
strana 124. května 2018

č. 569 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 24. května 2018  
Příští číslo vyjde za dva týdny

Hřbitov ve Vlčí Hoře zdobí 35 nových lip
Hřbitov ve Vlčí Hoře je od roku 2005 součástí 
vesnické památkové zóny Dlouhý Důl. Původ-
ně údolní ves vznikla na  půdě hraběte Kin-
ského počátkem 18. století jako řemeslnická 
osada. Prakticky veškerou zástavbu tvoří jen 
minimálně narušený kompaktní soubor pů-
vodních, převážně roubených podstávkových 
domů.
Vlčíhorskému hřbitovu jsme se věnovali již 
v minulých letech, kdy jsme postupně obno-
vovali střechu a  fasádu dominantní hrobky 
továrníka Nitsche. Původní měděnou střechu 
před lety poškodili zloději kovů a  do  hrobky 
zatékalo. Provizorní střešní krytinu jsme na-
hradili novou hliníkovou v barvě imitující pů-
vodní měď. Následně jsme opravili i v důsled-
ku zatékání poškozenou vnější omítku. 
Mezitím jsme připravovali i projekt na obno-
vu hřbitovní zeleně. Původní lípy v  centrál-
ním stromořadí byly poškozeny v  minulosti 
opakovaným radikálním řezem a z velké části 
byly napadeny hnilobou, většina kmenů byla 
dutá. Stromy byly staticky narušené, některé 
již chyběly úplně. Po konzultacích s památkáři 
jsme se shodli na vykácení všech zbývajících 
23 lip a několika dalších dřevin z přestárlých 
jehličnanů při zdi hřbitova. Nový projekt počí-
tal s návratem i třetí řady lip v horní řadě nad 
schodištěm. Nakonec se tedy na  hřbitov vy-
sadilo 35 nových lip srdčitých, odrůdy ´Green 
Globe´, která je pomalu rostoucí, s menší ku-
lovitou korunou. V dalších letech tedy nepřed-
pokládáme nutnost redukčního řezu.
Na  hřbitov budou ještě doplněny stylové la-
vičky a drobný mobiliář, podél spodní zdi vy-
sázíme dekorativní kapradiny a bude upraven 
povrch centrální komunikace čerstvým štěr-
kopískem. Většinu prací provádíme svépomo-
cí, s výjimkou odfrézování pařezů tam, kde by 
vytrháním mohlo dojít k  poškození okolních 
hrobů. Rekonstrukci fi nancujeme z  prostřed-
ků města, nepodařilo se nám totiž sladit naše 
představy a požadavky památkářů, s kompli-
kovanými podmínkami dotačních orgánů. 
V každém případě je teď hřbitov v důstojném 
a  pěkném stavu a  pietní místo je zachováno 
pro další generace.

Jan Kolář, starosta města
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Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů 
a kanalizací

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném 
zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, 
přihlášení, donést podklady k  žádostem 
na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši 
záloh, žádosti na  přezkoušení vodoměru apod.) 
vyřídíte v  mobilním zákaznickém centru přímo 
na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 2018. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v  případě havárie na  vodovodní přípojce. 
V případě potřeby volejte 212 812 212!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na  tomto 
telefonním čísle: 723 255 954. 

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.face-
book.com/linhart.krasnalipa

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 24. 5. / 7. 6.
Vlčí Hora, Zahrady: 4. 6. / 18. 6.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře 
č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:    
Pondělí            7:00 – 12:00     14:00 - 17:00
Úterý               7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Středa             7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek            7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Pátek               7:00 – 13:00
Sobota            sudý týden 8:00 – 11:00
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. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. Změna se týká 
nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici):
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden, od 1. 4. 
do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO):
úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá 
Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství
 JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák  
a Insolvence/oddlužení 
hanzlicek@komunitnicentrum.com 
telefon 777 925 302  
Otevřeno pondělí a středa 
 
Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

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

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

PO – PÁ 14:00 - 17:00 
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

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

Odlehčovací služba 
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
jecna@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

Čestné občanství města pro pana 
Jana Havelku

Pietní akt k 73. výročí 
ukončení 2. světové války

Ing.  Jan Havelka je jednou z  nejvýraznějších 
osobností současné české turistiky.
Byl dlouholetým předsedou Klubu českých 
turistů, od  roku 2006 je pak jeho čestným 
předsedou. Celých 12 let byl i  prezidentem 
Evropské asociace turistických klubů. Pravidelně 
navštěvuje Krásnou Lípu, propaguje ji na  mnoha 
úrovních, aktivně podporoval vznik Národního 
parku České Švýcarsko. Svou autoritou výrazně 
podporuje zachování odkazu zakladatelů české 
turistiky, akcentuje dobrovolnictví, solidaritu 
a  úctu k  tradicím, podporuje myšlenku vytvoření 

Muzea turistiky v Krásné Lípě. Spolupracuje s námi 
na  vytvoření mezinárodní evropské dálkové trasy, 
tzv. Hřebenovky.
V  loňském roce jeho celoživotní aktivitu ocenil 
i Senát ČR udělením stříbrné pamětní medaile.
Čestné občanství bylo uděleno Ing. Janu Havelkovi 
Zastupitelstvem města Krásná Lípa 11. prosince 
2017, slavnostní předání proběhlo u  příležitosti 
Mezinárodního srazu k 100 letům České republiky 
a 130 letům KČT dne 8. května 2018.

Jan Kolář, starosta

Na  městském hřbitově u  památníku padlých 
vojáků, jsme si ve středu 9. května připomněli 73. 
výročí osvobození naší vlasti. „Mnozí se snažili ji 
uchvátit, mnohým se to i  načas podařilo. Jedno 
ale naše dějiny provází už více než čtrnáct století: 
všechny bouře pominou, všichni zlí odejdou 
a  naše země se opět vrací nám. Jenomže to vždy 
stojí spoustu obětí, škod a utrpení. Tak tomu bylo 
i  v  dobách, které si dnes také připomínáme…“ 
zaznělo v promluvě Mgr. Karla Jarolímka věnované 
vzpomínce na  osvobození a  uctění památky 
těch, kteří se konce války nedožili. Promluvě 
předcházelo, za  zpěvu Krásnolipského komorního 
sboru, zapálení svíček u památníku zástupci města. 
Další čtyři písně, každá v  jiném jazyce a  rovněž 
v podání Krásnolipského komorního sboru, zazněly 
na samý závěr pietního aktu.
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IX. Mezinárodní folklorní festival  
Krásná Lípa 8. – 10. června 2018

Den matek v domech 
s pečovatelskou 
službou

Pohádkový les & 
Staročeský jarmark & 
Festival dechové hudby

Ve  dnech 8. – 10. června 2018 se pod záštitou 
senátora SPČR Zbyňka Linharta, hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a  starosty 
města Krásné Lípy Jana Koláře již podeváté 
uskuteční Mezinárodní folklorní festival Krásná 
Lípa. Tuto nejsevernější oslavu lidového umění 
a  tradic pořádá folklorní soubor Lužičan z  Krásné 
Lípy za  fi nanční podpory Ústeckého kraje, města 
Krásná Lípa a ministerstva kultury ČR. Festival získal 
certifi kát Rodinného stříbra Ústeckého kraje pro 
rok 2018.
V  rámci festivalu se divákům představí folklorní 
soubory – Topĺan ze slovenských Giraltovic, 
Vycpálkovci a  čínská skupina Pivoňka z  Prahy, 
slovácká Lúčka ze Svatobořic a  valašský Ševčík 
z  Ostravy, polský soubor Jedliniok z  Wroclavi 
a dětský soubor Dziparins z Lotyšska. Z Krásné Lípy 
se představí děti ze základní školy, dětské folklorní 
soubory Křiničánek a  Dykytka, soubor Lila - Rosa 
a  pořadatelský Lužičan, který tyto dny nabité 
folklorem zajišťuje. Třešničkou na  dortu bude 
koncert známé kapely Fleret se Zuzanou Šulákovou. 
Moderátorem všech programů je Martin Louka.
Zahajovací pořad festivalu bude probíhat 
v  Doubické hospodě, kde se v  celovečerním 
programu představí Slovácký soubor Lúčka ze 
Svatobořic.
Sobotní program odstartuje na  krásnolipském 
náměstí. Dopoledne od  10.oo hod. bude patřit 
dětem. Divákům se přestaví folklorní soubory 
Křiničánek, Dykytka, Lila - Rosa a  Dziparins. 
Zazpívají malí i  větší zpěváčci Základních 
uměleckých škol, vystoupí děti krásnolipské 
Základní školy s  ukázkami programu z  letošní 

školní akademie. Během dopoledne se také 
setkají představitelé města se zástupci souborů 
na slavnostním přivítání. Ve 13.3o hod. se cca 240 
krojovaných účinkujících seřadí na schodech před 
kostelem sv. Máří Magdalény a poté se průvodem 
přemístí do prostoru na náměstí, kde od 14.15 hod., 
po  zahájení, začne Galaprogram IX. MFF Krásná 
Lípa rozdělený na dvě části. Vystoupí zde soubory 
Lúčka (Svatobořice), Toplan (Slovensko), Jedliniok 
(Polsko), Vycpálkovci (Praha), Ševčík (Ostrava) 
a  Pivoňka (čínská skupina Praha). Po  první části 
programu proběhne vyhodnocení soutěžní jízdy 
zručnosti elektromobilem. Následuje druhá část 
galaprogramu. Vyvrcholením celého dne bude 
od  19.oo hod. koncert známe kapely Fleret se 
Zuzanou Šulákovou. Na  samý závěr ještě zahrají 
muziky zúčastněných souborů, při kterých si 
můžou všichni zatančit a  zazpívat. Po  celý den 
bude probíhat stánkový prodej, prezentace 
traktorů ISEKI a užitkových elektrických automobilů 
Goupil a  GEM. Soutěžní jízda zručnosti proběhne 
na  náměstí před Domem ČŠ od  10.oo hod do  15.
oo hod. V  neděli se uskuteční prohlídka Domu 
Českého Švýcarska a mše v krásnolipském kostele 
Sv. Máří Magdaleny. Se zpíváním a  hraním před 
kostelem se s festivalem rozloučíme.
Tuto akci fi nančně podpořil Ústecký kraj, město 
Krásná Lípa a  Ministerstvo kultury ČR. Všichni 
pořadatelé se již nyní těší na  spolupráci se 
všemi partnery, příjemná setkání s  účinkujícími 
a  samozřejmě hlavně na  diváky. Přejme si, aby se 
vše vydařilo podle plánů a  hlavně slunné a  teplé 
(zvláště to teplé zde na severu) počasí.

Naďa Semelková – organizační ředitelka festivalu

I v letošním roce jsme oslavili Den matek v domech 
s pečovatelskou službou. V modrém vystoupily děti 
z  mateřské školy Sluníčko a  ve  žlutém z  mateřské 
školy Motýlek. Obě školky připravily krásná 
vystoupení a babičkám vykouzlily úsměv na  tváři. 
Pro děti bylo jako odměna připraveno malé 
občerstvení.

(jd)

V  sobotu 16. června 2018 bude v  Krásné Lípě 
opravdu živo. Pro rodiny s  dětmi krásnolipští 
turisté připravují pohádkový les, který patří k jedné 
z nejnavštěvovanějších akcí v Krásné Lípě. Od 9:00 
se otevírá staročeský jarmark. Chybět nebude 
tradiční soutěž O  bábovku jarmarku, do  které 
můžete přinést i tu svou. Milovníky dechové hudby 
potěší vystoupení orchestrů v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu Česká Kamenice. V  průběhu 
dne vystoupí šermíři a  kouzelník, pro děti budou 
připraveny výtvarné dílny a  atrakce a  před 
vyhlášením nejlepších pohádkových stanovišť 
proběhne křest knihy O  severní průsmyky. Celý 
program najdete na  stránkách: www.krasnalipa.cz 
nebo na stránkách krásnolipských turistů: 
www.kctkrasnalipa.cz

Na fotografi ích MFF v roce 2016
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Na radnici budete moci zhlédnout 
výstavu fotografi í z Labských pískovců 

Imprassionismus 
„Neztrácej své vnitřní dítě“

Den dětí 
s národními parky

Cyklistická soutěž

Město Krásná Lípa nabízí 
k prodeji za nejvyšší možnou 
nabídku příkopový vyžínač

Výstava fotografi í českých a  německých fotografů 
„Fotografi cké expozice M3 v Labských pískovcích“ 
představuje proměnlivost jedinečného přírodního 
prostředí. Říční a  skalní krajina spojuje dva české 
a  saské regiony. Tím se Saské a  České Švýcarsko 
stávají součástí česko-německého pohraničí. Tato 
dávná kulturní krajina formovala generace lidí 
na obou stranách hranice a dnes je symbolem pro 
ochranu přírody. Výstava fotografi í si klade za  cíl 

zprostředkovat pohled na  tuto fascinující krajinu 
a  zároveň vyzvat návštěvníky k  tomu, aby tuto 
jedinečnou krajinou přišli osobně objevovat. 
Výstava fotografi í v  rámci projektu „Fotofestival 
Pískovec“, společného projektu spolků Portal e.V. 
z  Drážďan a  UFFO o.s. z  Ústí nad Labem bude 
zahájena 6. června v  16:00 ve  foyer krásnolipské 
radnice a potrvá do 6. srpna 2018.

Divadelní představení vznikající až přímo na jevišti 
můžete vidět i  v  Krásné Lípě. Dva herci, jeden 
instrumentalista, vítězové Studentské Thálie 2015 
z  Národního divadla v  Praze vystoupí 26. května 
2018 od 18:00 v Kulturním domě Krásná Lípa. Více 
informací, zajímavostí a  fotek najdete na: fb.com/
hereckaimprovizace. Vstupné je 30 Kč.

Zábavné a  hravé odpoledne plné soutěží, 
rukodělných a vzdělávacích aktivit pro děti i jejich 
rodiče. Těšit se můžete na  soutěže, které pro Vás 
připravili členové oddílu Junior Ranger (od  14:00 
– 16:00), divadelní představení "Pohádky pana 
Pohádky" (od  16:00), přírodovědné aktivity 
a  rukodělné dílny pro děti a  to již tuto sobotu 
26. května od  14:00 do  17:00 v  areálu Správy NP 
České Švýcarsko (Pražská 52). Akce je pořádná 
v  rámci oslav Evropského dne chráněných území 
ve spolupráci s OPS České Švýcarsko.

Dne 9. května jsme se zúčastnili soutěže Mladý 
cyklista. V  již tradiční sestavě jsme se zúčastnili 
těchto disciplín: jízda zručnosti, volná jízda a testů. 
Náš tým obsadil krásné druhé místo (jako obvykle) 
a  dostali jsme dort. Byla to naše poslední šance, 
příští rok to už bude na mladších žácích.

Žáci IX. ročníku

Technické údaje: záběr sečení: 1,1 m, dosah sečení: 
3,5 m, uchycení na tříbodový závěs - na vývodovou 
hřídel, ovládání pákami, rok výroby – 1999. 
V  případě zájmu kontaktujte pí.  Hlavovu na  tel: 
737 662 340. Cenové nabídky s Vašimi kontaktními 
údaji zasílejte na  e-mail: hlavova@krasnalipa.
cz nebo poštou na  adresu Město Krásná Lípa, 
Masarykova 246/6, 407  46 Krásná Lípa k  rukám 
pí. Hlavové.
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Exkurze plná 
barev I. A

Výjezd do Neukirch

Prohlídka Legiovlaku

Dalších 30 kilogramů použitých baterií vytřídili 
krásnolipští do kontejnerku na radnici. 
Děkujeme!

Najdi své místo v Kostce, přivítej změnu

V  úterý 15. května jsme se celá třída I. A  vydala 
na  pěší výpravu za  krásami rozkvetlých 
rododendronů do  arboreta na  Sněžnou. Všechny 
nás překvapila škála barev a odstínů u rozkvetlých 
keřů. Při páteční cestě jsme se zastavili v městském 
lesoparku, kde jsme si vyrobili z přírodnin paletky 
jarních barev.
Výlet se nám líbil a  už nyní se těšíme na  další 
návštěvu arboreta.

Tř. učitelka I. A

Ve  středu 9. května jsme naposledy v  letošním 
školním roce vyrazili za  našimi kamarády 
do  Německa. Po  krátké cestě nás v  cíli přivítali 
naši kamarádi a  šli jsme do  toho. Čekalo na  nás 
spoustu zajímavých dílniček a přednášek. Vyrobili 
jsme si něco ke  Dni matek a  dozvěděli jsme se, 
že druhý den mají v  Německu také svátek - Den 
otců. V  místním, nově otevřeném muzeu, jsme 
se dozvěděli něco o  místních tradicích a  kultuře. 
Po  přednášce o  obilninách jsme si vyrobili každý 
vlastní housku a  k  housce domácí máslo, které 
jsme ochutili různými bylinkami. Všem nám to moc 
chutnalo. Celý den jsme si moc užili a už se těšíme 
na další setkání.

Za celou skupinu Zdenda Dohnal

17. května 2018 jsme jeli autobusem do Rumburku na vlakové nádraží, kde jsme si prohlédli Legiovlak. Je 
to vlak, který za dob 1. světové války přepravoval Čechoslováky. Viděli jsme, jak v tehdejší době vojáci žili, 
jak se stravovali, jak se léčili ze zranění z boje, jak se rozvážela pošta, jaké používali zbraně, čím se bavili 
a další zajímavé věci. Zpět jsme se vrátili autobusem a pokračovali jsme dále ve vyučování. Prohlídka byla 
velmi příjemná a všem se moc líbila.

Žáci IX. ročníku

Ve vstupních prostorách městského úřadu a pošty, 
kromě sběrného válce na použité baterie (1), najdete 
i (2) E-BOX pro vhazování starých kalkulaček, holicích 
strojků, nefunkčních mobilních telefonů a  jiných 

malých elektrospotřebičů, (3) malou sběrnou 
nádobu na recyklaci úsporných zářivek a (4) sběrný 
box na  recyklaci použitých inkoustových cartridgí 
a laserových tonerů k tiskárnám. 

Kostka příjme do týmu kolegy a kolegyně na volné 
pozice do  sociálních služeb a  projektu. Máme 
zkušenosti a  dobrou praxi v  oblasti sociální práce. 
Víme, že naše práce je náročná, ale baví nás být o krok 
napřed, posouvat hranice stereotypu a předsudku, 
vzdělávat se a profesně růst. Vidíme v poskytování 
kvalitních sociálních služeb smysl a  tato práce nás 
naplňuje. Ceníme si také přátelského prostředí, 
vzájemné podpory a  spolupráce uvnitř týmu. 
Nabízíme zaškolení, fl exibilitu, pomoc s  hledáním 
bydlení, podporu při doplnění kvalifi kace.
1. Sociální pracovník / pracovnice pro službu 

Odborné sociální poradenství

2.  Vedoucí sociální pracovník / pracovnice pro 
službu Odlehčovací služba

3. Pedagogický pracovník / pracovnice pro 
předškolní děti klubu Včelka

4.  Pracovník / pracovnice v sociálních službách 
pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

5.  Pracovník / pracovnice v sociálních službách 
pro Odlehčovací služby

6. Sociální pracovník / pracovnice nebo 
pracovník / pracovnice v sociálních službách 
pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

www.komunitnicentrum.com

Program kina
Čertoviny
Pátek 1. 6. od 17.30 hod.
Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva 
nešikovní čerti Popelák a  Uhelák, kteří jsou vládcem 
pekel posláni za  trest do  světa, aby do  měsíce 
přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim 
však od  počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli 
k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají. V přestrojení 
za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně 
budou mít úspěch.
Česká pohádka, mládeži přístupno, 101 min., 
vstupné 50 Kč

Věčně tvá nevěrná
Středa 6. 6. od 18.00 hod.
Josef a  Miluška jsou manželé snad celou věčnost. 
Josef svou ženu sice miluje, ale má také slabost 
pro krásné ženy. A  tak se občas s  některou spřátelí 
o  něco víc. Miluška jako bývalá tělocvikářka svého 

manžela i jejich dospívající dceru neúnavně zahrnuje 
neutuchající péčí a terorem zdravého životního stylu. 
Jejich manželství a Josefovo krachující nakladatelství 
se pomalu řítí do záhuby…
Český fi lm, mládeži přístupno od  12 ti let, 92 min., 
vstupné 70 Kč

Jumanji: Vítejte v džungli
Středa 13. 6. od 18.00 hod.
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli 
se hrou, o  které nikdy předtím neslyšeli – zvanou 
Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se 
hra odehrává, a  zcela doslova se stávají postavami, 
které si pro hru zvolili. Společně zjišťují, že Jumanji není 
hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. 
Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, 
musejí se vydat na  nejnebezpečnější dobrodružství 
svého života, objevit, co před 20 lety opustil Alan 
Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně 
– jinak ve hře uvíznou navěky… 
Film USA, mládeži přístupno, 119 min., 
vstupné 60 Kč
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Vás zve v pátek 15. června  od 19.oo hod. 
       do KRÁSNÉ LÍPY – kulturního domu  

na představení 
 
 

PROČ MUŽI 
NEPOSLOUCHAJÍ A 
ŽENY NEUMÍ ČÍST 

V MAPÁCH 
 

hudební komedie, která vám poradí, jak 
předcházet partnerským krizím 

 
Barbara a Allan Peasovi 
Dramatizace Miroslav Hanuš 

režie Jiří Doubek 
 
vstupné 70,- Kč 

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER

www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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USNESENÍ z 64. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 5. 2018

I. Hlavní program
Opatření obecné povahy 
Usnesení RM č. 64 – 01/2018
RM projednala zamítavé stanovisko MěÚ Rumburk k  žádosti 
města Krásná Lípa o vydání opatření obecné povahy ve smyslu 
§ 33d, zákona č. 111/2006 Sb., o  pomoci v  hmotné nouzi 
a  ukládá starostovi města zajistit odvolání proti tomuto 
rozhodnutí. 
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 64 – 02/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat část p. p. č. 1086/3 o výměře 
20 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Nebytové prostory - nájemní smlouva na  pronájem 
nebytového prostoru č. 5, Masarykova 16/1 
Usnesení RM č. 64 – 03/2018
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  pronájem 
nebytového prostoru č. 5, Masarykova 16/1, se společností 
NOVIA FASHION, s. r. o., Kyjovská 998/79, Krásná Lípa, IČ 
25492179, za  účelem provozu prezentační prodejny fi rem 
NOVIA FASHION, s. r. o. a  NOVIA, s. r. o., dle předloženého 
návrhu. 
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 64 – 04/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky dle předloženého návrhu. 
Byty - pronájem - byt č. 23, Nemocniční 1156/16 - Dům 
s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 64 – 05/2018
RM schvaluje pronájem bytu č. 23, Nemocniční 1156/16 
v tomto pořadí:
1. Růžena Suchá, Kamenná Horka 27, Krásná Lípa,
2. Božena Koubská, Křižíkova 1001/5, Krásná Lípa,
3. Stanislava Paulíčková, Maxe Švabinského 2637, Most.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
 Veřejná WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě - 
autorský dozor 
Usnesení RM č. 64 – 06/2018
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále, IČ 48263729, 
Komenského 480/7, Krásná Lípa, na výkon autorského dozoru 
(AD) pro realizaci díla „Veřejná WC v  objektu Masarykova 
1094/4 v Krásné Lípě“. RM schvaluje výkon AD v rozsahu a ceně 
dle předložené nabídky po uzavření Smlouvy o dílo na realizaci 
díla. 
Veřejná WC v objektu Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě - 
zhotovitel 
Usnesení RM č. 64 – 07/2018
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Veřejná WC 
v  objektu Masarykova 1094/4 v  Krásné Lípě“ vypracovanou 
komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle 
výše nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření Smlouvy o  dílo 
č. 2018/11/14 - 204 s  vítězným uchazečem, kterým je fi rma 
WAKOS s. r. o., se sídlem Dvořákova 969, Rumburk, IČ 6241834, 
dle předloženého návrhu. 
Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny v  Krásné Lípě - 
autorský dozor a technický dozor stavebníka 
Usnesení RM č. 64 – 08/2018
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále, IČ 25487892, 
Komenského 480/7, Krásná Lípa, na výkon autorského dozoru 
(AD) a technického dozoru stavebníka (TDS) pro realizaci díla 
„Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny v  Krásné Lípě“. RM 
schvaluje výkon AD a  TDS v  rozsahu a  ceně dle předložené 
nabídky po uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla. 
Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny v  Krásné Lípě - 
výjimka z Pravidel 
Usnesení RM č. 64 – 09/2018
RM schvaluje v souladu s čl. III., odstavcem 7 výjimku z Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 
Krásná Lípa spočívající v  uzavření Smlouvy o  dílo s  vítězným 
uchazečem, přestože byla předložena pouze jedna nabídka 
na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie. 

Přístavba a  stavební úpravy tělocvičny v  Krásné Lípě - 
zhotovitel 
Usnesení RM č. 64 – 10/2018
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hodnocení nabídek 
na  veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie „Přístavba 
a  stavební úpravy tělocvičny v  Krásné Lípě“ vypracovanou 
komisí pro výběrová řízení. RM schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo č. 2018/11/14 - 208 s fi rmou WAKOS s. r. o., Dvořákova 
969, Rumburk, IČ 6241834, dle předloženého návrhu. 
Obnova místních komunikací 2018 - výběr komunikací 
Usnesení RM č. 64 – 11/2018
RM schvaluje výběr místních komunikací určených k  obnově 
v roce 2018 dle předloženého návrhu. 
Obnova místních komunikací 2018 - výzva 
Usnesení RM č. 64 – 12/2018
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova místních 
komunikací 2018“, dle předloženého návrhu. 
Výměna oken - Nemocniční 952/18, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 64 – 13/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
uzavření Smlouvy o  dílo č. 2018/11/18-206 na  výměnu oken 
v  objektu Nemocniční 952/18, Krásná Lípa s  fi rmou SAMAT, 
spol. s  r. o., se sídlem Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, IČ 
4029017, dle předloženého návrhu.  
Souhlas se záborem pozemků města Krásná Lípa při 
rekonstrukci koryta Křinice 
Usnesení RM č. 64 – 14/2018
RM souhlasí se záborem pozemků města Krásná Lípa dle 
předložené tabulky pro rekonstrukci a  opravu koryta Křinice 
od domu č. p. 139 k č. p. 109. 
Souhlas se zřízením kanalizační přípojky 
Usnesení RM č. 64 – 15/2018
RM souhlasí se zřízením kanalizační přípojky pro objekt č. p. 356, 
ul. Vyhlídky. Napojení bude provedeno v  ulici Čelakovského 
do kanalizační šachty č. 25 za splnění technických podmínek 
provozovatele kanalizace. 
Platební výměry k projektu Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 64 – 16/2018   
RM bere na vědomí podání odvolání proti platebním výměrům 
na  penále za  prodlení s  odvodem za  porušení rozpočtové 
kázně, podání žádosti o  posečkání úhrady penále a  podání 
žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové 
kázně související s  výběrovým řízením na  dodavatele stavby 
Kanalizace Krásná Lípa. 
Oprava pomníku obětem válek z let 1859 a 1866  
Usnesení RM č. 64 – 17/2018
RM bere na vědomí nepodpoření připravené opravy pomníku 
obětem válek z  let 1859 - 1866 dotačními prostředky 
ministerstva obrany. 
Změna ke smlouvě 
Usnesení RM č. 64 – 
18/2018
RM doporučuje 
ZM schválit Změnu 
č. 1 ke  smlouvě č. 
2010/49/29 - 356 
„O  spolupráci při 
zabezpečování požární 
ochrany“ s  Obcí 
Doubice, se sídlem 
Doubice 50, Doubice, 
IČ 47274212, dle 
předloženého návrhu. 
Odprodej techniky 
Usnesení RM č. 64 – 
19/2018
RM schvaluje záměr 
odprodat příkopový 
vyžínač z  důvodu 
opotřebení značky Orsi, 
za  nejvyšší možnou 
nabídku a  ukládá 
vedoucí TS Martině 

Hlavové zajistit odpovídající inzerci. 
Dodávka traktoru 
Usnesení RM č. 64 – 20/2018
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci 
k  veřejné zakázce malého rozsahu na  Dodávku traktoru, dle 
předloženého návrhu. 
Likvidační komise 
Usnesení RM č. 64 – 21/2018   
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku města Krásná 
Lípa dle předloženého seznamu. 
Pohledávky k  rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 3. 2018 
Usnesení RM č. 64 – 22/2018
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 31. 3. 2018. 
Smlouva o sponzorství 
Usnesení RM č. 64 – 23/2018
RM schvaluje uzavření Smlouvy o sponzorství č. 2018/13/29 - 
207 o poskytnutí sponzorského daru na uspořádání XII. ročníku 
mezinárodního hudebního festivalu mezi městem Krásná Lípa 
a spolkem Arte Musica, z. s. Jiříkov, dle předloženého návrhu. 
Digitalizace a modernizace kina 
Usnesení RM č. 64 – 24/2018
RM schvaluje podání žádosti o  dotaci na  digitalizaci 
a  modernizaci kina do  Výzvy Digitalizace a  modernizace 
kin v  roce 2018 - 2019, dotační okruh 4. Projekt v  oblasti 
technického rozvoje a  modernizace kinematografi e 
do Státního fondu kinematografi e. 
 Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení RM č. 64 – 25/2018
RM schvaluje příspěvkové organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. 
přijetí dotací na tyto projekty:
- Babiččiny recepty od Ústeckého kraje ve výši 40 000 Kč,
- SAS pro rodiny s dětmi od Nadace Agrofert ve výši 100 000 Kč,
- Klub Včelka z Fondu Ústeckého kraje ve výši 50 000 Kč,
- Sociální služby od obce Rybniště ve výši 5 000 Kč,
- SAS pro rodiny s  dětmi od  Ústeckého kraje, program 
POSOSUK2, navýšení pro rok 2018 o částku 491 720 Kč. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu 
na květen 2018  
Usnesení RM č. 64 – 26/2018
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu 
v měsíci květnu 2018. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informaci: 
- Nezaměstnanost v jednotlivých územích okresu Děčín k 31. 
3. 2018. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková


