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Čtvrtek 12. července 2018
Příští číslo vyjde za dva týdny

č. 572

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních
služeb pro občany Šluknovského výběžku!
Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní
pojišťovně / PETICE ze dne 1 7. 2018
Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé Šluknovského výběžku, povinni odvádět každý měsíc
platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních
pojišťoven.
Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své klienty jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny ve spolupráci s krajskými samosprávami, které jsou povinny
zajistit pojištěncům poskytování hrazených služeb,
včetně jejich místní a časové dostupnosti.
Město Rumburk již nemůže nadále zvládat financování ztrátového provozu své nemocnice, která
jediná zajišťuje celodenní zdravotnickou péči pro
55 tisíc lidí Šluknovského výběžku.
V červenci 2018 je z důvodu nedostatku personálu
a podfinancování nucena rumburská nemocnice
pozastavit po dobu dovolených služby v celodenní lůžkové péči, omezit provozy svých oddělení
a uzavřít internu - nebude se zde poskytovat lékařské péče ani v případech akutního ohrožení
života a není vyloučeno, že se to bude opakovat.
Omezování provozů a uzavírání nemocničních
oddělení má současně negativní dopady na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe pro studenty
ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii
v Rumburku, které hrozí další slučování a přesouvá-

ní. Ve Šluknovském výběžku je nedostatek zubařů,
praktických lékařů a většiny specialistů. Jsou navíc
většinově v důchodovém věku a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pacienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha vzdálených oblastí.
17 starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj
Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele k obnovení
jednání o vyřešení situace v rumburské nemocnici
a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou
zdravotní péči, zatím neúspěšně.
Chceme přimět zodpovědné orgány a instituce
k přijetí takových řešení, která pro občany ze Šluknovského výběžku, ať už s akutním zhoršením
zdravotního stavu či chronickým onemocnění,
potřebou ambulantního zásahu či vyšetření, zajistí
rychlou a kvalifikovanou dostupnou péči dle práva
jako každému jinému občanovi v České republice.
My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký kraj,
Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu
ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních
služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných
služeb na Šluknovsku!
Organizátor petice: Zbyněk Linhart

4,- Kč

Petice za dostupnost
kvalitních zdravotních
služeb pro občany
Šluknovska
55 tisíc občanů Šluknovska může zůstat bez akutní
lůžkové péče! Vyjádřete svůj názor a podpořte její
zachování. Petici za dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovska můžete podepsat v tištěné podobě v Krásné Lípě např. na radnici, v Domě Českého Švýcarska nebo ve Sportovním
areálu. Petici můžete podepsat i ze svého počítače,
odkaz najdete v aktualitách na stránkách
www.krasnalipa.cz

Nemocnice v Rumburku – o co jde starostům?
Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková péče v Lužické nemocnici
v Rumburku, která je akciovou společností ve vlastnictví města Rumburku. Jistě mnozí z Vás zaznamenali informace, zejména v některých novinách,
o problémech, které nemocnici provázejí. Její provoz je nesmírně finančně náročný a město Rumburk jej vysokými částkami hradí ze svého rozpočtu. Proto před téměř dvěmi lety vstoupil Rumburk
do jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje (KÚ
ÚK) s nabídkou, aby KÚ nemocnici odkoupil. Na základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo k dohodě a jednání v této věci bylo
ukončeno. Město Rumburk vyhlásilo následně tendr, do kterého se přihlásila jediná firma Penta, která
posléze od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné době je situace ještě
složitější, jak finanční, tak personální. Nedostatek
lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým

problémem v celé republice. Vedení města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo zájem obnovit jednání s KÚ ÚK s tím, že ustoupilo od svých
předchozích podmínek. Celou situaci velmi citlivě
vnímají i všechny starostky a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře uvědomují
potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirurgické péče pro všechny obyvatele výběžku, jejichž
počet čítá 55 tisíc. V rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do jednání a oslovili vedení KÚ ÚK se žádostí, aby
bylo obnoveno jednání s městem Rumburk ve věci
zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a. s. Aktivitu v této oblasti vyvinulo i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo KÚ prostory v bývalé nemocnici
ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní chirurgie. Domníváme se, že toto není správný
krok, který by řešil problém zachování akutní inter-

ní a chirurgické lůžkové péče pro občany výběžku.
Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva ÚK, kde s naší žádostí vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK nedoporučilo
Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci
možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a. s., dále Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude celou situaci řešit s VZP. Co tedy dál?
Oslovíme VZP se žádostí o schůzku v co nejbližším
termínu. Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se žádostí o pomoc a ministr ji
přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit.
Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace
týkající se zajištění zdravotní péče na Šluknovsku
a budeme neustále tlačit na VZP, kraj a Ministerstvo
zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská
péče v potřebném rozsahu.
Starostky a starostové Šluknovska
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SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 19. 7. / 2. 8.
Vlčí Hora, Zahrady: 16. 7. / 30. 7. 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

Pohádkový les, dechovky i staročeský jarmark
se v Krásné Lípě sešly ve stejný den

Před vyhlášením soutěže o nejlepší pohádkové stanoviště bylo na náměstí možné vidět všechny pohádkové bytosti pohromadě.
V jeden jediný den se letos v Krásné Lípě konaly Vystoupení dechových orchestrů předcházelo vyhned tři akce současně. Pohádkový les, který díky hlášení výsledků tradiční soutěže O bábovku jarneutuchající energii pořadatelů, obětavosti, ochoty marku, do které se letos přihlásilo 19 soutěžících.
a snahy celé řady dobrovolníků, ať už na pohád- Bábovky byly vystaveny a jejich vzhled mohl ohodkových stanovištích nebo při technické podpoře notit každý, kdo se u stánku zastavil. Bábovka s nea sponzorům již celou řadu let patří k nejvyhledá- vyšším počtem bodů získala cenu veřejnosti. O vívanějším akcím ve městě. Nasvědčují tomu i statis- tězi a titulu Bábovka jarmarku rozhodovala porota,
tiky zveřejněné na stránkách krásnolipských turistů která kromě vzhledu hodnotila i jak vypadá po řezu
(www.kctkrasnalipa.cz), kde kromě čísel najdete a hlavně jak chutná.
i několik dalších informací, články popisující akci
očima pohádkových bytostí a celou řadu fotografií. Významným momentem dění na náměstí byl křest
Vrcholem Pohádkového lesa, pro mnohé i celého knihy Bojiště severních Čech spisovatele Václava
dne, bylo vyhlášení soutěže o nejlepší pohádkové Junka, autora biografických knih o jedinečných
stanoviště. Účastníci 7 km trasy, kteří prošli všechna osobnostech, ale také knih s historickou tématikou
stanoviště, volili v cíli 3 nejlepší. Kromě příležitosti zabývajících se středoevropským prostorem a slavprohlédnout si všechny pohádkové bytosti, bylo nou minulostí českého národa a našich význačných
náměstí asi jediným místem, kde bylo možné je vi- panovníků. Po křtu a setkání se spisovatelem nádět všechny pohromadě.
sledovalo autorské čtení z jeho nové knihy v Domě
Českého Švýcarska.
Atmosféru volného dne nesoucí se v duchu pohádkového lesa a probíhajícího staročeského jarmarku V průběhu dne navíc na náměstí vystupovali rytíři
na náměstí odpoledne doplnil koncert dechových a kouzelník, pro děti byly připraveny výtvarné dílny
orchestrů, které zde vystoupily v rámci Meziná- a řada dalších atrakcí. Moderátorského mikrofonu
rodního hudebního festivalu Česká Kamenice. se společně ujali Mgr. Karel Jarolímek, Miroslav Vais
Představil se Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad a Martina Kolářová.
Cidlinou spolu s mažoretkami Mini Střípky Olešnice
a po něm zahrál polský Orkiestra Deta Zakladów
Górniczych „Rudna“.

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

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice se představili dva Dechové orchestry. Na fotografii ZUŠ Chlumec nad Cidlinou spolu s mažoretkami Mini Střípky Olešnice.

Autorskému čtení z knihy Bojiště severních Čech předcházel její křest a setkání s autorem, spisovatelem
Václavem Junkem.

Letos se do soutěže O bábovku jarmarku přihlásilo 19
soutěžících. Bábovky byly vystaveny a jejich vzhled
mohl ohodnotit každý, kdo se u stánku zastavil.
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Připomněli jsme si dvousté výročí
vybudování kostelních schodů
Jeden z nejvýznamnějších symbolů Krásné Lípy,
nepřehlédnutelný kostel svaté Máří Magdalény,
již dvě staletí s náměstím spojují monumentální
schody. I když byly postaveny o něco později než
kostel samotný, jsou většinou vnímány jako jeho
neodmyslitelná součást, a právě letos je tomu celých

200 let od jejich dokončení. Toto výročí jsme si
připomněli v úterý 26. června díky Krásnolipskému
komornímu sboru, který k jeho připomenutí
věnoval celý koncert, a samozřejmě, kde jinde, než
právě na kostelních schodech.

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

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

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

Prázdninový podvečer se Slávkem Janoušem,
Lubošem Vondrákem a Láďou Zítkou
V sobotu 7. 7. jsme v našem kulturním domě
přivítali tři písničkáře – Slávka Janouška, Luboše
Vondráka a Láďu Zítka na jejich letním kytarovém
recitálu. Prvně jmenovaný nás celým večerem
vtipně provázel a všichni jsme při textech písní
zavzpomínali na doby minulé strávené ve školních
lavicích, na pochodových cvičeních nebo jsme si
připomněli dřívější zprávy o válečných hrozbách ze
Západu.
Zazněly ale i jiné autorské skladby s aktuálními

tématy např. o uprchlíkovi zabydlujícím se v jedné
soukromé zahradě. S historií této písničky nás pan
Janoušek velmi podrobně obeznámil, její uvedení
v rozhlase nebylo právě pochopeno. Mohli jsme si
také poslechnout Láďu Zítka, který nám hrál a zpíval
např. svůj Šesťákový svět.
Sobotní večer uplynul v příjemné atmosféře a nikdo
jistě nelitoval, že dal přednost vystoupení tohoto
tria před posezením v zahradě.
Alena Starostová

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!

Sportem ku zdraví
Historicky první atletická olympiáda DSO Sever se
i přes zvěsti nedobrého počasí povedla. Sluníčko
nám přálo, výkony byly excelentní a soutěžilo se
hlava nehlava. Naše město na rumburském stadionu
reprezentovaly děti z naší školky i školy. Závěrem se
proběhli i starostové a starostky zúčastněných měst
a symbolicky tak olympiádu ukončili.
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Dětská konference
Asi to byla zvědavost, která mne přivedla na dětskou
konferenci, která proběhla v našem kulturním domě
3. května. Popravdě budiž řečeno jsem trochu
očekával cosi podobného tomu, čemu říkáme „akce
pro akci“, tedy že se něco zorganizuje, ono to nějak
proběhne a poté se zase nic neděje. Prostě něco,
řečeno slovy učitele a spisovatele Jaroslava Žáka
„vše opět nabyde své bývalé vznešené podřímlosti“.
Rovnou doznám, že jsem rád, že jsem tam byl,
že jsem se tolik mýlil, byla to totiž akce hodná
pozornosti a zaznamenání nejen tím, že byla
perfektně zorganizovaná, ale hlavně proto, co se
tam dělo. Nemá smysl vypočítávat zde všechny
organizátory, to jsme si přečetli na plakátech, spíš je
namístě je veřejně pochválit a vyjádřit jim upřímně
veliké uznání.
Na hlavním sále, který byl zaplněn hlavně dětskými
účastníky s doprovodem, se velice aktivně jednalo
a diskutovalo. Nosná témata byla vlastně prostá:
- Lidé ve Šluknovském výběžku
- Můj život ve Šluknovském výběžku
- Šluknovský výběžek mýma očima
Jak je zřejmé, nejsme my dospělí jedinými, kteří
dlouhodobě přemýšlejí a diskutují o tom, jak to tady
vypadá, jaké to tady bývalo a hlavně – zda by se
s tím dalo něco udělat. Podotýkám, že není ani tak
podstatné, že se všechna místa, kde lidé žijí, stávají
konečně takovými, jak bychom to ještě v době
vlastně nedávné ani snad nepředpokládali. Důležité
je, jak se tady žije, co by se dalo udělat pro to, aby
výběžek zase ožil a aby se zde lidem žilo dobře.
K vybraným tématům vždy vystoupili s dílčími
referáty žáci základních škol i studenti sekundy
a primy varnsdorfského gymnázia. A byla to témata
vskutku nosná, například (vyjímám, nelze zde citovat
vše): Proč tak upadl zdejší průmysl? Včelařství.
Šluknovsko, krajina, kde žijeme. Šluknovský výběžek

mýma očima, atd..
K tomu i témata přímo ze života: Plavecký oddíl
Rumburk. Tricking (Že nevíte, co to je? Vidíte, dětí
to vědí!). Vlči hora. Velký rybník. Náš koníček – koně.
Hasiči Rumburk a tak dále.
Samozřejmě, že referáty byly připravené a děti vše
přednášely z pódia. Dotazy z pléna, jež následovaly,
již připravené nebyly, odpovídali na ně, teď už bez
přípravy, sami přednášející. Jen to zkuste postavit
se před naplněný sál a reagovat i na třeba trochu
poťouchlé otázky!
Druhá část konference se odehrála nahoře v malém
salonku. Tam se diskutovalo na závažné téma –
„Jak prostřednictvím vzdělávání zlepšit život
ve Šluknovském výběžku“. Diskutujícími byli opět
účastníci ještě vlastně dětského věku, ale jejich
vystoupení rozhodně dětská nebyla, to bylo vidět
na bezprostředních reakcích, nápadech i dotazech.
Mohli být samozřejmě předem nějak a někým
připraveni, ale, jak víme, v reálu bývá vše jinak.
Diskutující nejdřív konstatovali dosud neblahý
stav života zde, dobře cítili, že skladba zdejšího
obyvatelstva je jiná než v jiných částech naší země,
prostě že je tady slabší vrstva vzdělaných a dobře
kvalifikovaných lidí. Slyšeli jsme to dobře, že bez
lepšího vzdělání se zde stěží co změní. Nápadů, jak
to změnit, byla celá řada. Jedny reálné, jiné z oblasti
snů, ale tak už to bývá. Posuďte sami některé:
- Rozvinout zde vzdělání, které by odpovídalo
potřebám života zde, tedy zavádět obory studia
podle toho
- Střední školy by měly připravovat odborníky pro
náš region, nikoli proto, aby jejich absolventi odešli
jinam
- Někdejší průmysl se zde asi neobnoví, ale příležitost
je třeba v cestovním ruchu (to znamená ale znalost
ekonomie, cizích jazyků…)

- Podniky by se měly soustředit na účast v odborné
přípravě svých budoucích zaměstnanců, jako
příklad byl uváděn TOS Varnsdorf
- Absolventi učitelských oborů by měli být lépe
připraveni na učitelskou práci, ti, kteří ani nechtějí
učit, by měli studovat jiné vysoké školy
Tento závěr, který formuloval jeden (tuším, že
dvanáctiletý) účastník diskuse, je pozoruhodný:
"Podle mě potřebujeme něco, abychom v podstatě
rozjeli ten kolotoč. Protože my nemáme dobré
zaměstnance, protože nemají dobré vzdělání, a proč
není to vzdělání? Protože nemáme peníze a ty peníze
nebudou, protože nemáme ty zaměstnance. Byla by
potřeba podle mě nějak to roztočit."
Svědčí to o hlubokém pochopení podstaty
problému, i když formulace je poněkud těžkopádná.
Jestlipak takto dokážeme vždy uvažovat i my,
dospělí?
Vím, že se nyní poněkud dotknu organizátorů a také
vím, že to moje přání se pro nákladnost realizace míjí
s realitou – ale takový sborníček referátů a myšlenek
by byl velkým přínosem!
A ještě jedna poznámka budiž přidána: účastníci
konference procházeli oběma místy a byli tam, kde
se dělo něco, co je zajímalo. Nebyli tam proto, že je
tam někdo poslal, to možná někteří a jen ze začátku.
Debaty je strhly k aktivní účasti a k přemýšlení.
K přemýšlení o tom, co a jak to zařídit, aby se
Šluknovský výběžek nevylidňoval, aby přišel
o pověst místa s obecně nízkou vzdělaností, aby
zase ožil a aby se opět stal místem dobrým pro život
zdejších a přitažlivým pro investory, návštěvníky
a turisty. Zapadnou ty pronesené myšlenky, nebo
budou využity? A když ano – stane se tak dřív, než
jejich autoři dospějí?
Karel Jarolímek

Závěr školního roku
Je to běžné, že se každá škola snaží udělat závěr
školního roku takový, aby jeho vyznění bylo veskrze
pozitivní a aby si každý z něj zapamatoval to hlavní
– že to vlastně všechno bylo hezké.
Naše škola to v kulturním domě udělala pro
absolventy povinné školní docházky a pro
nastupující prvňáčky, kteří právě absolvovali
mateřinku, opravdu hezky, vkusně a důstojně.
Slavnostní nástup a symbolický tanec těch, kteří
v té chvíli už nevypadali jako školní děti, ale
ve společenském oblečení a vybaveni základními
společenskými zvyklostmi důstojně a na velmi
přijatelné společenské úrovni zahájili celý obřad.

i jeho fotografie starší i novější, dozvěděli jsme
se, kam byl přijat. Třídní učitel předal vysvědčení,
s každým se v postavení učitel – žák naposledy
oficiálně pozdravil, s každým prohodil pár vět,
které šly od srdce. Malé dárečky, jež byly těm, kteří
dnes naposledy byli žáky školy, předány, jistě také
potěšily.
Nu a ti prvňáčkové?
Ti byli publiku, v němž převažovali rodinní
příslušníci, také jmenovitě představeni. Každý byl
přivítán, v ruce pak držel ruličku, jejíž obsah svědčil
o tom, že už nejsou „mateřinkoví“, ale že už tady
máme vlastně nové školáky. I je potěšily drobné
dárečky. Pár slov od učitelek a pak už na pódiu stáli
všichni pohromadě: ti odcházející i ti přicházející.

Ano, byl to doslova obřad, i když uvolněný a milý.
Každý absolvent naší školy byl představen,
dozvěděli jsme se o jeho zálibách, viděli jsme

Kdo z přítomných dospělých by si v takové chvíli
nevzpomněl na svá školní léta? I pro ně to bylo milé.
Já jsem si vzpomněl, jak jsme kdysi jako prvňáčci

stáli před kostelem svaté Markéty, v rukou jsme
drželi svíčku a obrázek, což potvrzovalo, že jsme
právě absolvovali své první svaté přijímání. Už je to
opravdu moc dávno.
Takže – díky škole, díky jejím pedagogům, že se
snaží pro své žáky udělat milými i ty chvíle, které
mají tradičně silný citový náboj. Také se pamatuji,
jak na naší škole žáci devátých tříd ještě v pololetí
říkali: „Už abych byl z té boudy pryč!“ Když to ale
přišlo, náhle se nikomu ani nechtělo z té lavice odejít
– vždyť to bylo v jejich životě naposledy. Mnohokrát
tam většina seděla v tichu ještě nějakou chvíli, i ta
slzička byla vidět.
Marná sláva, je to velký krok do života. Pro ty velké
i pro ty malé. A je dobře, když jim někdo právě tyhle
chvíle udělá nezapomenutelnými.
Karel Jarolímek
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26. Eibauer Bierzug Slavnostní předávání titulu Ekoškola
Již tradičně jsme se zúčastnili velmi povedené akce
našich německých partnerů - pivního průvodu
v Eibau. Naše město reprezentovali v průvodu
folklorní soubory Dykyta a Lužičan.

Ve středu 20. června 2018 jsme si jeli do Prahy
vyzvednout titul Ekoškola, který jsme v letošním
školním roce úspěšně obhájili.
Slavnostního předávání mezinárodních titulů
programu Ekoškola se v roce 2018 zúčastnilo 58 škol
z celé České republiky. Ceremonie opět proběhla
v prostorách Valdštejnského paláce Senátu
Parlamentu ČR v Praze za účasti mnoha hostů.
Účastníky přivítali ve Valdštejnském sále paní
senátorka Baudyšová, pan senátor Linhart, státní
tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč, náměstek

ministra životního prostředí Ing. Vladimír Mana
a také zástupkyně společnosti IKEA Markéta
Svobodová a vedoucí programu Zelená škola
na Slovensku Juraj Oravec.
Po převzetí titulu a zelené vlajky nás provedli
po Valdštejnském paláci a přilehlých zahradách.
Poté jsme se společně vydali na Nebozízek
na společný oběd. Celý den byl pro nás odměnou
za naši celoroční práci.
Ekotým

Vyhlášení sběru
I letos se ve škole a školkách sbíralo "jak o život".
Město Krásná Lípa odměňovalo ty nejšikovnější
sběrače PET lahví - jednotlivce i třídy a školky. Škola
odměňovala za sběr papíru a tetrapaků. Ceny byly
bohaté. Jsme rádi, že společně třídíme.

Společné chvíle dětí Základní školy
a klientů Domova Severka
Exkurze v technických
službách
V pátek 22. 6. jsme navštívili Technické služby
v Krásné Lípě. Viděli jsme, jak se uskladňují
odpadky a prohlédli si pracovní stroje (traktory,
bagr, zametač). Nejvíce se nám líbila plošina,
která dosahovala do výšky 20 metrů. Děkujeme
technickým službám za velmi zajímavou exkurzi.
Za II. C Valentýna Vychodilová, František Dlask

I v druhém pololetí letošního školního roku se žáci
třídy III. B setkávali s kamarády z Domova Severka
z Jiříkova. Společně jsme oslavili Čarodějnický den
u nich v Jiříkově, kde pro nás připravili zábavné,
výtvarné i taneční dopoledne. V měsíci červnu
jsme se setkali hned několikrát. Byli jsme pozváni
na Olympijské hry do domova Srdce v dlaních
ve Filipově, kde jsme se zúčastnili sportovního klání
mezi sebou. Koncem měsíce jsme se vzdělávali
po stránce zdravotnické. Ve škole nás navštívil pan
Beneš, který pracuje na Rychlé záchranné službě
v Jablonném v Podještědí a je také dobrovolným
hasičem v Rumburku. Vysvětlil nám a poučil o naší
bezpečnosti, a jak se máme zachovat v případě
ohrožení života. Hned v následující týdnu jsme
navštívili Rychlou záchrannou službu v Rumburku,
kde se nás ujali dva záchranáři.
Všem nám ukázali vybavení sanitního vozu,

Školní výlet II. C
Jeden z žáků II. C nás přivítal u sebe doma, kde nás
seznámil se svojí minifarmou – s koňmi, poníkem
Zuzanku, exotickými druhy slepic, holubi a další.
Navečer jsme měli ve školní budově připravený
program s nocováním. Druhý den jsme se vydali
na pěší výlet do Doubic a zpět.
Děkujeme za příjemné dva dny, které pro nás žáci
sami připravili.
Nela Hlavová, Jana Benychová

první pomoc při poranění páteře a zázemí lidí
na rumburské záchrance. Hezky se nám věnovali,
odpovídali na všetečné dotazy, a proto jim patří
od dětí i klientů velký dík!!!!!!
Pěkně jsme zakončili společný školní rok 2017/18
a už se těšíme na ten příští....
Žáci III. B s paní učitelkou Mgr. Renátou Hegnerovou
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Počasí v Krásné Lípě - květen 2018
Přepisování rekordů jakoby nebralo konce.
Máme za sebou nejteplejší a nejsušší květen
minimálně od roku 2009. Průměrná teplota
překonala dosavadní maximum z roku 2012
o 1,8°C. V regionálním měřítku byl letošní květen
o více než 3°C nad teplotním normálem. Srážkově
byl velmi nevyrovnaný. Někde nespadla téměř ani
kapka, někde napršelo za květen tolik, kolik do té
doby od začátku roku. Krásná Lípa v tento měsíc
patřila k těm smolným lokalitám. 23 mm srážek
za celý měsíc, navíc v nadprůměrně teplém měsíci
je opravdu málo. Roční úhrn srážek za prvních 5
měsíců v tomto roce je nejnižší od počátku měření.
První dekáda byla nejchladnější. Denní maxima
se pohybovala pod 20°C, v noci klesaly teploty díky
projasněné obloze a utišenému větru k 5°C. Vítr
vál převážně od východu až severovýchodu a jeho

průměrná rychlost byla do 2 m/s. Na přelomu první
a druhé dekády přišly první květnové srážky, které
byly však nevýrazné. Celkově napršelo lehce přes 6
litrů vody na metr čtvereční.
Druhá dekáda byla o poznání teplejší. Nejnižší
noční teploty klesaly na hodnoty kolem 10°C,
přes den se pohybovaly v rozmezí 18 – 22°C.
Nejvýraznější srážkový úhrn byl zaznamenán 16.
května, kdy napršelo 9,8 mm srážek.
Závěrečná třetí dekáda vykazovala červencové
počasí s minimem srážek. Průměrné teploty přes
20°C jsou v květnu běžné spíše na jižním Slovensku
a v Maďarsku. Posledních pět květnových dnů
stoupaly teploty vysoko nad 25°C. Tropická třicítka
ale odolala. V teplejších částech našeho území však
tropy a silné bouřky udeřily vši silou.
http://www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Večerní prohlídky Lorety Rumburk
premiérově doplní audiovizuální instalace
Večerní prohlídky Lorety Rumburk nabízí prožitek
varhanní hudby, zpěvu duchovních skladeb, ticha,
tmy, svitu svíček a příběhů. V barokní památce
proběhnou v úterý 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 28. 8. 2018
od 20.00 do 21.30 hod. Večerní prohlídky rumburské
Lorety jsou výjimečnou událostí a v létě se konají
jen čtyřikrát. Seznámení s historií a zajímavostmi
barokního poutního areálu v Českém Švýcarsku se
pořádá od roku 2012. Sraz je v 19.45 hod. v Loretě.
Délka trvání 90 min. Vstupné je 100 a 60 Kč.
Rezervace míst na +420 604 555 922.
Prohlídky při svíčkách letos premiérově doplní
audiovizuální instalace vizuálního umělce
Pavla Mrkuse na stropě běžně nepřístupného

kapucínského chóru kostela sv. Vavřince. Instalace
komorní meditativní formou za doprovodu hudby
připomene odkaz sv. Františka z Assisi i poslání
kapucínského řádu. Při večerních prohlídkách
Lorety Rumburk si účastníci prohlédnou Svatou
chýši z počátku 18. století s milostnou sochou
Černé Matky Boží loretánské. V poutní kapli Svatých
schodů se představí výjimečná sochařská galerie.
Projde se křížová chodba s bohatou malířskou
výzdobou a nově restaurovanými obrazy křížové
cesty. Prohlídka se zakončí v barokním kostele sv.
Vavřince ze 17. století.
Klára Mágrová

Přehled akcí v Loretě Rumburk v létě 2018
30. 6. až 1. 9. 2018, úterý – sobota, 15.00 – 16.00
Prohlídka Lorety Rumburk pro děti
Hravé seznámení s loretánským příběhem. Během
hodinové prohlídky na malé návštěvníky od 5 do 11
let čeká plnění jednoduchých úkolů, luštění hádanek
a kreslení. Rodiče mezi tím mohou absolvovat
vlastní prohlídkový okruh v areálu Lorety.
Úterý 17. 7. a 31. 7., 14. 8. a 28. 8. 2018, 20.00 – 21.30
Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách
Prohlídky lákají na prožitek varhanní hudby,
duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček
a příběhů. Putování barokním sakrálním areálem
zahrnuje seznámení se Svatou chýší, ambitem, kaplí
Svatých schodů a klášterním kostelem sv. Vavřince.
Během prohlídek se rozezní zdejší varhany a zazní
mariánské písně. Večerní putování památkou nově
doplní audiovizuální instalace.
Pátek 27. 7. a 10. 8. 2018, 19.00 – 21.00
Po stopách andělů
Po úvodní společné komentované prohlídce barokní
památky Loreta Rumburk následuje individuální

hra se šiframi. Účastníci se díky zapojení do hry
pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské
a sochařské výzdoby klášterního kostela sv. Vavřince
ze 17. století. Prohlídky jsou určeny rodinám s dětmi
a hravým dospělým, jednotlivcům i skupinám.
1. 8. – 31. 10. 2018, úterý – neděle, 10.00 – 17.00
Památky osiřelé
Výstava v ambitu Lorety Rumburk přináší fotografie
sakrálních památek, které čekají na svou záchranu
nebo konec. Výstavu připravil spolek Omnium.
Neděle 5. 8. 2018, 9.30 – 17.00
Odpustková církevní slavnost Porciunkule
Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule má
ve městě více než třistaletou tradici, poprvé
se slavila roku 1685. V Loretě Rumburk nabízí
mši svatou, hravou prohlídku Lorety pro děti
a seznámení s výstavou fotografií Osiřelé památky.
Vstupné dobrovolné.
Více informací najdete na webu:
www.loretarumburk.cz

Kostka podporuje
padesát studentů, cíl
je řádně dostudovat
V Ústeckém kraji loni vzdělání nedokončilo a bez
kvalifikace zůstalo zhruba 16 procent mladých lidí.
Což je nejhorší situace z celé republiky.
Kostka Krásná Lípa se rozhodla zaměřit právě
na ty studenty, kteří mají nižší motivaci a možná
i menší podporu ze strany rodiny. Poskytujeme
ve spolupráci se společností Člověk v tísni
Retrostipendium nadace Albatros pro studenty
středních škol a odborných učilišť. Základními
prvky podpory jsou poradenství a vyplácení
motivačního stipendia. Cílem spolupráce poradce,
studenta a rodiny je řádné dokončení střední školy.
Příjemcem retrostipendia je právě rodina studenta.
Ze stipendia lze uhradit náklady spojené se studiem,
ale také další rodinné náklady spojené s bydlením.
To je pro řadu rodičů významnou podporou, když
mají šanci zvýšené náklady zaplatit. Pro vstup
do programu je základní podmínkou, aby nejvyšší
dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů
dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka
zajišťuje směřování stipendia studentům, u kterých
lze očekávat, že se jim nemusí dostávat z různých
důvodů dostatečné podpory. Pravidelné schůzky
s poradcem jsou pak prostorem pro podporu při
řešení situací ve škole. Při ukončení studia poradce
podporuje studenta při hledání zaměstnání.
Student v průběhu studia musí udržet dobré studijní
výsledky u čtyř klíčových předmětů a docházku
do školy. V případě splnění daných podmínek
student obdrží měsíčně 1.000,- Kč a v případě
výborných výsledků ještě bonus 2.000,- Kč na konci
školního roku, tj. celkem 12.000,- Kč ročně.
V současné době Kostka tímto způsobem
podporuje 41 studentů ze Šluknovského výběžku
a v příštím školním roce jich bude 52.
Iveta Houšková, Kostka Krásná Lípa

Prázdninové akce
v Loretě Rumburk
V rumburské Loretě barokní památce se o letních
měsících uskuteční specializované prohlídky
i hra se šiframi. Hravé seznámení s loretánským
příběhem pamatuje na děti od 5 do 11 let. Prohlídka
technického zázemí Lorety přinese prohlídku
běžně nepřístupných prostor od krypty loretánské
kaple po střechu kostela sv. Vavřince. Červencové
a srpnové prohlídky při svíčkách nabízí prožitek
tmy, ticha a příběhů, varhanní hudby, zpěvu
a nově i audiovizuální instalaci. V ambitu je možné
zhlédnout výstavy fotografií.
Loreta Rumburk je přístupná celoročně od úterý
do soboty, od dubna do října mezi 10.00 až 17.00
hod. Od 29. 4. do 9. 9. 2018 je možné ji navštívit
rovněž v neděli. Kulturní památka nabízí rodinám
s dětmi, turistům i poutníkům netradiční prohlídky,
výstavy a koncerty duchovní hudby. Návštěvníci
Českého Švýcarska mají na výběr, zda v Loretě
Rumburk stráví čas prohlídkou, zážitkem nebo
ztišením. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním
ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra.
V postupně restaurovaném rozsáhlém areálu z 18.
století je k vidění loretánská kaple Panny Marie,
kaple Svatých schodů, křížová chodba a klášterní
kostel sv. Vavřince. Ve vstupní budově je přístupná
Expozice církevního umění Šluknovska. Rozsáhlý
areál spravuje Římskokatolická farnost - děkanství
Rumburk.
Klára Mágrová
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Koncert Jany Kopicové & Dity Eiseltové
Skladby Johanna Nepomuka Hummela, Roberta Schumanna a dalších skladatelů
v podání Jany Kopicové (hoboj) a Dity Eiseltové (klavír) zazní 14. července 2018
od 18:00 v kostele svaté Máří Magdaleny v Krásné Lípě. Vstupné je dobrovolné.
Program koncertu:
Johann Nepomuk Hummel — Introdukce, téma a variace Op. 102
Robert Schumann — Romance pro hoboj a klavír Op. 94 - Nicht schnell
Camille Saint - Saëns — Sonata D dur pro hoboj a klavír Op. 166 - Andantino Allegretto - Molto allegro
(——Přestávka——)
Antonio Pasculli — Koncert pro hoboj a klavír na motivy z Donizettiho opery
La Favorita
Bernhard Henrik Crusell — Divertimento C dur pro hoboj a klavír
op. 9 - Andante poco adagio – Allegro - Allegro vivace

Koncert souboru
Prague Cello Quartet

Koncert Dagmar Voňkové
Koncert Dagmar Voňkové - zpěvačky, kytaristky a skladatelky známé skvělou
technikou hry na kytaru plnou experimentů připravujeme na sobotu
21. července od 18:00 v komorním prostředí kaple ve Vlčí Hoře. Vstupné je 40 Kč.

Prague Cello Quartet je unikátní český
soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku
nabízí koncertní show složené nejen
ze známých skladeb klasických mistrů,
ale také z populárních filmových
melodií, nebo jazzových, popových
či rockových hitů. To vše v originální
úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich
nástroje. Cílem PCQ je přiblížit
klasickou hudbu posluchačům všech
věkových kategorií a publikum
nejen bavit, ale také inspirovat.
Těšit se na jejich koncert můžeme
i v Krásné Lípě, kde 28. července
vystoupí od 18:00 v kostele svaté Máří
Magdalény. Vstupné je dobrovolné.

Program koncertu:
Lazebník sevillský: Overture:
Gioacchimo Rossini
Dvořák: Humoreska
Variace na rokokové téma: Petr Iljič
Tchaikovsky (část)
Svit luny: Claude Debussy
Flight of the Bumblbee: RimskýKorsakov
Schindlerův seznam: John Williams
Belleville: Django Reinhardt
Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ
Suprestar: Could We Start Again
Bohemian Rhapsody: Freddie
Mercury
Fantom opery: Andrew Lloyd Webber
Čardáš: Vittorio Monti
Falling slowly: Glen Hansard
a Markéta Irglová
Mr. Sandman: Pat Ballard

strana 8

12. července 2018

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz

PROGRAM KINA
FERDINAND
Pátek 13. července 2018 od 18:00

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Pondělí 23. července 2018 od 18:00

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo
až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Narodil
se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky,
do délky i do šířky.
Animovaná komedie, mládeži přístupno, 108 min.,
vstupné 60 Kč

Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal, i když
okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie
a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí
zburcoval národ k boji.
Historické drama, mládeži přístupno od 12 let,
125 min., vstupné 70 Kč

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIU
Středa 18. července 2018 od 18:00

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Středa 25. července 2018 od 18:00

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu
Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu
s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých
odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.
Akční dobrodružný, mládeži přístupno, 150 min.,
vstupné 70 Kč

Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný
a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá
z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit
a sníst.
Fantasy pohádka, mládeži přístupno, 104 min.,
vstupné 60 Kč

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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z 66. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 6. 2018
I. Hlavní program
Závěry z jednání 19. ZM
Usnesení RM č. 66 – 01/2018
RM projednala průběh a závěry z jednání
19. ZM a ukládá:
- K. Marešovi zaktualizovat stav projektové
dokumentace k přípravě revitalizace
rybníka Šimlák a Kyjovské přehrady
a zjistit možnosti dotačních titulů,
- J. Kolářovi zabývat se podporou zajištění
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
spolu se starosty regionu.
Členství
města
Krásná
Lípa
v Hospodářské a sociální radě okresu
Děčín, z. s.
Usnesení RM č. 66 – 02/2018
RM doporučuje ZM schválit členství města
Krásná Lípa v Hospodářské a sociální radě
okresu Děčín, z. s.
II. Došlá pošta
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 66 – 03/2018
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu
pozemku č. 97/23/70/051 (nájemce Martin
Dvořák, bytem Lékařská 291/4, Praha)
dohodou ke dni 30. 6. 2018.
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 66 – 04/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout
pozemek p. p. č. 1522 o výměře 60 m2, k. ú.
Vlčí Hora.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 66 – 05/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100
m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 2329/1 o výměře cca 1100
m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část st. p. č. 139 o výměře 111 m2, k. ú.
Vlčí Hora,
- část p. p. č. 1422/2 o výměře 1140 m2, k.
ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 1254/1 o výměře 759 m2, k. ú. Vlčí
Hora,
- část p. p. č. 1080 o výměře cca 100 m2, k.
ú. Krásný Buk.
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 66 – 06/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv
se stávajícími nájemníky dle předloženého
návrhu.
Smlouva o spolupráci
Usnesení RM č. 66 – 07/2018
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
při zajištění projektu „Příběhy našich
sousedů“ č. 2018/19/11-242 s POST BELLUM,
o. p. s. se sídlem Štěpánská 704/61, Praha, IČ
26548526, dle předloženého návrhu.
Obnova místních komunikací 2018 zhotovitel
Usnesení RM č. 66 – 08/2018
RM bere na vědomí odstoupení firmy ZEPS
s. r. o., Lindava 84, Cvikov IČ 28688651

z veřejné zakázky „Obnova místních
komunikací 2018“. RM schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo č. 2018/11/14-233
s uchazečem umístěným na druhém místě,
kterým je firma SaM silnice a mosty Děčín
a. s., se sídlem Oblouková 416/39, Děčín, IČ
25042751, dle předloženého návrhu.
Lávka přes Křinici
Usnesení RM č. 66 – 09/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo č. 2018/11/14-241 na realizaci
díla «Lávka přes Křinici“ s firmou SaM
silnice a mosty Děčín a. s., se sídlem
Oblouková 416/39, Děčín, IČ 25042751, dle
předloženého návrhu.
Rekonstrukce elektroinstalace - Krásný
Buk 54
Usnesení RM č. 66 – 10/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo č. 2018/11/18-235 na rekonstrukci
elektroinstalace v objektu Krásný Buk 54,
Krásná Lípa s firmou MASOPUST ELEKTRO v.
o. s., se sídlem Mělnická 1063/141, Jiříkov, IČ
25014374, dle předloženého návrhu.
Rekonstrukce střechy kůlny + garáže Masarykova 25/9
Usnesení RM č. 66 – 11/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení
předložených nabídek uzavření Smlouvy
o dílo č. 2018/11/18-240 na rekonstrukci
střechy kůlny a garáře objektu Masarykova
25/9, Krásná Lípa s firmou Bc. Josef
Papoušek, se sídlem Chřibská 310, Chřibská,
IČ 67223851, dle předloženého návrhu.
Půjčovna vodního vybavení
Usnesení RM č. 66 – 12/2018
RM schvaluje na základě žádosti Tomáše
Srby a Petry Fraňkové, Ubytování GOLIÁŠ
se sídlem Pražská 267/30, Krásná Lípa
bezplatné užívání pozemků p. p. č. 284/1
a p. p. č. 251/1 oboje k. ú. Krásná Lípa
a provozování půjčovny vodního vybavení
u mola rybníka Cimrák za podmínek:
- respektování požadavků spolku Český
rybářský svaz, z. s.,
- dodržení platné legislativy ČR a EU.
Kyjov 49
Usnesení RM č. 66 – 13/2018
RM se seznámila s průběhem jednání
o prodeji objektu Kyjov 49, Krásná Lípa,
zejména pak s plánovaným oddělením
pozemku pro přístupovou cestu ke hřbitovu.
Dodávka rypadla - nakladače
Usnesení RM č. 66 – 14/2018
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky
a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
malého rozsahu na Dodání rypadla nakladače, dle předloženého návrhu.
Odprodej techniky
Usnesení RM č. 66 – 15/2018
RM schvaluje odprodat za nejvyšší možnou
nabídku příkopový vyžínač, Anně Janišové,

se sídlem Frindova 689/16, Krásná Lípa,
IČ 72058404 a schvaluje Kupní smlouvu č.
2018/33/17-243, dle předloženého návrhu.
Spoty v radiích
Usnesení RM č. 66 – 16/2018
RM schvaluje uzavření obchodních smluv
na spoty do rádia Blaník a Hitrádia FM
Crystal na akce:
- Tour de Feminin č. 2018/19/29-169,
- Koncert Prague Cello Quartet č.
2018/19/29-170,
- Koncert Daniela Hůlky a Pavlíny Senič č.
2018/19/29-171,
- Den Českého Švýcarska č. 2018/19/29172.
Kyjovský festiválek
Usnesení RM č. 66 – 17/2018
RM bere na vědomí konání koncertu
v Kyjově (tzv. Kyjovský festiválek) ve dnech
27. 07. 2018 do 29. 07. 2018. Pořadatelé jsou
povinni dodržet veškeré obecně závazné
vyhlášky města Krásná Lípa a zákony s akcí
související, včetně řádného úklidu celého
okolí po akci.
Knihovní řád
Usnesení RM č. 66 – 18/2018
RM schvaluje Knihovní řád městské
knihovny v Krásné Lípě včetně ceníku,
dle předloženého návrhu.
Mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 66 – 19/2018
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační
komise)
k
provedení
mimořádné
inventarizace majetku města v Kulturním
domě Krásná Lípa a Klubu důchodců
Krásná Lípa, kde předsedou je Romana
Filipová a členy Naděžda Semelková
a Alena Starostová a ukládá DIK v tomto
složení provést k 29. 6. 2018 mimořádnou
inventarizaci majetku.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa
pro rok 2018
Usnesení RM č. 66 – 20/2018
RM odvolává Naděždu Semelkovou
z inventarizačních komisí pro rok 2018
k provedení inventarizace majetku města
v Kině a Klubu důchodců a do těchto komisí
jmenuje nového člena Alenu Starostovou
od 1. 7. 2018.
GDPR
Usnesení RM č. 66 – 21/2018
RM
bere
na
vědomí
informaci
o implementaci požadavků městem Krásná
Lípa vyplývajících z Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 a to o:
1) jednostranných dodatcích ke smlouvám
s:
- Gordic spol. s r.o. se sídlem Erbenova
2108/4, 586 01 Jihlava
- ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538, Česká
Lípa
2) prohlášení o mlčenlivosti k:
- aktivitám v souvislosti s výkonem
technické podpory systému Gramis
- aktivitám se servisní činností (IT služby)
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3) prohlášení České pošty k bezpečnostním
opatřením k ochraně citlivých informací.
Činnost p. o.
Usnesení RM č. 66 – 22/2018
RM schvaluje, na základě projednání
činnosti příspěvkových organizací města,
mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce
p. o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Spolupráce s ASZ
Usnesení RM č. 66 – 23/2018
RM schvaluje dílčí spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování dle předloženého
návrhu. RM pověřuje Kostku Krásná Lípa,
p. o. ke spolupráci s Agenturou v oblasti
komunitní práce (projekt Komunitní práce
v Kostce).

Kostka Krásná Lípa, p. o. – finanční
leasing
Usnesení RM č. 66 – 24/2018
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o.
uzavření Leasingové smlouvy na vozidlo
Ford Fiesta dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace
Usnesení RM č. 66 – 25/2018
RM schvaluje opravu usnesení RM č. 6425/2018 ve věci přijetí dotací pro p. o.
Kostka Krásná Lípa, p. o. kdy se mění
poslední bod usnesení, kde se mění částka
navýšení na projekt SAS pro rodiny s dětmi
od Ústeckého kraje, program POSOSUK2
pro rok 2018 na částku 1 229 300
od Ústeckého kraje, program POSOSUK2
(chybně uvedeno 491 720 Kč).

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

Dispoziční oprávnění k organizačním
složkám
Usnesení RM č. 66 – 26/2018
RM schvaluje dispozičně oprávněnou osobu
k nakládání s rozpočtovými prostředky
organizační složky Městské lesy vedoucí
technických služeb.
4. rozpočtové opatření 2018
Usnesení RM č. 66 – 27/2018
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření
rozpočtu města pro rok 2018 dle přílohy.
Kulturní dům červenec
Usnesení RM č. 66 – 28/2018
RM bere na vědomí program kina a využití
kulturního domu na měsíc červenec.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 66 – 29/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění
dlouhodobých RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace
a zápisy:
- Informace ohledně Provozního areálu
v Krásné Lípě,
- Protokol o kontrole z provedené kontroly
použití prostředků neinvestiční dotace
z rozpočtu ÚK poskytnutých na zajištění
poskytování sociálních služeb v r. 2017,
- Dopis z KÚ ÚK ze dne 4. 6. 2018 Rozhodnutí na žádost Jiřího Kalvase
o vydání deklaratorního rozhodnutí
ve věci pozemní komunikace na p. p. č.
1819/1, k. ú. Krásná Lípa,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 4.
6. 2018,
- Zápis z jednání Komise výstavby
a životního prostředí ze dne 5. 6. 2018,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské
záležitosti ze dne 5. 6. 2018.
Jan Kolář
Jana Drobečková

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

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

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

...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.

www.elektrowin.cz

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

odstávka el. energie
Dne 31. 7. 2018 v čase od 07:00 do 18:00 h.
proběhne odstávka elektrické energie na
adrese:
0002892338
0002892339
0002892398
0002892410
0002892413
0002892423
0002892425
0002892441
0002892453
0002892455
0002892456
0003242706
0003449602
0003501347
0003501366
0003507253
0003527152
1000031447
1000321748
2000007084

Masarykova 16/1,
Masarykova 25/9,
Křinické náměstí 14/16,
Nemocniční 687/3,
Nemocniční 952/18,
Nemocniční 1065/32,
Nemocniční 1066/34,
Nemocniční 1137/6,
Pletařská 22/3,
Pletařská 22/3,
Pletařská 22/3,
Pletařská 22/3,
Nemocniční 676/24,
Nemocniční 1148/12,
Nemocniční 1148/12,
Křinické náměstí 14/16,
Nemocniční 1149/12a,
Nemocniční 1156/16,
Křinické náměstí 14/16,
Masarykova 16/1.
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