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Příští číslo vyjde za tři týdny

Připomněli jsme si Den boje za svobodu a demokracii

Sázení rodinných stromů 2021 Výzva Společenské 
komise města 

Krásná Lípa

I  tento rok jsme si důstojně připomněli stát-

ní svátek, Den boje za svobodu a demokracii 

a Mezinárodní den studentstva.  Vzpomínko-

vý akt se konal již tradičně u Lavičky Václava 

Havla v atriu Resortu Lípa. Po zahájení senáto-

rem Zbyňkem Linhartem následovalo připo-

menutí významného výročí a té doby slovem 

Rostislava Křivánka a modlitbou evangelické-

ho faráře Richarda F. Vlasáka. Celá akce byla 

prokládána písněmi v podání Krásnolipského 

komorního sboru. Na závěr jsme si všichni za-

zpívali naší státní hymnu.

Následně byl v  kulturním domě připraven 

koncert známé muzikálové zpěvačky Magdy 

Malé. Koncert trval téměř dvě hodiny a navíc 

si Magda Malá přivedla zajímavého hosta, 

kterým byl nevidomý, velmi talentovaný se-

dmnáctiletý Ondřej Krejča. Nejenže doprová-

zel Magdu Malou na klavír, zahrál a zazpíval si 

s ní duet, ale zazpíval dokonce i některé písně 

z vlastní tvorby a slyšet jsme mohli i jeho skvě-

lou hru na saxofon. Další fotografi e k  článku 

na následující straně.

V sobotu 13. listopadu 2021 jsme si již po ně-

kolikáté zpříjemnili podzimní dopoledne spo-

lečným sázením stromů. V  minulých letech 

se dosazovaly desítky stromů v  městském 

parku C. A. Dittricha. Nyní se sázelo v aleji na 

Skřivánku, kde musel být během posledních 

let z  bezpečnostních důvodů pokácen větší 

počet nemocných lip a  javorů. Není bez zají-

mavosti, že se jedná o jednu z nejdelších sou-

vislých alejí na Děčínsku, mezi Krásnou Lípou 

a Starými Křečany, vedoucí přes dnes již zanik-

lou obec Skřivánčí Pole. 

Pro zájemce z řad veřejnosti, kterými byli jed-

notlivci, rodiny, kamarádi i celé skupinky, byla 

předem určena místa, kde byly již připraveny 

stromy, kůly, vázací provaz a  také štěpka na 

přikrytí po zasazení. Všichni sázeli tentokrát 

jeden druh stromu a to lípu srdčitou, která je 

pro tuto alej typická. Atmosféra celé akce byla 

i  přes nevlídné počasí velmi příjemná a  na 

zahřátí nechyběl ani horký čaj. Celkem bylo 

v  tento den zasázeno 43 stromů. Následující 

čtvrtek ještě sázení pokračovalo, kdy dalších 

Hledáme nové členy do Společenské komise. 

Členové se scházejí 1x za měsíc, připravují 

gratulace pro jubilanty našeho města, zajiš-

ťují pro seniory akci Den úcty ke stáří, loučí 

se se žáky 9. ročníků, vítají prvňáčky, loučí 

se s  předškoláky ve školkách, dochází k  ob-

čanům s  významným jubileem s  gratulací 

a dárkem. Pokud byste se chtěli účastnit této 

činnosti a  zapojit se do společenského živo-

ta ve městě, přihlaste se na MěÚ v kanceláři 

č. 15, případně na telefonu 412 354 829 či na 

e-mailu kebortova@krasnalipa.cz.

10 stromů vysázely děti z naší základní školy. 

Děkujeme všem účastníkům za pomoc, tech-

nických službám za zajištění a  asistenci při 

sázení včetně zapůjčení nářadí, dobrovolným 

hasičům za následnou zálivku, a také děkuje-

me Nadaci ČEZ za fi nanční podporu. Pokračo-

vání uvnitř čísla.Ilustrační foto: alej na Skřivánku
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Obrazem: Připomněli jsme si Den boje 
za svobodu a demokracii - 

setkání u Lavičky Václava Havla a koncert Magdy Malé 
a jejího hosta Ondřeje Krejči

Sázení rodinných 
stromů 2021 

pokračování z titulní strany

Bylo potřeba nejen vykopat díru, ale i  zatlouct 
silné kůly a  strom správně zafi xovat. Po celou 
dobu byli radou i  pomocnou rukou k  dispozici 
pracovníci našich technických služeb.

Ještě neodbylo ani poledne a  vše bylo hoto-
vo. Děkujeme všem, kteří si přišli zasadit svojí 
"krásnou lípu", pracovníkům našich technických 
služeb, našim hasičům a Nadaci ČEZ, která akci 
podpořila příspěvkem ve výši 100 000 korun.

Vše začalo kolem deváté ráno, kdy se tam začali 
scházet všichni, kteří se do akce přihlásili a tím si 
svůj strom rezervovali. Dostali základní instruk-
ce a vydali se alejí. Vše bylo připraveno, vyzna-
čená místa a  dosud nezasazené stromy hned 
vedle, stačilo si jen vybrat ten, který dosud nikdo 
nesází a pustit se do práce.

Nejen náročná práce, sázení provázela příjemná 
atmosféra i přátelská setkání.
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SVOZ separovaného 
odpadu vždy ve čtvrtek 
v lichém týdnu 

Nejbližší svoz separovaného odpadu 

se uskuteční: 9. 12. | 23. 12.

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. 10. 2021 začal tzv. zimní svoz sběrných 

nádob na SKO. Letní svoz začíná 1. 4. 

2022. 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

Turisté slavili 40 let od vzniku klubu

Krásnou Lípu navštívil svatý Martin na bílém koni 

Setkáním 6. listopadu 2021 v  krásnolipském 
kulturním domě oslavili turisté spolu se svý-
mi hosty 40 let od založení KČT Krásná Lípa. 
V uvolněné atmosféře probíhaly projevy a gra-
tulace, mj. i od přítomných přátel ze zahraničí 

– z polské Lubaně a z německého Neustadtu. 
Zájemci se mohli prolistovat vystavenými kro-
nikami, nechybělo společné focení, promítání 
historických fotografi í, vydatný oběd ani živá 
hudba v podání kapely Harcovníci.

Sníh sice nepadal, ale svatý Martin na bílém 
koni v  den svátku Martina do Krásné Lípy 
přijel. Tato oblíbená akce pořádaná Krásnoli-
pským spolkem začala tradičně na Křinickém 
náměstí, kam dorazil i  svatý Martin na bílém 
koni v doprovodu ještě dalšího jezdce na bě-

louši. Oba pak vedli průvod ke kulturnímu 
domu, ve kterém na příchozí čekalo divadelní 
představení „Jak se dělá divadlo“ a po předsta-
vení ochutnávka svatomartinských vín, tradič-
ní pečené husy a dalších dobrot.

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
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Předpoklady pro vznik pracovního pomě-

ru: státní občan ČR, popř. cizí státní občan, 

který je na území ČR přihlášen k trvalému po-

bytu; dosažení věku 18 let; způsobilost k práv-

ním úkonům, bezúhonnost a ovládání jedna-

cího jazyka.

Požadavky: ukončené vyučení v  oboru; 

schopnost samostatného rozhodování; praxe 

v oboru výhodou; řidičské oprávnění sk. B a T 

výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která 

musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, pří-

jmení a titul uchazeče; datum a místo narození 

uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo 

trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského 

průkazu (číslo dokladu o  povolení k  pobytu, 

jde-li o  cizího státního příslušníka); kontakt 

e-mail, telefon; datum a podpis uchazeče.

K  přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný 

životopis; výpis z  evidence Rejstříku trestů 

ne starší 3 měsíce (cizí státní příslušník doloží 

obdobný doklad vydaný domovským státem); 

úředně ověřenou kopii dokladu o  nejvyšším 

dosaženém vzdělání; souhlas s  nakládáním 

s  poskytnutými osobními údaji pro účely to-

hoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nabízíme: nástup ihned; 5. platovou třídu 

podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., 

kterým se stanoví katalog prací ve veřejných 

službách a správě a nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě ve znění pozděj-

ších předpisů; zařazení do platového stupně 

dle započitatelné praxe; příspěvek na stra-

vování; po zapracování možnost smlouvy 

na dobu neurčitou, navýšení platu, životní či 

penzijní připojištění, služební mobilní telefon, 

příspěvek na dovolenou či zájmové aktivity…; 

možnost ubytování.

Informace k  obsahové náplni funkce: zed-

nické práce; montážní, natěračské a  údržbář-

ské práce; provádění zimní údržby komunika-

cí; pomocné práce.

Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené 

obálce s  označením: „pracovní pozice – zed-

ník – neotvírat“ do 8. 12. 2021 osobně na po-

datelnu MěÚ Krásná Lípa nebo doporučeně 

poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k rukám 

místostarostky města, Masarykova 6, 407 46 

Krásná Lípa.

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
monika.likarova@seznam.cz 

telefon 607 234 516

Den úcty ke stáří se vydařil

Z radniční pošty: Poděkování

MěÚ Krásná Lípa hledá 
doručovatele pro 

roznášení místní pošty

Město Krásná Lípa přijme zaměstnance 
na pracovní pozici zedník

V kulturním domě se v sobotu 23. října 2021 
konala tradiční zábava pro seniory s  názvem 
Den úcty ke stáří. Letos sice přišlo méně lidí 
než v jiných letech, přesto byla tato akce velmi 
zdařilá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat školní 

kuchyni, hasičům, vedoucí kulturního domu 
a  členkám Společenské komise za pomoc. 
Všem seniorům přeji pevné zdraví.

Jana Chvátalová, 
předsedkyně Společenské komise

Letos v září nastoupila naše dcerka do MŠ Slu-
níčko. Hrozně se na nástup do školky těšila, ale 
já měla v hlavě spoustu otazníku. Nebude tam 
plakat? Zvládne tam spinkat? Nebuje jí někdo 
nutit jíst to co nejí? … Věděla jsem ale už do-
předu, jaký je tam kolektiv a právě proto jsem 
chtěla, aby dcerka nastoupila přímo sem. Bylo 
prvního září a já byla asi ještě víc nervózní než 
naše Barunka, ale hned po příchodu to ze mne 
všechno spadlo. Všichni se usmívali a já se tam 
cítila strašně dobře. A takhle to teď máme ka-
ždý den. Barunka nemůže ráno ani dospat jak 
moc se těší. A i když člověk vstane se špatnou 
náladou, hned vám ji tam zlepší. To jaký je ve 
školce super kolektiv to se nedá ani slovy po-
psat. Ten přístup k dětem je úžasný. Když dítě 
něco nejí, nikdo ho do ničeho nenutí. Každé 
ráno vás krásně přivítají a odpoledne se s vámi 

krásně rozloučí. Děkuji všem za takový přístup 
a za lásku, kterou dětem dáváte, jste všechny 
skvělé a myslím, že nejsem jediná, kdo vám ka-
ždé ráno svěřuje své dítě s naprostou důvěrou. 

Barbora Rückerová 

Hledáme spolehlivého, fl exibilního spolupra-

covníka z  řad našich občanů pro roznášení 

místní pošty. Nástup od 1. 1. 2022. Bližší infor-

mace získáte na MěÚ v kanceláři č. 8, na tel. 

412 354 820, případně na e-mailu kavova@

krasnalipa.cz.
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Nová technika pro 
technické služby

Informace 
z městské knihovny

Dárky pro děti můžete přinést i o víkendu 

Poradna v Kostce si poradí nejen 
s Milostivým létem  

Informace ze sportovního areálu

Mobilní zákaznické centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Atletika v Krásné Lípě

Techniku využívanou našimi technickými 
službami průběžně modernizujeme a  dopl-
ňujeme. Nedávno jsme ji doplnili o přepravní 
vlek s hydraulickou rukou. Na fotografi i využí-
vaný k bezplatnému odvozu listí ve velkoob-
jemových žocích od občanů.

Donáška knih do domu: Městská knihovna 
Krásná Lípa nabízí svým registrovaným čtená-
řům donášku knih do domu. Službu mohou 
využít senioři a zdravotně handicapovaní ob-
čané. Službu lze objednat přímo v  knihovně 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba 
je poskytována zdarma.
Knihovna také nabízí možnost vyhledá-
vání 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, Ma-
sarykova 1094/4, Krásná Lípa, tel.: 412 354 837

Letos se Kostka opět jako sběrné místo zapo-
jila do sbírky Krabice od bot. Cílem je dětem 
z  chudých rodin nadělit alespoň něco pod 
vánoční stromek a  podpořit solidaritu mezi 
dětmi. Děti mohou darovat již nevyužité hrač-
ky, knížky, pastelky, hry apod. někomu, kdo je 
o pár roků mladší. Velikost dárku je dána právě 
krabici od bot. Protože je tento dárek často je-
diným dárkem pod stromečkem, doporučuje-
me do krabice naskládat několik dárků, které 
by i vám udělaly radost, krabici zabalit do vá-
nočního papíru a napsat, zda je určena chlapci 
čí dívce a v  jakém asi věku. O dopravu dárku 
do konkrétní rodiny se jako každý rok posta-
rají sociální pracovnice. Sbírku organizuje ČCE 
Diakonie Praha.

Dárky můžete do Kostky Krásná Lípa přinést 
od 22. listopadu do 5. prosince 2021, od 
pondělí do pátku jsme tu od 8:00 do 15:30. 
V sobotu a v neděli je možné dárky nechat 
v  kavárně U Frinda na Křinickém náměstí 
254/4, a to od 9:00 do 17:00 nebo v Domě 
Českého Švýcarska, Křinické nám. 10, od 
9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.
Na www.krabiceodbot.cz také můžete dát 
přednost rychlé pomoci a poslat krabici onli-
ne.

V  případě dotazů Vám ráda poradí Katka na 
tel. čísle: 770 194 683 nebo e-mailu: lunako-
va@komunitnicentrum.com.

Odborné sociální poradenství pomáhá lidem 
ze Šluknovského výběžku, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace. Poradci jim poskyt-
nutím informace, rady i  psychické podpory 
tuto situaci pomáhají řešit. V  poslední době 
poradna zaznamenala několik úspěšných 
ukončení případů. Jedním z  nich je příběh 
klientky, na kterou byl vydán elektronický 
platební rozkaz srážkami z  příjmu. Díky po-
moci pracovníků poradny se nejen podařilo 
zastavit příkaz ke srážkám, ale také zastavení 
neoprávněné exekuce, včetně jejích nákladů.  
Poradna také podpořila opatrovnici, která řeši-
la problém s přihlášením několika automobilů 
na opatrovance. Na opatrovance bylo podáno 
několik žalob pro neplacení pojistného. Po 
konzultaci s  právníkem, se kterým naše po-

radna spolupracuje, byly sepsány odpovědi 
k  soudu. Výsledkem je, že jedna žaloba byla 
zamítnuta a další žaloby byly staženy.    
Klienti se stále mohou na poradnu obracet 
s celou řadou problémů, například:
- při přípravě podkladů pro podání návrhu 

na oddlužení -  v  tuto chvíli se můžeme 
chlubit 100% úspěšností podaných návrhů,

- uplatnění náhradního výživného,
- Milostivé léto – vyřešení exekucí za dluhy 

státu.
Poradnu fi nančně podporuje Ústecký kraj 
i obce Krásná Lípa, Rumburk a Varnsdorf. Naše 
pracovníky je možné kontaktovat na tel. čís-
lech: 777 291 359 nebo 777 925 302.

Mgr. Romana Cupalová, sociální pracovnice, 
Kostka Krásná Lípa, p. o.

Provozní doba saunového centra Sportovní-
ho areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě:
středa: ženy 16:00–20:00 (bez objednání); 
čtvrtek: společná 16:00–20:00 (bez objedná-
ní); pátek: skupiny 15:00–17:00, 17:00–19:00, 
19:00–21:00 (pouze na objednání); sobota: 
společná 16:00–20:00  (bez objednání); nedě-
le: skupiny 15:00–17:00, 17:00–19:00, 19:00–
21:00 (pouze na objednání). 
Rezervace pro skupiny je nutné uskutečnit 
nejpozději do 12:00 hodin v den, kdy se chce-
te jít saunovat. Registrovat se můžete v online 

rezervačním systému areal.zskrasnalipa.cz 
nebo na tel. čísle 608 522 871 (recepce spor-
tovního areálu). V  saunovém centru je také 
možné, po telefonickém objednání, využívat 
hydromasážní vanu. Dále je možné se na tel. č. 
777 910 813 objednávat na masáže.
Kromě saunového centra je v  zimním obdo-
bí v  provozu tenisová nafukovací hala (tenis, 
nohejbal), tělocvična (sítě a branky dle sportu 
v ceně), cvičební sál v tělocvičně (stolní tenis, 
jóga, aerobic, zdravotní cvičení atd.). Ceník na-
jdete na webu: krasnalipa.cz/areal.php

V  podstatě vše potřebné, co na běžném zá-
kaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, 
přihlášení, donést podklady k  žádostem na 
zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, 
výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru 
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém cen-
tru přímo na Křinickém náměstí v Krásné Lípě 
vždy ve středu:
-  lichá středa od 12:00 do 14:00,
-  sudá středa od 10:00 do 12:00.
Tato provozní doba mobilního centra platí od 
1. 10. 2021 do 30. 4. 2022.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varn-

sdorfu v ulici 5. května 3541 – provozní hodiny 
vždy v  úterý a  ve čtvrtek v  době od 8:00 do 
12:00 a od 12:30 do 14:00 (ostatní dny pouze 
po předchozí domluvě), tel. 417 807 842, nebo 
volejte zákaznickou linku: 601 267 267, 840 
111 111.
Severočeské vodovody a  kanalizace, a. s. za-
vedla pro své zákazníky bezplatnou asistenční 
službu v  případě havárie na vodovodní pří-
pojce. V případě potřeby volejte 800 44 22 33, 
v  případě výpadku uvedené linky volejte na 
číslo 212 812 212.

Děti nejen z naší školy a školek mají nově mož-
nost chodit na tréninky v atletickém kroužku, 
kde se naučí nejen atletickému základu a vše-
obecným sportovním dovednostem. Tréninky 
se konají 1–2 krát týdně na sportovním areá-
lu v Krásné Lípě a jsou zaměřeny na základní 
rozvoj všeobecných pohybových dovedností, 
zahrnují také základy strečinku, posilování, 
techniky běhu a  mnoho dalšího... Více infor-
mací získáte na tel. čísle 724 787 536 nebo 
osobně na recepci sportovního areálu.
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Poplatníkům, kteří platí za komunální odpad 
pololetně, se blíží splatnost druhé splátky

Sousedská knihovna

Svoz tříděného 
odpadu – pytlový svoz

Zdravotní ústav nabízí 
rozbor pitné vody za 

akční cenu

Pozvánky nejen pro 
orientační běžce

V rumburském gymnáziu 
se bude konat den 

otevřených dveří – bude 
probíhat online 

Pozvánka rumburského muzea 
na Řezbaření v muzeu 

Aktuální dění v Krásné 
Lípě v mobilní aplikaci

Nabídka majitelům psů

Dovolujeme si upozornit občany města Krás-
ná Lípa, kteří platí poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a  odstraňování komunálních odpadů 
pololetně, na blížící se termín splatnosti dru-
hé splátky. Poplatník, který platí poplatek sám 
nebo prostřednictvím společného zástupce 
domácnosti pololetně, je povinen ho zaplatit 
ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 

30. 6. a do 15. 12. příslušného kalendářního 
roku.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem 
na účet 109634816/0300 pod přiděleným 
variabilním symbolem (informace u  správce 
poplatku – Městský úřad Krásná Lípa, Frits-
cheová, e-mail: fritscheova@krasnalipa.cz, tel.: 
412 354 833) nebo hotově a platební kartou 
v pokladně městského úřadu.

Zajímavé knižní „novinky“ najdete i v soused-
ské knihovně na schodech radnice. Sousedská 
knihovna tam funguje již od roku 2017. Vznik-
la z darovaných knih a je vidět, že i starší knižní 
tituly si mohou najít svého čtenáře.

Prosíme občany, kteří využívají pytlový svoz 
tříděného odpadu, aby naplněné a zavázané 
pytle umisťovali na svozovou trasu nejpoz-
ději do 8:00 hodin v den svozu. Děkujeme za 
pochopení. Podrobnější informace – L. Frit-
scheová, 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 ➢ od-
padové hospodářství.

Zdravotní ústav se sídlem v  Ústí nad Labem 
nabízí občanům využívající k zásobování do-
mácnosti pitnou vodou individuální zdroje 
(studny, vrty) v akci informativní rozbor pitné 
vody za 774 Kč. Cena zahrnuje výsledkový 
akreditovaný protokol o  zkoušce včetně po-
sudku a zaslání protokolu e-mailem. Nabídka 
platí do 30. 11. 2021. Pro rozbor je nutné vy-
zvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotní-
ho ústavu. Nejbližší pracoviště včetně provoz-
ních hodin a další informace najdete na webu: 
www.zuusti.cz nebo volejte zákaznickou linku 
245 015 015. 

Sportovní klub orientačního běhu ZOOB 
Rumburk zve na mikulášské, vánoční a  no-
voroční setkání a  proběhnutí s  mapou. Mi-
kulášské se koná 5. 12. 2021 od 11:00 u  So-
landského rybníka v  Lipové a  rovněž tam se 
ve stejnou hodinu koná 19. 12. 2021 i vánoční 
setkání. Novoroční se pak koná 2. 1. 2022 od 
17:00 v parku Rumburské vzpory v Rumburku 
kam si nezapomeňte vzít baterku! Akce jsou 
otevřené nejen pro orientační běžce, projít 
se s mapou a nalézt nějaké lampiónky může 
každý.
Kontakt na pořadatele: e-mail: babickyt@
gmail.com, tel.: 737 575 694

Gymnázium Rumburk pořádá v sobotu 27. lis-
topadu 2021 den otevřených dveří. Vzhledem 
k  nedobrému vývoji epidemiologické situa-
ce, novým opatřením i  nejisté situaci ohled-
ně hrozby karantén na škole, bude probíhat 
v  online prostředí. Přenos, prostřednictvím 
kterého si zájemci mohou školu prohlédnout 
a seznámit se s jejím fungováním, bude k dis-
pozici od 10:00 na webu gymnázia: www.
gymrumburk.cz. Předpokládaná délka přeno-
su bude cca 1 hodina.

Tradiční vánoční výstavu betlémů v rumburském muzeu zahájí v sobo-
tu 27. 11. 2021 od 10:00 do 16:00 akce Řezbaření v muzeu.
Pozvání na řezbaření přijali: Jaroslav Blažek z Rumburku, manželé Ha-
vlíčkovi z  Mikulášovic, Jaroslav Koděra z  Mikulášovic, Jana Kozáková 
z Prahy, Josef a Roman Liščákovi z Rumburku, Jiří Martínek z Panského, 
Ladislav Süss z Varnsdorfu a Bohumil Tománek z Nového Boru. Může-
te se těšit i na ukázku paličkovaného umění a kouzlo vitráží z Ateliéru 
Krásná sklíčka v Krásné Lípě. Návštěvníci si budou moci zakoupit pa-
pírové betlémy z nakladatelství Libuše a Romana Horáčkových z Varn-
sdorfu a keramiku od paní Bohumily Egerové z Varnsdorfu. Opomenu-
ty nebudou ani děti, pro které budou připraveny rukodělné dílničky.
Samotná výstava betlémů pak potrvá až do 2. února 2022 a 18. pro-
since 2021 od 17:00 ho doplní adventní pohádkové čtení Rostislava 
Křivánka.
Více informací najdete na webu muzea: www.muzeumrumburk.cz.

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a  ne-
chte se informovat o   aktuálním dění nejen 
v  Krásné Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony (tablety) s operač-
ním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu na-
jdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a  ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz.

Město Krásná Lípa již 
delší dobu nabízí každé-
mu majiteli psa, který má 
u  nás zaplacený místní 
poplatek, k  bezplatné-
mu odběru sáčky na psí 
exkrementy. V  případě 
zájmu vám budou vy-

dány v pokladně na radnici nebo v kanceláři 
technických služeb v  ulici Pletařská. Děkuje-
me všem majitelům pejsků za používání sáč-
ků na psí exkrementy. 
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Usnesení z 56. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 10. 2021 
II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 605/1, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy 
Usnesení RM č. 56 – 01/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 
605/1 o  výměře 2355 m2, k. ú. Kyjov u  Krás-
né Lípy za účelem zřízení zahrady Jaroslavě 
Hněvkovské, bytem Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa 
a Janu Hněvkovskému, bytem Litošická 1, Pra-
ha 9 z důvodu zachování pozemku pro potře-
by města.  

Prodej části p. p. č. 1890/3 a  části p. p. č. 
1893, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 56 – 02/2021   
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. 
p. č. 1890/3 a části p. p. č. 1893, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Petru Švestko-
vi, bytem Nerudova 27, Krásná Lípa do doby 
rekolaudace objektu na rodinný dům. 

Směna pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 56 – 03/2021   
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky:
-  p. p. č. 186/2 o výměře 1571 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1791/2 o výměře 25314 m2, k. ú. Krás-

ná Lípa,
-  p. p. č. 1742/2 o výměře 1291 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  část p. p. č. 1742/1 o výměře cca 12000 m2, 

k. ú. Krásná Lípa, za 
-  p. p. č. 1837 o výměře 5973 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1844/8 o výměře 3271 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1771 o výměře 6256 m2, k. ú. Krásná 

Lípa,
-  p. p. č. 1772 o výměře 5051 m2, k. ú. Krásná 

Lípa.
 
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 56 – 04/2021   
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní 
smlouvy č. 2019/25/26 - 205, na byt č. 2, Dittri-
chova 285/2 s Dagmar Sejkovou, bytem Dittri-
chova 285/2, Krásná Lípa k 30. 11. 2021. 

Byty - počet osob v bytě 
Usnesení RM č. 56 – 05/2021   
RM schvaluje Květě Kubátové, bytem Nemoc-
niční 1137/6, Krásná Lípa, výjimku z  Pravidel 
pro pronájem městských bytů a  bytů v  do-
mech se sociální službou v Krásné Lípě, čl. 4, 
odst. 1., týkající se dočasného navýšení počtu 
osob v bytě č. 36, Nemocniční 1137/6 na čtyři 
osoby, do 31. 12. 2022. 

III. Různé

Byty - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 56 – 06/2021   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 48, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. 
kategorie o  velikosti 2 + 1 (37,81 m2, sazba 
70 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 
skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na 
služby. Byt je vhodný pro max. 3 osoby. Veš-
keré opravy a  úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady. 

Zábor pozemků - rekonstrukce Křinice 
Usnesení RM č. 56 – 07/2021   
RM se seznámila se záměrem rekonstrukce 
toku Křinice - přemístění toku - v Kyjově mezi 
domy č. p. 36 a  53 a  souhlasí s  trvalým i  do-
časným záborem pozemků města pro Povodí 
Ohře, s. p. dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 08/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 251 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2819/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova, 
s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 09/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zříze-
ní služebnosti č. 2021/16/15 - 252 na vedení 
zemního kabelu komunikačního vedení v po-
zemku města Krásná Lípa p. p. č. 390/1, k. ú. 
Krásný Buk, s fi rmou CETIN a. s., Českomorav-
ská 2510/19, Praha, IČ 04084063, dle přílohy.
 
Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 10/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 
- 253 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 1528/1 a dalším po-
zemku p. p. č. 899, k. ú. Vlčí Hora, v Dlouhém 
Dole, s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 11/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. 2021/10/15 - 254 na vedení kanalizace 
v pozemku místní komunikace p. p. č. 2819/1, 
k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova, s fi rmou SVS 
a. s., Přítkovská 1689, IČ 49099469, Teplice a fi r-
mou Pivovar Falkenštejn s. r. o., Na Hanspaulce 
1034/7a, IČ 24783463, Praha 6, dle přílohy.

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 12/2021   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 2021/16/15 
- 255 na vedení zemního kabelu v  pozemku 
místní komunikace p. p. č. 1573, k. ú. Vlčí Hora, 
na Sněžné, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplic-
ká 874/8, IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 13/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 258 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2812/3, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Nemocnič-
ní, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
IČ 24729035, Děčín, dle přílohy.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 14/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 262 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2773, k. ú. Krásná Lípa, v  ulici Pletařská, 
s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, IČ 
24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 15/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 263 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2765/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Jugosláv-
ská s  fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 
874/8, IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 56 – 16/2021   
RM schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umís-
tění stavby č. 2021/10/15 - 264 na vedení zem-
ního kabelu v pozemku místní komunikace p. 
p. č. 2954, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Vrázova, s fi r-
mou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 
IČ 24729035, Děčín, dle přílohy. 

Smlouva o  poskytnutí dotace na opravu 
střechy, plotu, fasády 2021 
Usnesení RM č. 56 – 17/2021   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2021/ 
15/15 - 266, o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
města Krásná Lípa na rok 2021 na opravu fa-
sády se Zuzanou Hejdukovou, bytem Kyjovská 
407/3, Krásná Lípa, dle přílohy.  

Vydání souhlasu s  odběrem podzemní 
vody ze studny na pozemku města 
Usnesení RM č. 56 – 18/2021   
RM schvaluje vydání souhlasu k odběru pod-
zemní vody ze studny na pozemku města 
Krásná Lípa p. p. č. 261/37, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy, Michaele Leginové, bytem, Příčná 349/2, 
Děčín na dobu do 31. 12. 2026.  

Masarykova 25/9, Krásná Lípa, izolace proti 
vlhkosti – výjimka z pravidel 
Usnesení RM č. 56 – 19/2021   
RM schvaluje v souladu s čl. III. odst. 7 výjim-
ku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Krásná Lípa spočívají-
cí v přímém zadání veřejné zakázky jednomu 
uchazeči na provedení izolace obvodového 
zdiva objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa. 

Masarykova 25/9, Krásná Lípa, izolace proti 
vlhkosti – zhotovitel 
Usnesení RM č. 56 – 20/2021   
RM schvaluje objednání provedení izolace 
proti vlhkosti zdiva objektu Masarykova 25/9, 
Krásná Lípa u fi rmy Ruslan Sus, se sídlem Troj-
mezní 960/64, Praha 9, IČ 88067220. 

Křinické náměstí 1161/10 - změna užívání 
prostor  
Usnesení RM č. 56 – 21/2021   
RM se seznámila se záměrem společnosti Čes-
ké Švýcarsko o. p. s. ohledně změny užívání 
kancelářských prostor na ubytování ve 4. NP 
objektu Křinické náměstí 1161/10, Krásná 
Lípa. 
RM schvaluje změnu kancelářských prostor na 
ubytování ve 4. NP v objektu Křinické náměstí 
1161/10, Krásná Lípa s provedením stavebních 
úprav, dle návrhu, za předem stanovených 
podmínek.  

Směrnice upravující postup při přijímání, 
evidenci a dalším nakládání s nálezy  
Usnesení RM č. 56 – 22/2021 
RM schvaluje Směrnici upravující postup při 
přijímání, evidenci a dalším nakládání s nále-
zy, dle přílohy.  

Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 56 – 23/2021   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opa-
trovnictví Jiřího Váni, trvale bytem Statenická 
23, Statenice, fakticky bytem Čelakovského 
40/13, Krásná Lípa.
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opa-
trovnictví Ing. Jana Kohouta, trvale bytem 
Tylovická 207/2 Praha Zličín, fakticky bytem 
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 



strana 8 26. listopad 2021

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.

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádosti o dotace 
Usnesení RM č. 56 – 24/2021   
RM schvaluje podání žádostí o dotace Kostce 
Krásná Lípa, p. o. pro rok 2022:
a) na poskytování registrovaných sociálních  

služeb,
b) na předškolní klub Včelka,
c) na volnočasové aktivity pro děti.
 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 56 – 25/2021   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. přijetí 
dotace od Ústeckého kraje na projekt Voňa-
vá setkání 2021 z programu Volný čas ve výši 
44 000 Kč. 

Luční bar 
Usnesení RM č. 56 – 26/2021  
RM projednala dopis spolku Kamenka ve věci 
provozu tzv. Lučního baru. RM ukládá Ing. Pet-
ru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit studii 
úpravy silničního provozu v oblasti Kamenná 
Horka. 

LIRA - raná péče 
Usnesení RM č. 56 – 27/2021   
RM projednala žádost o fi nanční příspěvek na 
poskytování preventivní sociální služby raná 
péče 2022 od organizace Centrum LIRA, z. ú., 
Liberec a  neschvaluje poskytnutí fi nančního 
příspěvku. 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 56 – 28/2021   
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Krásná Lípa, dle přílohy. 

Kulturní dům - Silvestr 
Usnesení RM č. 56 – 29/2021   
RM schvaluje Josefu Halíkovi, bytem Kyjov 22, 
Krásná Lípa uspořádání Silvestrovské zábavy 
v  kulturním domě 31. 12. 2021 za podmínky 
dodržení protiepidemiologických opatření 
platných v té době.
RM schvaluje snížení úhrady za zapůjčení pro-
stor na polovinu. 
RM souhlasí s uspořádáním ohňostroje za do-
držení všech bezpečnostních podmínek. 

Kulturní dům  
Usnesení RM č. 56 – 30/2021   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kul-
turního domu na tyto akce:
-  40. výročí KČT Krásná Lípa dne 6. 11. 2021,
-  Svatý Martin na bílém koni dne 11. 11. 2021,
-  Soustředění FS Lužičan dne 17. 11. 2021,
-  Divadelní představení pro MŠ dne 18. 11. 

2021,
-  XIV. Jarní bál dne 26. 3. 2022. 

Kulturní dům 
Usnesení RM č. 56 – 31/2021   
RM bere na vědomí využití kulturního domu 
a program kina na měsíc listopad 2021 dle pří-
lohy. 

Zpráva o plnění úkolů z 53. a 54. RM 
Usnesení RM č. 56 – 32/2021   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů RM 
předloženou Janou Drobečkovou, místosta-
rostkou města, dle přílohy. 

IV. Informace

Informace 
RM projednala vyjádření žalovaného k žalobě 
o určení vlastnictví k nemovitosti.

 Jana Drobečková, 
Jiří Podhorský

NOVIA FASHION s. r. o. 
Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa

tel: 412 383 359, e-mail: info@noviafashion.cz
www.noviafashion.cz

Do rodinné pletárny s tradicí více než 165 let 
hledáme šikovné spolupracovníky:

Pokud máte zájem o zajímavou práci 
a zájem pomoci rozvíjet tradiční řemeslo, 

jste vítáni, těšíme se na vás!

Napište nebo zavolejte: 

pletaře - seřizovače
obsluhu pletacích strojů
pracovníky do konfekce

NOVIA FASHION
k k

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz


