustovu věž v roce 1896 postavit.

Oslavy se konají v  sobotu 25. září 2021 od 

14:00 hodin na Dymníku. Vystoupí Staro-

pražští Pardálové, country kapela Ruksak, 

Countryfolk trio PRT, The Wings – dobové 

tance, trubači, sokolníci, pro děti budou při-

praveny dovednostní hry. Program doplní 

ve 12:30 vlastivědná vycházka od koupaliště 

na Dymník v délce 1,5 km pod vedením Mgr. 

Kláry Mágrové a výstava dobových fotografi í 

a kvíz o Dymníku od Ester Sadivové. Vstupné 

je zdarma, ukončení oslav v 18:00. 

Za účasti biskupa litoměřického Mons. Mgr. 

Jana Baxanta proběhne v pátek 1. října 2021 

od 16 hodin slavnostní žehnání sloupu Nej-

světější Trojice. Obcí Rybniště obnovený sloup 

najdete na vozíčkářské trase blízko Velkého 

rybníka, kam se vrátil po více jak 70 letech. 

Společný odchod ke sloupu je z  parkoviště 

rybářů u Velkého rybníka v 15:45.
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Zpráva o plnění úkolů z 15. ZM  
Usnesení ZM č. 16 – 01/2021   
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění 
úkolů z 15. ZM.  
Zpráva o činnosti ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 16 – 02/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnos-
ti příspěvkové organizace Základní 
škola a  Mateřská škola Krásná Lípa, 
p. o. předloženou RNDr. Ivanou Jäc-
kelovou, ředitelkou p. o., dle přílohy.
 Zpráva o činnosti TS 
Usnesení ZM č. 16 – 03/2021   
ZM bere na vědomí Zprávu o činnos-
ti technických služeb předloženou 
Martinou Hlavovou, vedoucí TS, dle 
přílohy.
Zpráva o propagaci města 
Usnesení ZM č. 16 – 04/2021 
ZM bere na vědomí Zprávu o propa-
gaci města předloženou Janou Dro-
bečkovou, místostarostkou města, 
dle přílohy. 
Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 16 – 05/2021   
ZM ruší usnesení ZM č. 15-33/2021 
ze dne 7. 6. 2021 o směně pozemků 
s Andrejem Vnenkem, bytem B. Kra-
wce 3160, Varnsdorf. 
Prodej části p. p. č. 1857/9 a  od-
koupení části p. p. č. 1857/8, vše k. 
ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 06/2021   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 
1857/9 o výměře 202 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa Andreji a Aleně Vnenkovým, 
oba bytem B. Krawce 3160, Varn-
sdorf za cenu 30 300 Kč za podmínky 
prodeje části p. p. č. 1857/8 o výmě-
ře 201 m2, k. ú. Krásná Lípa městu 
Krásná Lípa za cenu 30 150 Kč. Ná-
klady budou hrazeny rovným dílem.
Prodej p. p. č. 444/4, k. ú. 
Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 16 – 07/2021   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 444/4 
o  výměře 1490 m2, k. ú. Krásný 
Buk za účelem výstavby rodinné-
ho domu Ing. Martině Rušikvasové, 
bytem Krbická 273, Praha 8 za cenu 
103 500 Kč (do základní výměry 60 
000 Kč, nad základní výměru 43 500 
Kč). Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve 
věci prodeje a  užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 749/3, části p. 
p. č. 749/2, části p. p. č. 750, části p. 
p. č. 749/4, části p. p. č. 751 a části 
p. p. č. 2748/12, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 08/2021 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 
749/3 o  výměře 225 m2, části p. p. 
č. 749/2 o  výměře 151 m2, části p. 
p. č. 750 o  výměře 189 m2, části p. 
p. č. 749/4 o výměře 429 m2 a nově 
vzniklé p. p. č. 751 
o  výměře 156 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného 
domu Binh Nguyenovi a  Nga Pax 
Xuan, oba bytem Lužické náměstí 
160/14, Rumburk za cenu 60 500 
Kč (do základní výměry 57 500 Kč, 
porosty 3 000 Kč). Prodej bude rea-
lizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 5 
a 6 Postupu ve věci prodeje a užívá-

ní nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 1965/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 09/2021   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 
1965/1 o výměře 82 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Petře 
Rattayové, bytem El. Krásnohorské 
1204/23, Krásná Lípa za cenu 21 300 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 850/1, st. p. č. 583 
a  části p. p. č. 2748/14, vše k. ú. 
Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 16 – 10/2021   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 850/1 
o výměře 410 m2, st. p. č. 583 o vý-
měře 107 m2 a část p. p. č. 2748/14 
o  výměře 121 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného 
domu Robertu Dvořákovi, bytem 
Skalice u České Lípy 99E za cenu 59 
400 Kč (do základní výměry 31 900 
Kč, porosty 27 500 Kč). Prodej bude 
realizován podle oddílu I., čl. 2 odst. 
5 a 6 Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí ve vlastnictví měs-
ta Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 850/1, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 11/2021   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 850/1 
o  výměře 410 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Stanislavu 
a  Iloně Aleně Barcalovým, oba by-
tem Katovická 4/414, Praha 8 z  dů-
vodu prodeje pozemku za účelem 
výstavby. 
Prodej p. p. č. 848/2, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 12/2021 
ZM na základě cenové nabídky 
schvaluje prodej p. p. č. 848/2 o vý-
měře 349 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Robertu 
Dvořákovi, bytem Skalice u  České 
Lípy č. e. 99/E, za cenu 130 500 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 722/1 a p. p. č. 722/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 13/2021 
ZM na základě cenové nabídky 
schvaluje prodej p. p. č. 722/1 o vý-
měře 505 m2 a p. p. č. 722/2 o výmě-
ře 174 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu 
Vítu Baranovi, bytem Potoční 531/5, 
Krásná Lípa za cenu 45 500 Kč. Pro-
dej bude realizován podle oddílu I., 
čl. 2, odst. 5 a 6 Postupu ve věci pro-
deje a  užívání nemovitostí ve vlast-
nictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s  prodejem 
spojené.  
Prodej st. p. č. 587 a p. p. č. 841/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 14/2021 
ZM na základě cenové nabídky 
schvaluje prodej st. p. č. 587 o  vý-
měře 302 m2 a  p. p. č. 841/1 o  vý-
měře 662 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za 
účelem výstavby rodinného domu 
Lukáši Klimčákovi, bytem K  Lipám 
299/14, Praha za cenu 251 100 Kč. 
Prodej bude realizován podle od-
dílu I., čl. 2, odst. 5 a  6 Postupu ve 
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věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  
Prodej st. p. č. 185/1, p. p. č. 
1891/2 a části p. p. č. 1893, vše k. 
ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 15/2021   
ZM schvaluje prodej st. p. č. 185/1 
o  výměře 225 m2, p. p. č. 1891/2 
o  výměře 201 m2 a  části p. p. č. 
1893 o  výměře 617 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Kristýně Žemlo-
vé, bytem Polní 735/22, Rumburk 
za cenu 54 150 Kč (do základní 
výměry 52 150 Kč, porosty 2 000 
Kč). Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 16/2021   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 
1086/3 o  výměře 1672 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Anatoliji Iljukovi, 
bytem Dittrichova 285/2, Krásná 
Lípa za cenu 133 100 Kč (do základ-
ní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 70 800 Kč, porosty 2 300 
Kč). Prodej bude realizován podle 
oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa. 
Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 690, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 16 – 17/2021   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 690, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Janu a Da-
niele Gorzolkovým, oba bytem 
Nýdek 259 z  důvodu podaného 
žalobního návrhu na určení vlast-
nictví. 
Prodej st. p. č. 666/6, p. p. č. 
2349/1, p. p. č. 2349/2, p. p. č. 
2349/3 a  p. p. č. 2347, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 18/2021 
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 
666/6 o  výměře 99 m2, p. p. č. 
2349/1 o  výměře 633 m2, p. p. č. 
2349/2 o  výměře 217 m2, p. p. č. 
2349/3 o výměře 635 m2 a p. p. č. 
2347 o  výměře 170 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa z  důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 28/2, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 16 – 19/2021   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 28/2 
o  výměře 215 m2, k. ú. Vlčí Hora 
z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 
Prodej p. p. č. 76, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 16 – 20/2021 
ZM neschvaluje 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.  
Prodej p. p. č. 241/6, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
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Usnesení ZM č. 16 – 21/2021   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 241/6 o  výměře 
336 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zříze-
ní zahrady Ing. Andree Košťálové, bytem Boženy 
Němcové 44, Jablonec nad Nisou z  důvodu za-
chování pozemku pro potřeby města.  
Prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 16 – 22/2021   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marké-
tě Batovcové, bytem Hrnčířská 2725, Varnsdorf 
z důvodu zachování pozemku pro potřeby měs-
ta. 
Podpis kupní smlouvy 
Usnesení ZM č. 16 – 23/2021   
ZM schvaluje termín pro podpis kupní smlou-
vy na prodej pozemků dle usnesení ZM č. 14-
29/2021 ze dne 23. 3. 2021 do konce ledna 2022. 
Nemovitosti - předkupní a zástavní právo 
Usnesení ZM č. 16 – 24/2021   
ZM schvaluje výmaz předkupního práva a  zá-
stavního práva smluvního na obytný dům č. p. 
1002 a p. p. č. 992, ulice Pražská, k. ú. Krásná Lípa, 
majitel Jiří Litoš, trvale bytem Pražská 1002/50, 
Krásná Lípa.  
Investiční akce města 
Usnesení ZM č. 16 – 25/2021   
ZM bere na vědomí stav připravovaných inves-
tičních akcí města pro případné žádosti o dotaci 
a realizace v dalším období:
1.  Veřejné zdroje pitné vody - studny v  míst-

ních částech Kamenná Horka, Sněžná, Kyjov 
a Vlčí Hora

2.  Parkoviště Kyjov
3.  Parkoviště Krásný Buk
4.  Dům se sociální službou III.
5.  Fotbalové hřiště s umělým povrchem a atle-

tickým oválem
6.  Stání pro karavany u fotbalového hřiště
7.  MŠ Masarykova - úprava kuchyně včetně 

1. NP
8.  Most Fibichovo údolí
9.  Úprava území pod rybníkem Cimrák - zadr-

žování vody v krajině
10.  Revitalizace rybníků Šimlák I. a II.
11.  Rekonstrukce VO Rooseveltova
12.  Vyhlídka na kotelně
13.  Víceúčelový prostor pod Cimrákem
14.  Zdroj závlahové vody pro sportovní areál
15.  Rekonstrukce objektu Masarykova 993/2 - 

nové rozdělení bytů
 Kůrovcová kalamita v regionu 
Usnesení ZM č. 16 – 26/2021   
ZM bere na vědomí informace starosty města 
k  průběhu kůrovcové kalamity a  k  jejím dopa-
dům na region. 
Odpadové hospodářství  
Usnesení ZM č. 16 – 27/2021   
ZM projednalo informaci starosty města o  spo-
lečném postupu obcí Šluknovska v otázce odpa-
dového hospodářství a schvaluje návrh pracovní 
skupiny SPRŠ o  společném postupu obcí Šluk-
novska v otázce odpadového hospodářství.
ZM schvaluje, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, 
se sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, jako 
zadavatel zajistil vypracování „ekonomicko-práv-
ní analýzy odpadového hospodářství Šluknov-
ska“, a  pověřuje starostu města podpořit tento 
záměr na členské schůzi Dobrovolného svazku 
obcí Sever.
ZM schvaluje, aby Dobrovolný svazek obcí Sever, 
se sídlem Lipová 422, Lipová, IČ 70810141, zajistil 
podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kra-
ji na období 2017 až 2025, na spolufi nancování 
„ekonomicko-právní analýzy odpadového hos-
podářství Šluknovska“.
ZM schvaluje spolufi nancování „ekonomicko-
-právní analýzy odpadového hospodářství Šluk-
novska“ do maximální výše 40 000 Kč. 

Schválení výjimky z  pravidel Dotačního pro-
gramu na podporu výstavby RD 
Usnesení ZM č. 16 – 28/2021   
ZM schvaluje výjimku z  pravidel Dotačního 
programu na podporu výstavby RD, spočívající 
v  prodloužení termínu pro předložení povolení 
stavby Mgr. Pavlíně Malypetrové, Studánecká 
666/4, Krásná Lípa. 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 16 – 29/2021   
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2021/15/15 - 189 o poskytnutí dotace na výstav-
bu rodinného domu s Mgr. Pavlínou Malypetro-
vou, Studánecká 666/4, Krásná Lípa, dle přílohy.
 Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 16 – 30/2021   
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2021/15/15 - 190 o  poskytnutí dotace na vý-
stavbu rodinného domu s Petrou Rattayovou, El. 
Krásnohorské 1204/23, Krásná Lípa, dle přílohy. 
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD 
Usnesení ZM č. 16 – 31/2021   
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2021/15/15 - 214 o poskytnutí dotace na výstav-
bu rodinného domu s Jakubem Duškem, El. Krás-
nohorské 707/4, Krásná Lípa a Radkou Hlaváčko-
vou, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, dle přílohy. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 16 – 32/2021 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2021/16/15 - 147 na vedení 
zemního kabelu v  pozemní komunikaci v  ul. 
Křižíkova s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 16 – 33/2021   
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2021/16/15 - 148 na vedení 
zemního kabelu v pozemní komunikaci v ul. Tyr-
šova s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
Děčín, IČ 24729035, dle přílohy. 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 16 – 34/2021   
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2021/16/15 - 192 na vedení 
zemní kabelové přípojky v  místní komunikaci 
v  ul. Klášterského s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, dle přílohy.  
OZV č. 1/2021, kterou se stanoví obecní sys-
tém odpadového hospodářství 
Usnesení ZM č. 16 – 35/2021   
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpa-

dového hospodářství, dle přílohy.  
Místní energetická koncepce  
Usnesení ZM č. 16 – 36/2021   
ZM schvaluje spolufi nancování projektu z  pro-
gramu MPO EFEKT 2 na rok 2021 „Zpracování 
místní energetické koncepce pro město Krás-
ná Lípa“ nad rámec poskytnuté dotace. Projekt 
bude fi nancován a ukončen v roce 2022. 
Infrastruktura ZŠ v Krásné Lípě - přístavba od-
borné učebny a zajištění bezbariérovosti 
Usnesení ZM č. 16 – 37/2021   
ZM projednalo průběh rekonstrukce budovy zá-
kladní školy v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ 
v Krásné Lípě - přístavba odborné učebny a zajiš-
tění bezbariérovosti“.
ZM schvaluje realizaci dodatečných a  navazují-
cích prací do celkového limitu 2,5 mil. Kč. 
Terénní práce 2022 
Usnesení ZM č. 16 – 38/2021  
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 
Terénní programy 2022 do programu RVRZ Pod-
pora terénní práce pro rok 2022. ZM schvaluje 
realizaci tohoto projektu prostřednictvím pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa v  pří-
padě získání dotace. ZM schvaluje platbu Kostce 
Krásná Lípa, p. o. ve výši 108 000 Kč na realizaci 
projektu a navazující aktivity. 
Dotace spolky 
Usnesení ZM č. 16 – 39/2021   
ZM schvaluje poskytnutí dotace v souladu s Do-
tačním programem na podporu kulturní, spor-
tovní, tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží 
pro rok 2021 Klubu českých turistů, z. s. na pří-
pravu akce Mezinárodní zimní sraz turistů ČR 
a  uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle 
přílohy.
 8. rozpočtové opatření 2021 
Usnesení ZM č. 16 – 40/2021   
ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2021 dle přílohy.  
Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 16 – 41/2021 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které 
vyplynuly z diskuze členů ZM:
a) projednat s pořadateli závodu Tour de Feminin 
úklid spojovacích pásek zátaras,
b) zabývat se podmínkami pro výstavbu fotovol-
taické elektrárny na území města Krásná Lípa. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jakub Melichar, 
Jiří Vích

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz


