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č. 578 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 25. října 2018

Příští číslo vyjde za dva týdny

Pečovatelská služba v Krásné Lípě

Turisté dokončili 
rekonstrukci 

studánky Haničky

Krásnolipští hasiči letos 
zasahovali více než 50krát

Od roku 2007 město Krásná Lípa zajišťuje pro obča-

ny města Krásná Lípa terénní pečovatelskou službu. 

Služba je poskytována v  pracovní dny od 7.00 do 

15.30 a po této hodině a o víkendech či svátcích dle 

dohody.

Posláním pečovatelské služby je poskytovat kom-

plex terénních pečovatelských služeb obyvatelům 

žijícím na území města Krásná Lípa, kteří jsou se-

nioři či osoby s  tělesným postižením a  poskytnutí 

služby jim umožní zachovat si v maximální možné 

míře svůj dosavadní způsob života a oddálí nutnost 

ústavní péče.

Služba je zacílena na:

• seniory, kteří z  důvodu zhoršení zdravotního 

stavu potřebují pomoc jiné osoby při péči 

o  sebe, svou domácnost a  zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím,

• osoby s  tělesným postižením, které jsou čás-

tečně odkázány na pomoc druhých při péči 

o  sebe a  svou domácnost a  tuto pomoc jim 

nemohou nebo nechtějí zajistit jejich rodinní 

příslušníci.

Informace o  pečovatelské službě můžete získat 

v  Domě s  pečovatelskou službou, Nemocnič-

ní 1148/12 (modrá budova), tel. 412 358 020, 

e-mail: dps@krasnalipa.cz. Informace najdete také 

na stránkách www.krasnalipa.cz v menu Město.

Služba je fi nančně podpořena z programu Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018.

Novou turistickou zajímavostí i místem k odpočin-

ku v Krásné Lípě je nově zrekonstruovaná studán-

ka Hanička. Ke studánce se můžete vydat po, také 

nově, vyznačené modré od rozcestí U  pěti cest 

směrem k Vápennému vrchu a zhruba po 400 me-

trech je vyznačena odbočka ke studánce. Studánku 

a nově vyznačenou modrou trasu najdete i na turi-

stické mapě na webu: mapy.cz

O průběhu rekonstrukce podrobně informují strán-

ky Klubu českých turistů Krásná Lípa, na kterých 

najdete celou řadu dalších zajímavostí z  činnosti 

klubu, informací i dalších turistických cílů.

Zdroj: www.kctkrasnalipa.cz

V úterý 9. října výjezdová jednotka SDH Krásná 

Lípa spolu s HZS Varnsdorf, JSDH Rybniště a JSDH 

Chřibská zasahovala při lesním požáru v těžko pří-

stupném terénu nedaleko Doubice. V  pátek 12. 

října spolu s HZS Varnsdorf zase u požáru hraban-

ky v  Dlouhém Dole. Jen o  den později, v  sobotu 

13. října, krásnolipští hasiči vyjížděli letos po 54. 

Tentokrát k   vznícenému listí pod lípou na Křinic-

kém náměstí. 17. října, jak hasiči informují na svém 

facebookovém profi lu, vyjeli letos již k  události 

č. 55., tentokrát k odstranění spadlého stromu přes 

cestu.

Zdroj: www.facebook.com/sdhkrasnalipa
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 25. 10. / 8. 11.
Vlčí Hora, Zahrady: 5. 11. / 19. 11.
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. 2018 začíná tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO, Od 1. 4. 2019 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

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 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2019.
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@bur-

kon.cz, https://www.facebook.com/

linhart.krasnalipa

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
sup@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

Dokončovací práce 
ve Školní ulici
Stavební úpravy u  školy jsme dokončili výsadbou 
nové zeleně, která vhodně doplňuje prostor celé 
komunikace. Proběhl také nástřik vodorovného 
dopravního značení a  instalace svítidel veřejného 
osvětlení.
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Na Luži se staví, na 
Vápenném vrchu čeká

Soutěž České televize 
v naší knihovně

Jedna z novinek na značených 
turistických trasách

Na nejvyšší hoře Lužických hor Luži (793m) 
roste 9 metrů vysoká rozhledna. Staví jí město 
Großschönau s podporou spolkové vlády.
Stavba rozhledny byla původně součástí 
českoněmeckého projektu, kterého byla součástí 
i Krásná Lípa s rozhlednou na Vápenném (Maškově) 
vrchu. Projekt však nakonec nebyl podpořen. 
V  současné době máme připravený projekt, 
stavební povolení i pozemek a se stavbou rozhledny 
na Vápenném vrchu čekáme na rozumné dotační 
fi nancování. 

Městská knihovna Krásná Lípa se zapojila 
do projektu České televize – Skautská pošta. 
Podrobnosti o  této soutěži pro děti naleznete na 
webové adrese: www.skautskaposta.cz

Turistická trasa z  Farské cesty (od Kočičí skály) na 
Karlovu vyhlídku byla přeznačena na modrou. 
Nově se z  vyhlídky nemusíte vracet stejnou 
cestou, ale rovněž po modré můžete sejít po 
cestě s  kamennými schody na Kamennou cestu 
a  pokračovat na Vápenný vrch, kolem odbočky 
k  nové studánce Haničce, k  rozcestí U  pěti cest 
a dále… Na fotografi ích Karlova vyhlídka a krajina 
kolem cesty s kamennými schody.

Lužické hory z Vyhlídky u Kamenné Horky

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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Prodám
vyloupané vlašské ořechy,

cena 250,- Kč/1 kg, telefon: 607 852 620.

Retrostipendia

Pohled na hráz rybníka 
Cimrák před 12 lety a nyní

Hledání starých ovocných odrůd

10 let s Vámi 
„O Kostku 
pestřejší život“

Kostka podporuje studenty při studiu, tak aby 
střední školu či učiliště dokončili. V  předchozích 
třech letech se do retrostipendijního programu 
zapojilo 41 studentů, fi nanční podpora měla být 
ukončena v roce 2019. Organizaci Člověk v tísni se 
podařilo vyjednat prodloužení Retrostipendijního 
programu Albatros o další tři roky. 
Podpora je určena studentům na středních školách, 
jejichž aspoň jeden z  rodičů má pouze základní 
vzdělání. Student musí po schválení podpory plnit 

podmínky, tak aby mu mohlo být retrostipendium 
měsíčně vyplaceno. Je to řádná docházka do školy 
bez neomluvené absence, omluvená absence nesmí 
přesáhnout 20%. Student si vybírá čtyři klíčové 
předměty, ve kterých se sleduje jeho prospěch. 
Také se každý měsíc setkává student s poradcem, se 
kterým konzultuje průběh studia.

Ivana Nováková, Kostka Krásná Lípa, 
kariérový a pracovní poradce

V pátek 5. října se za pěkného podzimního počasí 
sešli páťáci a  šesťáci se spolužáky z  německého 
Seifhennersdorfu, aby společně hledali staré odrůdy 
jabloní vysázené nejdříve po 2. světové válce. Ve 
škole jsme se od pomologa pana Janečka dozvěděli, 
proč je důležité staré jabloně zachraňovat. Před 
družinou měly děti tři zastavení, kde plnily úkoly. 
Popisovaly a  kreslily tvary jablek, odlišovaly je 
vůní, hmatem, chutí. Rozeznávaly sušené ovoce, 

ochutnávaly jablečný mošt. I  na štrůdl došlo. Naše 
děti pak pozvaly německé kamarády a pana Janečka 
do starého sadu na okraji města, aby se poradily, 
zda se nedá zachránit. Zkoumali jsme odrůdy, stáří 
jabloní, zakreslovali ovocné stromy, které nám 
nejvíce chutnali. Česáček na sklizeň ovoce většina 
dětí držela v ruce poprvé, ale domluvilo se, že asi ne 
naposled.

http://www.zskrasnalipa.cz/

Pojďte se s námi ohlédnout zpět. Kostka letos slaví 
10. výročí od založení městem. Tak jsme pro Vás 
připravili malý kvíz, který zahrnuje oblasti, kam se 
Kostka rozvinula od té doby, kdy vznikla a  měla 
dva zaměstnance. A  to vše je možné i  díky lidem, 
kteří nás podporují, kteří u nás pracují i díky městu 
a sponzorům.
10 míst, 10 otázek, 10 odpovědí. V  komunitním 
centru Kostka si pak můžete vyzvednout drobnou 
odměnu.
Seznam míst s otázkami:
1. Kostka (vchodové dveře do budovy)
2. Velká vývěska na rohu náměstí (poblíž 

bankomatu)
3. T-klub (okno)
4. Tělocvična – dveře 
5. Vývěska na budově kina
6. Aparthotel (okno vedle infocentra)
7. Infocentrum v Domě Českého Švýcarska (vedle 

vchodových dveří – spodní část okna)
8. Kebab - náměstí
9. Cukrárna u Moniky – nástěnka uvnitř cukrárny
10. Nástěnka před vchodem na poštu (uvnitř 

budovy)
http://www.komunitnicentrum.com

Věděli jste, že alej vedoucí na Skřivánek je nejdelší dochovanou na Šluknovsku?
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Koncert ke 100. výročí 
republiky

Ohlédnutí za školním rokem 
2017/2018 v ZŠ a MŠ Staré Křečany

Lužická nemocnice znovu 
otevřela Stomickou 
a proktologickou ambulanci

Nepřehlédnutelný kostel svaté Máří Magdalény 
v neděli 28. října u příležitosti 100. výročí republiky 
rozezní koncert přední české mezzosopranistky, 
sólistky Národního divadla v  Praze Andrey Tögel 
Kalivodové. Nabízí se tak další příležitost spojit 
návštěvu této monumentální stavby s  jedinečným 
hudebním zážitkem. Koncert začíná v  17:00, 
vstupné je dobrovolné.

Program koncertu:
Johann Sebastian Bach/ Charles Gounod: Ave Maria
Giulio Caccini: Ave Maria
Thomaso Albinoni: Adagio
Gustav Blasser: Pohled ke hvězdám ¨ trio
Georg Goltermann: La Foi (Víra) ¨ trio
Adeste fi deles - anonym z 18. století
Louis Abraham Niedermeyer (A. Stradella): Pietá, 
signore
Byla cesta, byla ušlapaná - Adam Michna z Otradovic
Nebeští kavalérové (kancionál) - Adam Michna 
z Otradovic
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99 /výběr/
Andrew Lloyd Weber: Pie Jesu

Uplynulý rok byl ve znamení mnoha změn 
nejen personálních, ale i  organizačních 
a administrativních. Kolektiv se více stabilizoval, nové 
tváře vnesly do pedagogického i nepedagogického 
sboru nový náboj a další zkušenosti. Velmi si cením 
ochoty, spolupráce, vstřícnosti a  chutě do práce 
svých kolegů, přičemž společnou snahou je, aby 
naše školička i  mateřinka dále vzkvétaly. Pozvolna 
stoupá počet dětí ve škole, což je výsledkem naší 
práce ale i toho, že si stále více rodičů uvědomuje, 
jak je úžasné mít své dítko v  menším kolektivu 
a  ve škole, která jim poskytne stejné vzdělání jako 
škola městská, navíc s bonusem rodinné atmosféry, 
otevřenosti a  individuálního přístupu ze strany 
pedagogů.
V únoru proběhlo v naší škole dotazníkové šetření 
SCIO, které bylo zaměřeno na spokojenost s chodem 
školy nejen z  pohledu zaměstnanců, ale hlavně 
rodičů a  dětí. V  mnoha bodech jsme byli kladně 
hodnoceni dokonce nad hranicí celonárodního 
průměru. Dalším „naším testem“ byla kontrola České 
školní inspekce. Mimo několika drobných opatření 
nám byl sdělen i „výborný start do dalších let“, což je 
pro nás další patřičnou motivací v dosavadní práci.
Děti se během roku zúčastnily mnoha poznávacích 
akcí, výletů, ale i  sportovních klání a  různých 
soutěží. I  zájmová činnost byla velmi pestrá – žáci 
trávili volný čas v řadě zájmových kroužků, navíc i ve 
spolupráci se Schrödingerovým institutem. Velký 
ohlas má i  spolupráce s  NPČŠ Krásná Lípa, která 
připravuje pro školu zajímavé vzdělávací programy.
Ke změnám došlo i  ve školní jídelně – stravování. 
Byl zakoupen PC program VIS pro vedení agendy, 
ale i kuchyňské zařízení ke zkvalitnění přípravy jídel 
a rozšíření možnosti stravování cizích strávníků.
Během prázdnin došlo i  k  přestěhování obecní 
knihovny z  2. patra do přízemí, takže se nové 
prostory mohou těšit z  větší návštěvnosti našich 
seniorů pro lepší schůdnost. Rozšířil se i  prostor 
školní družiny o  kuchyňku, kde si mohou školáčci 
zkusit své kuchařské dovednosti pod dohledem 
paní vychovatelky i dalších pedagogů.
Navíc byla celá budova školy opatřena 
bezpečnostním systémem s čidly na jakýkoli pohyb.
Na konci prázdnin se začal realizovat projekt 

obecního úřadu – asanace budovy a  školního 
pozemku, vybudování čističky odpadních vod 
a také multifunkčního hřiště vedle školy. Co nevidět 
se tedy škola dočká i  vzhledného přilehlého okolí, 
kde si bude moci každý zasportovat i zarelaxovat.
Další velkou akcí je rekonstrukce celé tělocvičny, 
která potrvá do listopadu, přičemž nové prostředí 
bude nadále sloužit i mimoškolním činnostem (ping 
pong, fotbal, aktivity SI), nově i  józe pro všechny 
ženy z obce i okolí.
I  v  suterénu se už nová šatna pro děti dočkala 
nového barevného nábytku – a tak už každý žáček 
si mohl „zabrat svůj háček“.
A  konečně nový školní rok s  sebou přináší další 
změny. Od 1. ročníku se realizuje povinná výuka 
AJ, čímž se upravuje dosavadní Školní vzdělávací 
program. Na výběr jsou další zájmové kroužky a děti 
čeká paleta různých školních akcí.
Velký dík patří všem zaměstnancům ZŠ i  MŠ, kteří 
se podílejí na zdárném chodu celého školského 
zařízení, ale také hlavně panu starostovi (včetně 
zastupitelstva) za jeho nemalé úsilí na tom, aby se 
do vsi vrátil život a vyrůstala tu a vzdělávala se nová 
generace. Bez fi nanční pomoci obce by se mnohé 
nemohlo realizovat. Děkuji také drobným fi rmám 
i  živnostníkům za jejich vstřícnost a  ochotu při 
řešení svízelných situací.
Kdo se chce přesvědčit, jak to „u nás vypadá“, nechť 
využije Dnů otevřených dveří, které proběhnou 
v listopadu a v březnu.

Mgr. Miroslava Macková, ředitelka

V říjnu znovuotevřenou ordinaci najdete na adrese 
U  nemocnice 1298/6 – pavilon I  (přízemí). Více 
informací o ordinaci a jejích službách naleznete na 
www.nemrum.cz v menu Pracoviště  Nemocnice 
 Ambulance. V případě jakýchkoliv dotazů se také 
můžete obracet na personál ambulance telefonicky: 
412 359 239.
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Program kina

7 trpaslíků
Pátek 2. 11. 2018 od 17:00
Nejmladší ze sedmi trpaslíků Špunťa nešťastnou náhodou naplnil kletbu 
zlé čarodějnice Dellamorty, a tak poslal celé království do staletí trvajícího 
spánku…
Animovaný fi lm pro děti, 80 min., vstupné 60 Kč

Purpurový vrch
Středa 7. 11. 2018 od 18:00
Edith se provdá za majitele panství Purpurový vrch. Obývají starý viktoriánský 
dům, který skrývá mnohá tajemství…
Horor USA, přístupný od 15 let, 119 min., vstupné 70 Kč

Příšerákovi
Pátek 9. 11. 2018 od 17:00
Baba Yaga nedopatřením proměnila jednu rodinu v příšery, ti se ze všech sil 
snaží jí přinutit, aby odčarovala jejich prokletí a vrátila jim lidskou podobu…
Animovaný fi lm pro děti, 96 min., vstupné 60 Kč

Mumie
Středa 14. 11. 2018 od 18:00
Fantasy fi lm nás přivádí do starého Egypta, kde archeologové nacházejí 
sarkofág princezny Ahmanet, ta se po staletích probouzí…
Fantasy fi lm USA, přístupný od 12 let, 110 min., vstupné 70 Kč

Rozpolcený
Středa 21. 11. 2018 od 18:00
V  Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Jeho 24. osobnost se má každým 
dnem probudit. Pomoci se mu snaží psycholožka. Ta ale na jeho problémy 
nestačí…
Horor USA, přístupný od 12 let, 116 min., vstupné 70 Kč

Kráska a zvíře
Pátek 30. 11. 2018 od 17:00
Bylo nebylo… Příběh krásné dívky a zakletého hradního pána... Pohádka se 
šťastným koncem.
Francouzská pohádka pro děti, 108 min., vstupné 60 Kč

Po celý listopad na vás čekají horory, strašidelné příběhy 

a pohádky

Zlatá léta řemeslné výroby  
na Šluknovsku 
 

Přednáška Mgr. Kláry Mágrové o historii vybraných     
řemesel s přesahem do současnos   
 

České Švýcarsko o.p.s. Vás zve na povídání o řemeslné výrobě v regionu. Zjistíme, co se 
zde v různých dobách vyrábělo, kam všude se exportovalo. Počátky textilní výroby, 
sparterie, řezbářství, mlynářství, výroba fotoaparátů, motocyklů atd.  

K tématu řemesel byla také vydána brožurka Lesní řemesla, která je pro  zájemce     
k dostání v místním informačním centru v češtině i němčině. 

KDE: Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa, 1.patro 

KDY: 8. 11. 2018 od 18 hodin   
 

                                   

 

 

Přednáška je zdarma.  Vstup zadním vchodem. 

Blíže na www.ceskesvycarsko.cz 

Akce proběhne v rámci projektu: „Za výrobci a řemesly regionu České Švýcarsko“,  

který podpořila Nadace ČEZ“ 

Obnovou prošel městský informační systém. Finanční prostředky jsme získali 
z dotace.
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USNESENÍ ze 71. zasedání Rady města Krásná 
Lípa konaného dne 15. 10. 2018 

VÝZVA

pletárna a konfekce
Kyjovská 998, 407 46 Krásná Lípa

e-mail: info@noviafashion.cz
www.noviafashion.cz

Tel: 412 383 359

 

 

. 

I. Hlavní program
Bezplatné zásobování občanů užitko-
vou vodou 
Usnesení RM č. 71 – 01/2018 
RM projednala informaci o situaci v záso-
bování občanů užitkovou vodou a schva-
luje prodlužení rozvozu do 15. 11. 2018, 
dle původních pravidel. 
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 71 – 02/2018  
RM vyhlašuje záměr obce prodat 
pozemky:
-  část p. p. č. 1868/4 o výměře cca 950 

m2, k. ú. Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 1857/9 o výměře cca 880 

m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 27/9 o výměře cca 150 m2, 

k. ú. Vlčí Hora.
Byty - pronájem - byt č. 2, Rumburská 
977/5 
Usnesení RM č. 71 – 03/2018   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Rum-
burská 977/5, v tomto pořadí: 
1.  Veronika Prokešová, bytem Varnsdorf-

ská 241/6, Krásná Lípa, 
2.  Jiří Zerzán, bytem Krásný Buk 54, Krás-

ná Lípa,
3.  Josef Hájek, bytem Malátova 735/4.
Veškeré opravy a  úpravy si provede ná-
jemce na vlastní náklady.  
Nemocniční 1066/34 - přeložka distri-
bučního zařízení 
Usnesení RM č. 71 – 04/2018   
RM schvaluje Smlouvu o realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného k do-
dávce elektrické energie č. 2018/19/18 
- 327, se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, která 
řeší výměnu stávající HDS na objektu Ne-
mocniční 1066/34, Krásná Lípa, dle před-
loženého návrhu. 
Byty - dohoda o  ukončení nájemní 
smlouvy 
Usnesení RM č. 71 – 05/2018   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájem-
ní smlouvy č. 2006/25/27 - 23 na byt č. 4, 
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa k  31. 
10. 2018.  
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 4, 
Nemocniční 1156/16 - Dům s  pečova-
telskou službou 
Usnesení RM č. 71 – 06/2018 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 
byt č. 4, Nemocniční 1156/16 (Dům s pe-
čovatelskou službou). byt I. kategorie 
o velikosti 0+2 (45,30 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Veškeré případné opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Zrušení záměru prodeje části p. p. č. 
2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 71 – 07/2018   
RM ruší svůj záměr prodeje části pozem-
ku p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu z  důvodu nemož-
nosti rozdělení pozemku. Nově vzniklý 
pozemek dle územní studie nenavazuje 
na stávající místní komunikaci. 
Zvýšení bezpečnosti na území města 
Krásná Lípa - Chodníky SO 01 ul. Praž-
ská, SO 02 ul. Stradalova 
Usnesení RM č. 71 – 08/2018   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, za-
dávací dokumentaci pro veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Zvýšení bezpečnosti 
na území města Krásná Lípa - Chodníky 
SO 01 ul. Pražská, SO 02 ul. Stradalova“, 
dle předloženého návrhu. 
Zvýšení bezpečnosti na území města 
Krásná Lípa - Chodník Varnsdorfská - 
Usnesení RM č. 71 – 09/2018   
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky, za-
dávací dokumentaci pro veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Zvýšení bezpečnosti 
na území města Krásná Lípa - Chodník 
Varnsdorfská“, dle předloženého návrhu. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy na úze-
mí města Krásná Lípa - chodník Masa-
rykova k nádraží ČD - smlouvy s ČD 
Usnesení RM č. 71 – 10/2018   
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 
č. 2018/23/14 - 323 a  Smlouvy o  právu 
provedení stavby č. 2018/19/14 - 324 
s  fi rmou České dráhy a. s., se sídlem 
Nábřeží L. Svobody 1122, Praha 1, IČ 
70994226, dle předloženého návrhu. 
Chodníky ul. Varnsdorfská, Pražská 
a Stradalova 
Usnesení RM č. 71 – 11/2018   
RM bere na vědomí schválení projektů 
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území 
města Krásná Lípa - Chodník Varnsdor-
fská a  Zvýšení bezpečnosti dopravy na 
území města Krásná Lípa - Chodníky SO 
101 - ul. Pražská, SO 102 - ul. Stradalova 
řídícím orgánem IROP k fi nancování. 
Přístavba a  stavební úpravy tělocvič-
ny v  Krásné Lípě - výjimka z  Pravidel 
- Usnesení RM č. 71 – 12/2018   
RM schvaluje v  souladu s  čl. III., odstav-
cem 7 výjimku z  Pravidel pro zadávání 
zakázek malého rozsahu města Krásná 
Lípa. Dodavatel saun do nově budova-
ných prostor bude vybrán na základě 
poptávkového řízení a konzultací s mož-
nými dodavateli. 
Přístavba a stavební úpravy tělocvičny 
v Krásné Lípě - výběr dodavatele saun 
- Usnesení RM č. 71 – 13/2018   
RM se seznámila s  nabídkami možných 
dodavatelů saun do přístavby tělocvičny 
v Krásné Lípě. RM schvaluje dodávku BIO 
fi nské sauny a  infrasauny od fi rmy HA-
KODE Luděk Havránek, Nemyčeves 18, 
Jičín, IČ 74006801. 
Smlouva o poskytnutí dotace na opra-
vu střechy, plotu, fasády 2018 - Usne-
sení RM č. 71 – 14/2018   
RM schvaluje smlouvy o  poskytnutí do-
tace na opravu fasád a plotů z Dotačního 
programu na opravy fasád, střech a oplo-
cení v roce 2018. Jedná se tyto občany:
Jiří Miler - plot - smlouva č. 2018/15/15 
- 317,Pavlína Kasalová - fasáda - smlou-
va č. 2018/15/15 - 318,Hana Kubátová 
- plot - smlouva č. 2018/15/15 - 319, Pa-
vel Kubáň, Monika Kubáňová - fasáda - č. 
2018/15/15 - 320. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení RM č. 71 – 15/2018   
RM schvaluje Smlouvu o  uzavření bu-
doucí kupní smlouvy o převodu nemovi-
té věci č. 2018/10/15 - 321 s fi rmou ČEZ 
Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, na část pozemku 
č. 258/2, k. ú. Krásná Lípa, pro výstavbu 
nové trafostanice pro posílení vedení 
v ul. Křižíkova.  
Kupní smlouva 
Usnesení RM č. 71 – 16/2018   
RM schvaluje na základě vyhodnocení 
předložených nabídek uzavření Kupní 
smlouvy č. 2018/33/17 - 326 na dodání 
komunálního žacího malotraktoru 
s fi rmou EUROGREEN CZ s. r. o., se sídlem 
Náměstí Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, IČ 
64651959, dle předloženého návrhu. 
Směrnice města č. 7
Usnesení RM č. 71 – 17/2018   
RM schvaluje úpravu směrnice pro po-
skytování a  účtování cestovních náhrad 
dle předloženého návrhu. 
Likvidační komise
Usnesení RM č. 71 – 18/2018   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku 
města Krásná Lípa dle předloženého ná-
vrhu. 
Přehled plateb místních poplatků za 
1 - 9/2018 - Usnesení RM č. 71 – 19/2018
RM bere na vědomí přehled plateb míst-
ních poplatků za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání 
veřejného prostranství uhrazených v ob-
dobí 1 - 9/2018. 

8. rozpočtové opatření rozpočtu 
města 
Usnesení RM č. 71 – 20/2018   
RM schvaluje 8. rozpočtové opatření 
rozpočtu města dle předloženého ná-
vrhu. 
Zapůjčení prostor KD 
Usnesení RM č. 71 – 21/2018   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pro-
stor kulturního domu pro:
-  Klub českých turistů Krásná Lípa na 

Výroční členskou schůzi na den 1. 12. 
2018, dle žádosti,

-  Krásnolipský spolek na akci Svatý 
Martin na bílém koni na den 12. 11. 
2018, dle žádosti. 

Pečovatelská služba 2019 
Usnesení RM č. 71 – 22/2018   
RM schvaluje podání žádosti o  dotaci 
na pečovatelskou službu do programu 
Podpora sociálních služeb v  Ústeckém 
kraji 2019. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - provoz  
Usnesení RM č. 71 – 23/2018   
RM bere na vědomí provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a  Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. ve školním roce 
2018 - 2019. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – dotace 
2018 
Usnesení RM č. 71 – 24/2018   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. 
přijetí daru od obce Dolní Podluží na 
dofi nancování sociálních služeb ve výši 
4 000 Kč. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. – dotace 
2018 
Usnesení RM č. 71 – 25/2018   
RM ruší část usnesení č. 64-25/2018 ze 
dne 14. 5. 2018 o přijetí dotace na Klub 
Včelka 2018 z Fondu Ústeckého kraje. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – žádosti 
o dotace 2019 
Usnesení RM č. 71 – 26/2018   
RM schvaluje podání žádostí o dotace p. 
o. Kostce Krásná Lípa pro rok 2019
a) na poskytování registrovaných sociál-
ních služeb,
b) na předškolní klub Včelka,
c) na volnočasové aktivity pro děti.
 Kostka Krásná Lípa, p. o. – kontrola 
projektu POSOSUK2 
Usnesení RM č. 71 – 27/2018   
RM bere na vědomí výsledek kontroly 
projektu POSOSUK2 na podporu služeb 
pro rodiny 
s  dětmi, který realizuje Kostka Krásná 
Lípa, p. o. Kontrola nezjistila žádná po-
chybení. 
Kulturní dům listopad 
Usnesení RM č. 71 – 28/2018   
RM schvaluje program kina a využití kul-
turního domu na měsíc listopad. 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 71 – 29/2018   
RM bere na vědomí Zprávu o  plnění 
úkolů z 69. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informaci 
a zápisy: 
-  Informace ze dne 15. 9. 2018 ve věci 

odkoupení pozemku p. p. č. 1264/3, 
k. ú. Krásná Lípa - Tůň 1,

-  Zápis z  jednání Sboru pro občanské 
záležitosti ze dne 2. 10. 2018,

-  Zápis z jednání Komise výstavby a ži-
votního prostředí ze dne 2. 10. 2018,

-  Zápis z jednání Komise pro hospoda-
ření s byty ze dne 9. 10. 2018,

-  Přehled plnění daní, daňové plně-
ní dle druhu daně - porovnání roku 
2015 - 2018.

Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart 
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České Švýcarsko o.p.s.  vás srdečně zve na Sedm divů

10. ročník nejsevernějšího festivalu v Čechách

s cestovatelskou tématikou7 divů

Foto: Pavel Svoboda

2. 11. 2018 od 18:00
3. 11. 2018 od 12:30 do 21:30
Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa

www.sedm-divu.cz

1

2

3

6

7

PÁ 18:00 | Miroslav Stingl 

Za lidmi z celého světa
Vyprávění české cestovatelské legendy a čestného náčelníka in-

diánského kmene Kikapů o cestách za domorodými kmeny celého 

světa. Etnograf Miroslav Stingl se zabýval výzkumem mimoevrop-

ských národů. Jak se dívá na dnešní globalizaci a multikulturalis-

mus? Jak a kdy se rozhodl, že se stane cestovatelem?  Jak dokázal 

překonat nezdary a nebezpečí během cestování? 

SO 12:30 | Hana Svobodová  
Želvy v ohrožení aneb Češi zachraňují
Oblast Berau na východním Borneu je územím s největší biodi-

verzitou na světě, jsou tu nejstarší a nejkrásnější korálové útesy. 

Místní maličké ostrůvky tvoří jedno z nejdůležitějších  líhnišť 

karet obrovských na světě. Hana Svobodová se spolu s místní 

organizací Konservasi Biota Laut Berau snaží toto bohatství, 

a především mořské želvy, už několik let chránit.

SO 14:00 | Jindřich Böhm 
Mizející svět amazonských domorodců
Hluboko v ekvádorském deštném pralese žije domorodý kmen 

Waorani. Dokáže žít v místech, kde bychom my přežívali jen ob-

tížně. Až do roku 1956 neměl žádný kontakt s okolním světem. 

Ještě do dnešních dnů existuje nepříliš velká skupina tohoto 

etnika, která odmítá, a to velmi agresivně, jakýkoliv kontakt s 

vnějším světem. Říká se jim „nekontaktovaní“.

SO 18:00 | Pavel Svoboda   
Napříč Asií
Multimediální cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody z velké 

cesty „Napříč Asií“, která trvala sedm měsíců po trase Moskva – Bangkok. 

Projedeme společně s autorem mystickou Transsibiřskou magistrálou 

napříč největší zemí světa do extrémně odlehlého Mongolského Altaje 

se stále živou tradicí sokolnictví. Poputujeme i pěšky k nejvyšším horám 

i ledovcům země Čingischána a ještě dál. 

SO 19:30 | Abhejali Bernardová 
Sedmička oceánů
Dálková plavkyně Abhejali Bernardová zvládla jako 10. člověk na světě 

Sedmičku oceánů. Oceans Seven je sedm obtížných dálkových přeplaveb 

v různých částech světa, z nich nejznámější je kanál La Manche. Poslední 

přeplavbu, Cookovu úžinu na Novém Zélandu, absolvovala právě letos. 

BĚHEM FESTIVALU PROBĚHNE:

 soutěž  o nástěnný kalendář  Krajina mého srdce 2019, soutěž o předplatné časopisu Koktejl 

a poukazy na nákup zboží v obchodě: Pro malé dobrodruhy

 před domem Českého Švýcarska po celou dobu stánek Outlet Hudy – možnost získat za nákup 

vstupenku na festival zdarma

 občerstvení a nápoje Hosana Café

 moderují Láďa a Katka Bezděkovi – BigTrip.CZ

 Vstupné: páteční přednáška 100 Kč, sobotní akce 200 Kč (od 18:00 150 Kč), děti do 15 let zdarma

 V ceně vstupného je sleva na kalendář Krajina mého srdce 50 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

NÁRODNÍ PARK 
ESKÉ ŠVÝCARSKO

CHRÁN NÁ KRAJINNÁ OBLAST 
LABSKÉ PÍSKOVCE

Cestovatelský festival se koná 

pod záštitou senátora Zbyňka Linharta.

5

SO 16:40 | Stanislav Havlíček
Lékaři bez hranic - Svědectví z Bangladéše  
Organizace Lékaři bez hranic již skoro 50 let poskytuje okamžitou pomoc 

při katastrofách, válkách a epidemiích po celém světě. Do Bangladéše 

uprchlo v roce 2017 ze sousední Barmy v důsledku teroru a pronásledování 

více jak 670 000 Rohingů. O systému zásobování léky v uprchlickém tábo-

ře, kde se lidé tísní v režimu přežití, promluví lékárník Stanislav Havlíček. 
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SO 15:20 | Matěj Balga  
Na kole a kajaku kolem světa
Vyprávění mladého cestovatele, který po světě putuje sám jen 

na kole a s minimem prostředků. Při svých cestách objevuje 

nejen cizí země a život jejich obyvatel, ale snaží se najít hlavně 

cestu sám k sobě. Proto se i na tak náročnou a skoro poustevnic-

kou cestu z moravského Hodonína vydal. Často se ale díky tomu 

dostává do situací na pokraji života a smrti.


