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Příští číslo vyjde za dva týdny

Společné jednání starostů Šluknovska 
pod Dymníkem
V pátek 7. června se potřetí v  novém funkčním 

období sešli na jednání Sdružení pro rozvoj Šluk-

novska (SPRŠ) starostové či jejich zástupci ze 17 

obcí regionu (bez Varnsdorfu). Tentokrát byly 

hostitelem Staré Křečany. Jednání se účastnil i se-

nátor Zbyněk Linhart. Na programu jednání byla 

následující témata: přeshraniční zdravotní péče, 

fi nancování rozpočtů obcí, bezpečnostní situace 

a připravovaná optimalizace policejních útvarů na 

Šluknovsku a situace v Lužické nemocnici v Rum-

burku.

K tématu poskytování přeshraniční zdravotní péče 

pro občany Šluknovska na jednání vystoupili před-

stavitelé zdravotní pojišťovny RBP, kteří představili 

svoji nabídku, kdy jsou připraveni pro své klienty 

nabídnout možnost čerpání zdravotní péče v blíz-

kém saském příhraničí v  rámci zákonného zdra-

votního pojištění. Nabídka je, v kontextu stále se 

zhoršující dostupnosti základní lékařské péče v re-

gionu, velmi zajímavá a  starostové přislíbili pod-

poru informační kampaně, kterou RBP - zdravotní 

pojišťovna v nejbližší době v regionu spustí.

Další host, Ing. Jiří Aster, tajemník a člen předsed-

nictva Hospodářské a sociální rady okresu Děčín, 

v zajímavé prezentaci představil systém vyrovná-

vání regionálních ekonomických rozdílů v  SRN 

prostřednictvím přerozdělování sdílených daní. 

Zjednodušeně lze říci, že ekonomicky výrazně vý-

konnější spolkové země z jihu Německa pomáhají 

chudším regionům, převážně na severu země. To 

lze považovat za inspirativní pro ČR, neboť struk-

turálně postižené regiony (Ústecký, Karlovarský 

a  Moravskoslezský kraj) na výrazné zvýhodnění 

a  podporu, přes všemožné deklarace, stále jen 

čekají.

Nejvíce času starostové věnovali informacím 

k  problematice bezpečnostní situace a  připravo-

vané optimalizace policejních útvarů na Šluknov-

sku, které přednesli plk. Ing. Petr Sytař, náměstek 

ředitele krajského ředitelství pro vnější službu 

v Ústí nad Labem a plk. Ing. Pavel Pechy, zástupce 

vedoucí ÚO Děčín Policie ČR. Bezpečnostní situace 

je stabilizovaná, statistiky vykazují v  regionu kle-

sající nápad trestné činnosti, s výjimkou drogové 

problematiky. Policie v kraji, i na Děčínsku, se potý-

ká s dlouhodobým nedostatkem policistů, nedaří 

se doplňovat tabulkové početní stavy. Vzhledem 

k vývoji technologií, změnám v charakteru a trest-

né činnosti, a i s ohledem na nedobrý personální 

vývoj, připravuje Krajské ředitelství optimalizaci 

policejních útvarů, a  to nejen na Děčínsku. Sta-

rostové byli seznámeni se základními principy 

chystaných změn s tím, že v průběhu měsíce srp-

na proběhne další jednání na Krajském ředitelství 

PČR v Ústí nad Labem. Již v této fázi však několik 

starostů vyjádřilo obavy z připravovaných změn.

Na závěr jednání proběhla diskuse k  problema-

tice záchrany Lužické nemocnice, a. s. v  Rumb-

urku. Starosta Rumburku Ing. Lumír Kus v dopise 

hejtmanovi Ústeckého kraje (který na vědomí 

zaslal i  předsedovi SPRŠ) vyjádřil nespokojenost 

s  neustálým odkladem jasného rozhodnutí ve 

věci případného převzetí Lužické nemocnice pod 

Krajskou zdravotní, a. s. Zároveň v dopise sděluje, 

že pokud do 27. 6. 2019 neobdrží město Rum-

burk k  tomuto jasné stanovisko, nebude nadále 

schopno udržet nemocnici v provozu a bude mu-

set přistoupit k jejímu uzavření. V rozsáhlé diskusi 

starostové Šluknovska vyjádřili nesouhlas s  po-

stupem Ústeckého kraje, resp. Krajské zdravotní 

a. s. Prostřednictvím senátora Zbyňka Linharta se 

opakovaně obrátí na ministra zdravotnictví Ada-

ma Vojtěcha. O  pomoc požádají předsedu Vlády 

Andreje Babiše a  opakovaně Zastupitelstvo Ús-

teckého kraje na plánovaném zasedání 24. 6. 2018 

v Ústí nad Labem. Je potřeba jasně říci, jak bude 

státem, krajem a  pojišťovnami zajištěna akutní 

lůžková péče pro 55. tis. občanů Šluknovska, na-

víc v době prázdnin, kdy počet obyvatel v regionu 

výrazně narůstá.

Na příštím jednání se starostové sejdou začátkem 

září v Rybništi.

Jan Kolář, 

předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
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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 

Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství, Retrostipendia 
novakova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 431

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

Terénní programy
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO - SO 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO - PÁ 12:00 - 17:00 
PO - PÁ 14:00 - 17:00 
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 do 6 let  
PO - PÁ 8:00 - 13:00 
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Osobní asistence  
Domácí péče o seniory  
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302

Komunitní práce
sajfertova@komunitnicentrum.com
telefon 778 888 435

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

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

Akutní lůžkovou péči na Šluknovsku 
potřebujeme! Na tom je shoda všech
Není žádnou novinkou, že dochází k  zásadnímu 
ohrožení dostupnosti akutní lůžkové péče. Tu v na-
šem regionu zajišťuje výhradně Lužická nemocnice 
s poliklinikou, a. s. v Rumburku. Vážné ekonomické 
a personální problémy, které provází nemocnici ně-
kolik posledních let, vyústily v kritickou situaci, kdy 
město Rumburk jako vlastník opakovaně avizuje, 
že není schopno nadále provoz nemocnice udržet 
a hrozí její uzavření, a to v řádu několika málo mě-
síců, spíše týdnů!
Potíže Lužické nemocnice trvají již dlouhou řadu 
let. Po celou dobu jsme respektovali pozici rum-
burské radnice jako výhradního vlastníka Lužické 
nemocnice, ale ne vždy jsme s pochopením a po-
rozuměním pozorovali některé její kroky, při snaze 
získat pro nemocnici nového vlastníka. Především 
jsme pak vůbec nepochopili odmítnutí původní 
nabídky Ústeckého kraje na převzetí nemocnice 
pod Krajskou zdravotní, a. s. a následné rozhodnutí 
jednat i s dalšími případnými zájemci. Tato jednání 
však zkrachovala a Ústecký kraj odmítl dále ve věci 
s Rumburkem jednat. 
Vloni zhruba touto dobou jsme společnými sila-
mi starostů naléhali na Ústecký kraj, aby obnovil 
s Rumburkem jednání o převzetí Lužické nemocni-
ce. To nejprve Ústecký kraj odmítal, posléze připus-
til změnu postoje, avšak s podmínkou výměny po-
litické reprezentace na radnici v Rumburku, a to po 
podzimních komunálních volbách. Tak se posléze 
stalo a Ústecký kraj přislíbil provedení ekonomické 
prověrky Lužické nemocnice s tím, že by případně 
převzal část tzv. obchodního závodu, nikoliv celou 
a. s.
Postup je však z našeho pohledu velmi liknavý a ve 
schvalovacích procesech docházelo z  našeho po-
hledu ke zbytečným, možná i  úmyslným časovým 
prodlevám. Nicméně město Rumburk i  Lužická 
nemocnice přistoupily k  restrukturalizaci provozu 
a  sestěhovaly, za nemalých nákladů, většinu zbý-
vajících oddělení do hlavní budovy. Po celou tuto 
dobu politická reprezentace Ústeckého kraje ni-
kdy jasně nedeklarovala zájem skutečně Lužickou 
nemocnici převzít. Vše bylo vždy podmiňováno 
realizací hloubkové ekonomické prověrky, kterou 
provede prostřednictvím své Krajské zdravotní.
Na jednání u  hejtmana Ústeckého kraje p. Bube-
níčka jsme se začátkem června dověděli, že eko-
nomická prověrka Lužické nemocnice nebude 
dokončena dříve než v srpnu. I v případě dobrého 
výsledku a následného zájmu, tedy nemocnici pře-
vzít pod Krajskou zdravotní, bude již zřejmě pozdě. 
Město Rumburk není již schopno nadále fi nancovat 
prohlubující se ztrátu společnosti. Navíc se kriticky, 
v současné ekonomické nejistotě, na samou hranici 
únosnosti komplikuje i personální situace v Lužické 
nemocnici.
Požadujeme dostupnou akutní lůžkovou péči pro 
55 tisíc občanů Šluknovska! Všichni jsme stejní plát-
ci zdravotního pojištění, jako každý jiný občan této 
republiky. Ovšem nedostává se nám srovnatelné 
úrovně zdravotní péče. Navíc se blíží období prázd-
nin a dovolených, kdy vzhledem k tomu, že region 
Šluknovska je hojně navštěvovanou rekreační ob-
lastí a počet obyvatel vždy výrazně narůstá, je sou-
časná hrozba uzavření jediného zdejšího akutního 
lůžkového zařízení nebezpečným hazardem s živo-
ty místních obyvatel i návštěvníků.

Šluknovský výběžek je velmi specifi ckým územím, 
ze tří stran ohraničený Německem, ve směru do 
Čech je pak oddělený Lužickými horami. Dostup-
nost regionu je ve zhoršeném počasí velmi pro-
blematická. Máme velmi složitou etnickou a  soci-
ální skladbu obyvatelstva, vysoký průměrný věk, 
region se vylidňuje. Jen těžko zajišťujeme pro své 
školy mladé učitele, policisty, praktické lékaře, zu-
baře. Jen těžko pak můžeme v našich obcích udržet 
mladé a schopné lidi a zajistit tak udržitelný rozvoj 
území. Zdravotnictví, školství a  bezpečnost jsou 
základními potřebami, které musíme občanům 
zajistit. A bez podpory státu a kraje to nemůžeme 
dokázat!
Akutní lůžkovou péči v  oborech chirurgie, interna 
a  omezené dětské oddělení zajišťuje Lužická ne-
mocnice s poliklinikou v tomto rozsahu:
• 6 tis. hospitalizovaných pacientů ročně,
• 10 tis. ošetřovatelských dnů na ošetřovatelských 

lůžkách ročně,
• 47 tis. ošetření ambulantních pacientů každý 

rok.
Takovou kapacitu není možné v  okolních zdra-
votnických zařízeních bezezbytku nahradit! Péči 
zde zajištuje cca 240 zaměstnanců společnosti, 
jimž tímto vzniká vysoké riziko ztráty zaměstnání. 
V podmínkách našeho strukturálně postiženého re-
gionu jde o velmi zásadní faktor. Podobně je ohro-
žena i výuka na Střední zdravotnické škole v Rumb-
urku, neboť v Lužické nemocnici studenti absolvují 
praktickou výuku!
Nic nám nebyla platná naše jednání s  Ústeckým 
krajem a Krajskou zdravotní. Podobně nepomohla 
jednání se zdravotními pojišťovnami, ač se napříč 
shodují, že zachování péče v Lužické nemocnici je 
jediným smysluplným řešením zajištění zdravotní 
péče na Šluknovsku. K žádnému výsledku nevedlo 
ani společné jednání všech výše uvedených subjek-
tů, která jsme absolvovali u  ministra zdravotnictví 
v únoru tohoto roku! Nic nebyla platná ani petice 
občanů Šluknovska se 7 tis. podpisy. V pátek 28. 6. 
se konalo jednání u premiéra Andreje Babiše, které 
inicioval senátor Zbyněk Linhart. VZP na jednání 
představila reálný způsob ekonomického zajištění 
převzetí nemocnice pod Krajskou zdravotní nejpoz-
ději do 1. 9. 2019. Je to nejzazší možnost, kdy se lze 
pokusit o zvrat v nedobrém vývoji situace.
Pokud se urychleně nepodaří najít řešení a zacho-
vat zde akutní lůžkovou péči, budeme v  situaci, 
kterou jsme v  minulém roce již několikrát zažívali 
v  době dílčích uzavření Lužické nemocnice. To 
v praxi například znamená, že pacienti v kritickém 
stavu např. z Dolní Poustevny nebo Lipové budou 
čekat v lepším případě 15 minut, než k nim dorazí 
rychlá záchranka, po dalších 30 minutách možná 
projedou Rumburkem a  bude je čekat dalších 40 
minut cesty do Děčína či České Lípy, do nejbližší, 
dnes často již přeplněné nemocnice. Velmi často 
tato anabáze pokračuje smutným turné po nemoc-
nicích, kde se snaží záchranka pacienta předat do 
další péče. 
Jednání o rozšíření kapacity rychlé zdravotní služby 
nebo o možné přeshraniční zdravotní péči jsou jen 
naší reakcí na současnou zoufalou situaci, nikoli do-
statečným a trvalým řešením.

Jan Kolář, starosta 

SVOZ
SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 4. 7. / 18. 7.
Vlčí Hora, Zahrady: 15. 7. / 29. 7.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3, v objektu ACHP, Čapkova ul. a také na MěÚ, 
dveře č. 5.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, Čapkova ul. – 
sběrný dvůr, výdej pytlů na separovaný odpad, pytle a kupóny pro 
rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00   
PÁ 8:00 – 13:00    
SO  v sudém týdnu 8:00 – 11:00   
Mobil: 773 630 563
Provozní doba v Technických službách, Pletařská ul. – výdej pytlů 
na separovaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty, hlášení závad v 
městských bytech 
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00   
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563
Uvedená provozní doba platí po dobu rekonstrukce sběrného 
dvora do konce listopadu 2019.
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 773 630 563, 412 354 848. Do pytlů se třídí tyto odpady: 
papír a nápojové kartony, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 4. 2019 začal tzv. letní svoz sběrných nádob na SKO. Zimní svoz 
začíná 1. 10. 2019. 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
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Město Krásná Lípa nabízí zdarma 
nouzové zásobování užitkovou vodou

Koncert na schodech vzbudil zájem 
kolemjdoucích

První miminko 
v roce 2019

V reakci na sucho rozhodla rada města o  pomo-
ci s  řešením akutního nedostatku vody občanům 
s trvalým pobytem na území Krásné Lípy, kteří ne-
disponují dodávkou vody z veřejného vodovodu či 
vlastního zdroje.
Pravidla pro nouzové bezplatné zásobování 
užitkovou vodou pro občany města Krásná Lípa:
1)   Bezplatný rozvoz užitkové vody je možný pou-

ze pro občany s  trvalým pobytem na území 
města Krásná Lípa, kteří nedisponují dodávkou 
vody z veřejného vodovodu či vlastního zdroje.

2)   Užitková voda bude získána odběrem z vodo-
vodního hydrantu určeného provozovatelem 
vodovodní sítě SčVK Děčín.

3)   Odběr vody a její rozvoz bude hrazen z rozpoč-
tu města. 

4)   Užitková voda bude dodána na základě telefo-
nické objednávky občana na telefonním čísle 
603 893 634, p. Danita.

5)   Dodávka vody bude realizována v čase dle do-

hody, do velkoobjemových nádob (sudy, barely 
plastové nádrže) pouze na místech dobře do-
stupných pro obsluhu dodávkové cisterny.

6)   Množství dodané vody se stanovuje na maxi-
málně 1 m3 na jeden objekt, a to 1 krát týdně. 
V případě dvougeneračního objektu se množ-
ství navyšuje na 2 m3.

7)   Dodaná voda je určena výhradně na úklid, spla-
chování, základní hygienu apod. Nesmí být vy-
užívána jako pitná!

8)   Dodaná voda nesmí být používána pro zálivku 
zahrady, mytí vozidel, plnění bazénů a podob-
né zbytné účely.

9)   Platnost opatření je stanovena do 31. 10. 2019. 
Dle potřeby a klimatických podmínek může být 
prodloužena.

Dodávku většího množství pitné vody za úhradu 
je možné objednat u SčVK Děčín, tel. číslo 724 112 
590, p. Martinka.

Atmosféru spontánních hudebních vystoupení při-
pomínal koncert Krásnolipského komorního sbo-
ru, který vystoupil v úterý 25. června na schodech 
Domu Českého Švýcarska. Ačkoli byl koncert avizo-
ván, začal téměř bez publika. Situace se ale změnila 
v jeho průběhu, kdy se publikum rozrostlo, odha-

dem, na téměř dvě desítky posluchačů. Koncert ne-
soucí se v duchu pohody teplého letního podveče-
ra tak byl zajímavým zpestřením nejen pro místní, 
ale i nečekaným zážitkem pro několik návštěvníků 
našeho města.

Prvním miminkem letošního roku v Krásné Lípě se 
stal Adam Franěk.
Malému Adamovi přejeme hodně štěstí, zdraví 
a  láskyplnou péči. Ať se mu daří a  dělá všem jen 
radost.

Městská knihovna 
Krásná Lípa
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 
tel.: 412 354 837 

Otevírací doba:
pondělí: 13:00 – 16:30
úterý: 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30
středa: 13:00 – 16:30
čtvrtek: 9:00 – 11:30
pátek: zavřeno
Od 8.–12. 7. 2019 je knihovna uzavřena.

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. 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 do-
hodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň, 
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, htt-
ps://www.facebook.com/linhart.krasnalipa
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Zahájili jsme 
rekonstrukci sběrného 
dvora TS

Zahájení řízení 
pozemkových úprav 
v Kyjově a Krásném Buku

Upozornění pro nájemníky městských bytů

Město Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení 
na asistenta prevence kriminality

Město plné květin 2019

Výzva občanům

Nabídka majitelům 
psů

Pozor změna provozní 
doby sběrného dvora 

Předáním staveniště byla ve čtvrtek 27. 6. zahájena 

letošní největší investiční akce města. Po zaměření 

a vytýčení inženýrských sítí začnou počátkem příš-

tího týdne zemní práce. Na zhotovení celého díla 

má dodavatel, děčínská fi rma SaM, a. s. 4 měsíce. 

Náklady celé akce jsou cca 14 mil. Kč vč. vybavení 

(nové kontejnery, mobilní sklady apod.). Na realiza-

ci akce se nám podařilo získat dotaci EU ve výši cca 

10 mil. Kč.

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka 
Děčín oznamuje, že zahájil řízení o  komplexních 
pozemkových úpravách v katastrálním území Kyjov 
u Krásná Lípy a v katastrálním území Krásný Buk.
V  této souvislosti svolává úvodní jednání, na kte-
ré zve účastníky řízení o  pozemkových úpravách 
a  další vlastníky pozemků v  předpokládaném ob-
vodu pozemkových úprav a  dotčené organizace 
a orgány státní správy.
Úvodní jednání se uskuteční dne 17. 7. 2019 v 16.00 
hodin v  Kulturním domě Krásná Lípa, Pražská 
960/24. Na tomto jednání budou účastníci sezná-
meni s  účelem, formou a  předpokládaným obvo-
dem pozemkových úprav. Bude projednán postup 
při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a pří-
padné další otázky významné pro řízení o pozem-
kových úpravách. Dále bude zvolen sbor zástupců 
vlastníků pro pozemkové úpravy. 

Upozorňujeme nájemníky městských bytů, že v září 
2019 dojde ke zrušení účtu města Krásná Lípa ur-
čeného pro bytové hospodářství číslo 198 889 
385/0300 vedeného u ČSOB, a. s.
Platby, které nájemníci zasílají na tento účet (ná-

jemné a  s  ním spojené služby), je nutné do 30. 9. 
2019 přesměrovat na účet města Krásná Lípa číslo 
193 582 042/0300, vedeného u ČSOB, a. s.
Nájemníci, kteří hradí nájemné inkasem (SIPO), nic 
měnit nemusí. Děkujeme.

Město Krásná Lípa zastoupené tajemnicí Městské-
ho úřadu Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice - Asistent prevence krimi-
nality Krásná Lípa.
Požadujeme: minimální věk 18 let; trvalé bydliště 
v  Krásné Lípě, nebo místní znalost města Krásná 
Lípa; dobrý zdravotní stav; ochota pracovat v teré-
nu a dobré komunikační schopnosti.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která bude 
obsahovat: jméno a  příjmení uchazeče; datum 
a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého 
pobytu; číslo občanského průkazu; kontakt e-mail, 
telefon; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč přiloží: výpis z rejstříku trestů; 
doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání; životo-
pis; souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními 
údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nabízíme: nástup od 8/2019; předpokládaná výše 
platu 14 500 Kč.
Informace k  obsahové náplni funkce: Práce na 
plný úvazek (ranní a  odpolední směna) v  terénu. 
Pracovní pozice vzniká v  rámci projektu, který je 
dotován Ministerstvem vnitra – odborem prevence 
kriminality. V  případě jeho úspěšnosti se plánuje 
jeho pokračování v následujícím roce. 
Uchazeč podá písemnou přihlášku v  uzavřené 
obálce s  označením: "Výběrové řízení – Asistent 
prevence kriminality – neotvírat" do 10. 7. 2019 
osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo dopo-
ručeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k ru-
kám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 Krásná 
Lípa.

Město Krásná Lípa i  letos vyhlásilo soutěž Město 
plné květin. Účastníkem soutěže se může stát ob-
čan, který na území města Krásná Lípa vlastní byt, 
obytný dům či rekreační objekt nebo je nájemní-
kem bytu a živými květinami si v průběhu vegetač-
ní sezóny vyzdobí vnější okenní parapety či balko-
ny, a  to ve směru k  městské komunikaci. Soutěže 
se mohou účastnit s  vhodnou sezonní výsadbou 
květin i  majitelé či nájemci předzahrádek podél 
městských komunikací.
Účastníkem soutěže se stává občan: osobním vypl-
něním přihlášky, přihlášením jinou osobou (např. 
sousedem apod.) nebo na návrh člena hodnotící 
komise. Přihláška do soutěže je k  dispozici v  po-
datelně městského úřadu nebo v  kanceláři č. 5 či 

na www.krasnalipa.cz (v záložce Úřad – Formuláře 
a  žádosti). Vyplněné přihlášky přijímá podatelna 
městského úřadu od 29. dubna 2019 do 30. srpna 
2019. Přihlášky je možné zaslat i elektronicky e-mai-
lem na adresu: podatelna@krasnalipa.cz
Nejpozději do 13. září 2019 pak bude pořízena fo-
todokumentace všech přihlášených objektů. Hod-
notící komise je tříčlenná, složená ze starosty města 
a  2 zaměstnanců MěÚ Krásná Lípa. Hodnocení je 
kolektivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, 
každý fi nanční částkou 1000 Kč. Na odměnu není 
právní nárok, návrh hodnotící komise schvaluje 
Rada města Krásná Lípa.
Odměna bude vyplacena pouze občanům, kteří 
nejsou evidováni jako dlužníci města Krásná Lípa. 

Vážení občané města Krásná Lípa,

vás, kteří jste životně závislí na přístrojích vyžadu-

jících elektrické připojení (např. plicní defi brilátor, 

domácí dialýza atd.) žádáme, abyste se nahlásili na 

Městském úřadě Krásná Lípa u tajemnice MěÚ Mgr. 

Lucie Hankové či na e-mail: hankova@krasnalipa.cz

Toto opatření je dobrovolné a z důvodu Vaší bez-

pečnosti v  krizové situaci při výpadku elektrické 

energie.

Z důvodu rekonstrukce sběrného dvora v Technic-
kých službách v Pletařské ul. je od 3. 6. 2019 sběrný 
dvůr přesunut do objektu bývalého ACHP v  Čap-
kově ul. Sběrný dvůr v Technických službách bude 
pro příjem odpadu zcela uzavřen do konce listopa-
du 2019. V  Technických službách bude fungovat 
pouze výdej pytlů na separovaný odpad, pytlů na 
komunální odpad, kupónů pro rekreanty a hlášení 
závad v  městských bytech, a  to pouze v  uvedené 
dny.
Provozní doba sběrného dvora v objektu ACHP, 
Čapkova ul. – sběrný dvůr, výdej pytlů na separo-
vaný odpad, pytle a kupóny pro rekreanty
PO 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00   
PÁ 8:00 – 13:00    
SO v sudém týdnu 8:00 – 11:00   
Mobil: 773 630 563

Provozní doba v Technických službách, Pletař-
ská ul. – výdej pytlů na separovaný odpad, pytle 
a kupóny pro rekreanty, hlášení závad v městských 
bytech 
ÚT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
ST 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00   
ČT 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00   
Tel.: 412 354 848, mobil: 773 630 563

Uvedená provozní doba platí po dobu rekon-
strukce sběrného dvora do konce listopadu 
2019.

Město Krásná Lípa již delší dobu nabízí každému 
majiteli psa, který má u nás zaplacený místní popla-
tek, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkremen-
ty. V případě zájmu Vám budou vydány v pokladně 
na radnici, nebo v  kanceláři technických služeb 
v ulici Pletařská. Děkujeme všem majitelům pejsků 
za používání sáčků na psí exkrementy. Kdo by ne-
věděl, jak se takový sáček používá, může shlédnout 
instruktážní video z roku 2014, které najde na na-
šich stránkách www.krasnalipa.cz ve videogalerii 
v menu Život.



strana 54. července 2019

Podporujeme rodiny 
s dětmi 

Červen ve školní 
družině

Za humny máme národní park

Donáška knih do domu Nebytový prostor 
k pronájmu

Z aktuální nabídky Kostky vybíráme služby, které se 
zaměřují na podporu rodin v řešení obtížné situace 
a i ty, kde je možné se jen setkat:
• Klub pro ženy – tvořivá setkání s Dášou 
• Klub Včelka – prázdninové dopolední hlídání 

dětí v předškolním věku, práce s dětmi, které ne-
navštěvují MŠ

• Klub pro děti a  mládež – volnočasové aktivity 
a služby pro děti a mladé lidi do 26 let

• Služba SAS – pro rodiny v krizové situaci, pro ro-
diny sociálně slabé

• Poradna v oblasti bydlení, dluhů, oddlužení, ro-
dinných záležitostí apod.

• Osobní asistence – domácí péče o člena rodiny, 
asistence a doprovody

Služby poskytujeme díky podpoře EU, Ústeckého 
kraje, Nadace ČEZ a MŠMT. Více informací je možné 
získat v  komunitním centru nebo na www.komu-
nitnicentrum.com

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Den dětí: Dne 4. června jsme dětem k jejich svátku 
připravili 9 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. 
Za splněný úkol dostaly razítko. Když na svou kar-
tičku nasbíraly 9 razítek, čekala je sladká odměna. 
Nejvíce se dětem líbil úkol, kde si měly mezi sebou 
házet balónkem naplněným vodou. Balónků bylo 
dostatek, tak na závěr dostal každý ještě jeden vod-
ní balónek. Jelikož bylo krásné a teplé počasí, malé 
osvěžení přišlo vhod.
Jízda na koloběžkách: Dne 11. června pořádala 
školní družina pro děti jízdu na koloběžkách, kdy 
musely jezdit podle dopravních značek a dodržo-
vat jízdu vpravo. Každý z nich dostal řidičský prů-
kaz, do kterého musely získat 10 razítek. 5 razítek 
bylo rozmístěno po celé trase a  5 razítek dostaly 
pouze po splnění úkolů (poznávání dopravních 
značek, tísňového volání, projetí slalomu, výbava 
jízdního kola a  seřazení barev na semaforu). Sa-
mozřejmě nechyběli policisté, kteří sledovali, jestli 
naši řidiči nedělají přestupky. Pokud zahlédli nepo-
slušného řidiče, dostal od policisty na svoji kartičku 
žlutý puntík, a tím se mu jedno z razítek odečetlo. 
Po ukončení akce se razítka sečetla a nejlepší řidiči 
byli odměněni. Všichni řidiči dostali za své výkony 
něco sladkého na zub.
Sportovní den v  Jiříkově: Dne 12. června se 
6 dětí zúčastnilo sportovního dne v Jiříkově. Sešlo 
se 6 týmů z různých škol. Každý tým měl svůj ná-
zev a  pokřik. Po zahájení jsme vystřídali všechna 
stanoviště. Pro děti bylo připraveno občerstvení, 
takže se po každém výkonu posilnily, doplnily te-
kutiny, a  pokračovalo se dál v  soutěžích. Náš tým 
"Krásnolipští draci" se vzájemně podporoval a sna-
žil se podávat co nejlepší výkony. Po ukončení bylo 
vyhlášení vítězů, kdy se náš tým umístil na 5. místě. 
Děti byly úžasné a všem děkuji za skvělé výkony.

Renáta Hlavová

Správa Národního parku České Švýcarsko a  České 

Švýcarsko, o. p. s. nás pozvaly na akci Ekoden pro 

školy národního parku. Soutěž se jmenovala „Za 

humny máme národní park“.

Ve čtvrtek, 6. 6. 2019, v 9:30 se soutěže zúčastnily 

z  každé základní školy maximálně dva tříčlenné 

týmy složené z dětí ze 4. a 5. tříd. Celkem tedy 6 dětí 

z každé školy. Soutěž se konala v areálu přírodní za-

hrady u  Správy Národního parku České Švýcarsko 

v  Krásné Lípě. Naši školu reprezentovali čtvrťáci: 

Andrej Kubišta, Ondra Nagel a  Dorotka Judová 

a  páťáci Standa Dohnal, Martin Schlesinger a Vik-

torka Pavelková.

Jednotlivé týmy na připravené stezce odpovídaly 

na otázky týkající se fauny, fl ory a míst v Národním 

parku České Švýcarsko. Jedním z úkolů byla i prá-

ce s mapou a orientace v ní. Součástí soutěže bylo 

i  stanoviště, v  němž děti představily činnost své 

školy s  tématem ekologie a  ochrany přírody. Pro 

toto stanoviště si děti připravily fotografi e, články 

z novin, kroniku, atp., jako důkaz o prezentovaných 

aktivitách. Toto stanoviště absolvovaly společně 

všechny děti z  jedné školy. Naši žáci představili 

svoji celoroční činnost ve starém ovocném sadu 

v ulici Elišky Krásnohorské. Body se přičetly oběma 

týmům z vysílající školy. 

Pro účastníky pořadatelé připravili doprovodný 

program: botanické praktikum, badatelské aktivity, 

vyrábění náhrdelníků, tvoření z oblázků a  temper. 

Opékání buřtů je již každoroční tradicí na této sou-

těži.

Na závěr ekodne proběhlo vyhlášení výsledků sou-

těže a ocenění všech soutěžících. I přesto, že na čas 

vyřešili žáci páté třídy úkoly dříve, prvním ze čtrnác-

ti týmů se stali naši čtvrťáci: Andrej Kubišta, Ond-

ra Nagel a  Dorotka Judová, protože měli více od-

povědí správně. Vítězný tým získal pro celou svou 

třídu exkurzi do Národního parku České Švýcarsko, 

kterou zajistí organizátoři soutěže, a to včetně au-

tobusu.

Chtěla bych poděkovat pořadatelům, že zbytek 

páté třídy si také mohl nanečisto vyzkoušet obtíž-

nost úkolů, tentokrát zaměřených na šelmy národ-

ního parku.

Martina Kolářová

Městská knihovna Krásná Lípa nabízí svým regist-
rovaným čtenářům donášku knih do domu. Službu 
mohou využít senioři a  zdravotně handicapovaní 
občané. Službu lze objednat přímo v  knihovně, 
nebo telefonicky na čísle: 412 354 837. Služba je 
poskytována zdarma.
Městská knihovna také nabízí možnost vyhledává-
ní knih v regionálním
on-line katalogu: https://decin.tritius.cz/library/
region

Rada města Krásná Lípa se na svém jednání dne 
7. 2. 2019 usnesla vyhlásit záměr obce pronajmout 
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 - dosud 
provozován jako prodejna potravin a  smíšeného 
zboží - o velikosti 92,85 m2. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemce na vlastní náklady. Více in-
formací na MěÚ Krásná Lípa, telefon: 412 354 823.
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Konec školního roku IV. B

Oslavy 5 let Dráhy národního parku

Famózní výsledek atletek 
Gymnázia Rumburk 
v krajském kole Poháru 
rozhlasu

Společně s letošním školním rokem jsme se také na 
čas prázdnin rozloučili s kamarády z Domova Sever-
ka Jiříkov a  to na XXVI. ročníku Olympijských her, 
které pořádá Domov Srdce v dlaních ve Filipově. Le-
tos jsme tuto návštěvu spojili i prohlídkou baziliky 
Panny Marie. Přivítal nás dlouholetý varhaník této 
baziliky pan Mgr. Jiří Chlum, který nás poučil a před-
vedl jak takovýto královský nástroj vypadá z blízka 
a jak se na něj hraje.
Potom jsme v kapli vyslechli o zázraku, který se tu 
před mnoha lety stal a prohlédli jsme si celou ba-
ziliku.
Naše dobrodružství pokračovalo i  v  dalším týdnu, 
kdy jsme navštívili rozhlednu Dýmník a  pokochali 
jsme se nádhernými kameny - Stromem života, kde 
si každý z nás ten svůj kámen vyhledal a načerpal 

z něj dostatek energie.
Hned za dva dny jsme jeli vláčkem na školní výlet 
do děčínského zámku, kde nás přivítal mladý pan 
hrabě a celým zámkem moc hezky provedl. Dokon-
ce jsme mohli soutěžit o mince a nakonec jsme ob-
drželi Certifi kát.
V  posledním týdnu jsme si také užili, a  to nejen 
sportovním dnem, který pořádala naše škola, ale 
vydováděli jsme se také s  paní učitelkou na mini-
golfu, který nám v  celku šel. A  v  dalším dnu jsme 
byli na exkurzi v  čokoládovně Mana, kde se nám 
moc věnovali a moc se nám tam líbilo.
Na konec školního roku jsme toho stihli hodně 
a  vše jsme si náramně užili, jelikož jsme výborná 
parta a máme se rádi !!!!!

Žáci IV. B s paní uč. Mgr. Renátou Hegnerovou

Po vítězném úspěchu v  okres-
ním kolem se v úterý 21. května 
2019 vydala děvčata z  primy 
a  sekundy Gymnázia Rumburk 
do Ústí nad Labem na kolo 
krajské. S pokorou k soupeřům, 
kteří si také přiváželi punc „nej-
lepší v  okrese“, jsme očekávaly 
jakýkoliv výsledek. Naše atletky 
opět předvedly své maximum 
a  téměř v  každé disciplíně zářil 
alespoň jedenkrát výborný vý-
sledek jedné z našich studentek 
na předních příčkách.
Míša Radová si skočila na výšce 
svůj osobák 134 cm a nelze opo-

menout ani 130 cm vysoký skok Laury Vápeníkové. 
Ta si ještě v  průběhu závodu doslova odběhla na 
sprint 60 metrů, kde s  nejlepším rumburským ča-
sem 8,84 s běžela Marie Šulcová.
Během skoku dalekého nás příjemně překvapila 
zpráva z  rozhlasu: Gymnázium Rumburk – mladší 
žákyně obsazují průběžné druhé místo se ztrátou 
50 bodů. Radost byla veliká, skokanky ji potvrdily 
výkony – rovné 4 metry od Adély Švitorkové, 391 
cm od Báry Tran a 389 cm od Karolíny Tlapákové.
Na řadu přišel běh na 600 metrů. Opět zazářila Ma-
rie Šulcová a s časem 1:48,58 vyhrála. Její výborný 
výkon doplnila i Adélka Veselková s časem 1:51,84 
a obsadila 4. místo.
Vše se podařilo, teď jen nepokazit štafetu. A skuteč-
ně, i přes organizační zmatky před startem se dív-
ky nenechaly nijak „vykolejit“, nastoupily do bloků 
a všechny předávky proběhly bezchybně. Naše „A“ 
štafeta opět obsadila úžasné první místo.
V tu chvíli jsme to ještě netušily, ale doufaly… Bylo 
potvrzeno, ani v  krajském kolem mladší žákyně 
z  Gymnázia Rumburk nenašly své přemožitelky 
a obsadily famózní první místo, za což patří dík ne-
jen níže uvedeným atletkám, ale i  jejich trenérům 
z atletických oddílů v Rumburku a Varnsdorfu, kde 
se děvčata připravují.
Reprezentantky Gymnázia Rumburk: Marie Šul-
cová, Adéla Švitorková, Karolína Tlapáková, Tran 
Thuy Nhi, Bára Mänzelová, Bára Trojanová, Luciana 
Šmidrkalová, Laura Vápeníková, Michaela Radová 
a Adéla Veselková.

Kateřina Nováková
Přejeme jménem naší školy všem čtenářům hezké 
prázdniny. Každému, kdo by chtěl studovat na naší 
škole a  případně se i  dostat do článků z  některé 
naší akce, připomínáme, že již od podzimu pobě-
ží na naší škole vždy ve středu od 15.00 přípravné 
kurzy pro uchazeče o osmileté studium. Informace 
naleznete v září na našem webu.

Gymnázium Rumburk

Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci

Stáhněte si mobilní 
aplikaci Česká obec 
a   nechte se informovat 
o  aktuálním dění „nejen“ 
v   Krásné Lípě. Mobilní 
aplikace je zdarma ke 
stažení pro chytré telefony 

(tablety) s  operačním systémem Android nebo iOS 
(iPhone). Jednoduše si ve svém mobilním telefonu 
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“, 
kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká 
Obec. 
Více informací najdete na www.krasnalipa.cz

Město Krásná Lípa a Sebnitz společně oslaví zprů-
chodnění železniční tratě mezi oběma zeměmi a sí-
dly národních parků České a Saské Švýcarsko.
Oslavy se budou konat v sobotu 6. července na ná-
dražích v obou městech s  různými doprovodnými 
aktivitami. Na hlavním vlakovém nádraží v  Krásné 
Lípě najdete stánky se zajímavým sortimentem, 
občerstvení a tipy na výlety. V průběhu dne zde vy-
stoupí country kapela Ruksak, Kapelle Spielmann-
szug der Freiwilligen Feuerwehr Obercunnersdorf, 
Krásnolipský komorní sbor, mažoretky Mochomůr-
ky a country kapela Harcovníci. Po Dráze NP s prů-
vodcem přímo ve vlaku se můžete vydat historic-

kým motoráčkem (dle platného jízdního řádu, linka 
T2 a U28) a rovněž s průvodcem vyrazí i autovláček 
na okružní jízdy Krásnou Lípou. Přijďte si užít prima 
den na vlakové nádraží do Krásné Lípy. Více infor-
mací najdete na plakátku uvnitř čísla.
Akce se uskuteční za podpory Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů 
v Programu spolupráce Česká republika – Svobod-
ný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregi-
onu Nisa. Oslava proběhne v  rámci projektu „5 let 
Dráhy národního parku | 5 Jahre Nationalparkbahn“, 
registrační číslo ERN-0840-CZ-11.02.2019
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Tour de Feminin se letos pojede již po 32 Tour de Feminin  
přehled uzavírekTradiční mezinárodní etapový cyklistický závod žen 

letos startuje na Křinickém náměstí v Krásné Lípě ve 
čtvrtek 11. července. Závod rozdělený do pěti etap 
vedoucí krajinou Šluknovského výběžku a Českoka-
menicka měří celkem 399,9 km a trvá až do neděle 
14. 7. Cílem závěrečné 5. etapy je opět krásnolipské 
náměstí, kde po dojetí cyklistek následuje vyhláše-
ní výsledků nejen poslední etapy, ale i  slavnostní 
vyhlášení výsledků celého závodu. Harmonogram, 
místa a orientační časy průjezdů, výsledky v průbě-
hu závodu a další informace najdete na stránkách: 
www.tourdefeminin.com
Zajímavost: Závod Tour de Feminin je součástí pro-

gramu „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“. Cílem 
tohoto programu je mimo jiné udržení kontinuity 
a  zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského 
i  nadregionálního významu. Projekty rodinného 
stříbra jsou označeny logem – SRDCEM, jenž sym-
bolizuje srdcovou záležitost a  reprezentuje heslo 
„Vzácnost, kterou ochraňujeme“. Z  akcí v  Krásné 
Lípě se kromě Tour de Feminin pyšní titulem Ro-
dinného stříbra Ústeckého kraje také Mezinárodní 
folklorní festival Krásná Lípa, který se koná v dvou-
leté periodě. Poslední byl v  loňském roce, další se 
plánuje na rok 2020.

Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s měs-
tem Krásná Lípa pořádá ve dnech 11. – 14. čer-
vence 2019 XXXII. ročník světového poháru – me-
zinárodního etapového cyklistického závodu žen 
„TOUR  de  FEMININ  –  O cenu Českého Švýcarska“. 
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou po-
zornost při průjezdu vaší obcí.
1 etapa – 11. července 2019 – čtvrtek
Úsek Lipová – Velký Šenov bude uzavřen v  obou 
směrech od 15.00 – 16.00
Varnsdorf, náměstí Dr. E. Beneše – úplná uzavírka 
od 15.30 – 17.30
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 
13.00 – 14.00
Úsek Krásná Lípa – Kyjov – Doubice bude uzavřen 
v obou směrech od 16.00 – 17.00
Úsek Doubice – Rybniště bude uzavřena v  obou 
směrech od 16.00 – 17.00
2. etapa – 12. července 2019 – pátek
Jiříkov náměstí – bude uzavřeno od 10.00 – 10.10 
hodin a od 12.00 – 13.30 
Úsek Rybniště – Doubice bude uzavřen v  obou 
směrech od 11.00 – 12.00
Úsek Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou 
směrech od 11.00 – 12.00
3. etapa, časovka – 13. července 2019 – sobota
Úsek Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí Hora 
– Brtníky – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady – Krásný 
Buk – Krásná Lípa bude uzavřen v  obou směrech 
pro všechna vozidla od 9.00 – 13.30
4. etapa – 13. července 2019 – sobota
Rumburk, Lužické náměstí – úplná uzavírka od 
15.00 – 19.00
5. etapa – 14. července 2019 – neděle
Krásná Lípa, Křinické náměstí – úplná uzavírka od 
11.00 – 13.30
Úsek Rybniště – Doubice – Krásná Lípa bude uza-
vřen v obou směrech od 11.00 – 14.00
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na 
tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Čes-
kého Švýcarska“

Program kina
Putování se sobíkem
Pondělí 22. 7. 2019 od 18.00
Poutavý příběh pro děti o životě malého sobíka, 
který se narodil a vyrostl v lese uprostřed fi nské 
přírody.
Film pro děti, 86 min., vstupné 60 Kč

Ženy v běhu
Středa 24. 7. 2019 od 19.00
Nová česká komedie o  tom, jak je těžké uběh-
nout maraton a splnit tak poslední přání svého 
muže.
Český fi lm, 93 min., vstupné 70 Kč

Čertí brko
Pondělí 29. 7. 2019 od 18.00
Všechny hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Co 
se stane, když přestane fungovat? O tom je nová 
česká pohádka.
Film pro děti, 99 min, vstupné 60 Kč

LOVEní
Středa 31. 7. 2019 od 19.00
Komedie o  mladých ženách, které hledají své 
životní lásky… 
Český fi lm, 106 min., vstupné 70 Kč

Nenechte si ujít start 1. etapy i celého závodu! Startovat se bude tradičně, tedy z Křinického náměstí v Krásné 
Lípě, a to ve čtvrtek 11. července ve 13:20. Na fotografi i start s květinou v roce 2018. V loňském roce odešla do 
sportovního nebe ředitelka závodu Šárka Víchová-Pešková. Na její památku se závod jede jako memoriál.

Jeden z dalších momentů, kdy se krásnolipské náměstí promění v centrum cyklistického závodu, bude v sobotu 
13. července. V 10.00 zde startuje, současně je náměstí i cílem, 3. etapa – časovka.

Celý závod startuje v Krásné Lípě, která je současně i cílem poslední etapy. Kromě vyhlášení výsledků této etapy 
se na Křinickém náměstí v neděli 14. července koná i slavnostní vyhlášení celého závodu. Na fotografi i z krásno-
lipského náměstí deset nejlepších cyklistek loňského Tour během vyhlášení, které následovalo zanedlouho po 
projetí závodnic cílem poslední etapy. 
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Koncert Poutníků 
v Krásné Lípě

Večerní prohlídky 
Lorety při svíčkách

V národním parku 
letos poprvé hořelo

V sobotu 20. července v  amfi teátru kulturního 
domu vystoupí skupina Poutníci. Koncert začí-
ná v 19:00 a vstupné je 50 Kč.
Poutníci začali v roce 2019 už svou 49. sezonu. Za 
tu dobu se v  kapele vystřídala řada muzikantů, 
z  nichž někteří patřili a  patří mezi to nejlepší, co 
český bluegrass mohl a může nabídnout. Současná 
sestava hraje ve stejném obsazení již 10 let. Peter 
Mečiar – banjo a dobro, Jan Máca – mandolína, Ja-
kub Bílý – kytara a zpěv, Jiří Pola-Karas – kontrabas 
a  kapelník. Skupina za svou kariéru vydala 15 CD 
nebo LP a zřejmě na podzim letošního roku začne 
s natáčením 16. nosiče. Některé novinky, chystané 
na toto CD, ale hlavně poutnické hity, jako jsou pís-
ně Panenka, Pojďme se napít či Hotel Hillary, zazní 
i během poutnického koncertu v Krásné Lípě.
Přehled dalších připravovaných koncertů najde-
te na poslední straně tohoto Vikýře. Pozvánky 
také postupně zveřejňujeme na našich stránkách 
www.krasnalipa.cz 

Večerní prohlídky lákají do Lorety Rumburk na pro-
žitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, 
tmy, svitu svíček a příběhů. Putování barokním are-
álem v České Švýcarsku zahrnuje seznámení s kláš-
terním kostelem sv. Vavřince a loretánskou kaplí s 
milostnou sochou Černé Matky Boží loretánské. 
Během pěti prohlídek se projde ambit s bohatou 
malířskou výzdobou a restaurovanými obrazy kří-
žové cesty. Nahlédne se do kaple Svatých schodů 
s unikátním sochařským souborem. Během prohlí-
dek se rozezní zdejší varhany a zazpívají mariánské 
písně. Součástí je promítání multimediální prezen-
tace poutních míst Šluknovska od fotografa Jiřího 
Stejskala. Prohlídky se konají v úterý 9. 7., 16. 7. a 23. 
7., 13. 8. a 20. 8. 2019. Začínají vždy ve 20.00 hod. 
a trvají 90 min. Vstupné je 110 Kč a snížené 70 Kč. 
Místa je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 
922.

Klára Mágrová, www.loretarumburk.cz

České Švýcarsko, 26. 6. 2019 – Během včerejšího 
dne byl na území Národního parku České Švýcarsko 
zaznamenán letošní první požár. Objeven byl díky 
všímavosti turistů krátce po poledni u České silnice 
nedaleko Zadních Jetřichovic. Příčinou požáru byl 
blesk, který během noční bouřky z 20. na 21. čer-
ven udeřil do smrku. Plameny postupně zachvátily 
lesní hrabanku, suchý klest a další stromy na ploše 
cca 900 m2. Požár se podařilo uhasit včera ve večer-
ních hodinách. Na jeho likvidaci se podíleli hasičské 
sbory z Hřenska, České Kamenice a Chřibské. Sprá-
va národního parku tímto děkuje všem hasičským 
jednotkám a dalším osobám, které se na zdárné 
likvidaci požáru podíleli.
Zasažená lokalita zůstane ještě několik dní pod 
kontrolou, neboť v případě tohoto typu požáru 
hrozí riziko jeho opětovného rozhoření pod hra-
bankou.
Aktuální suché a horké počasí je obecně z hlediska 
vzniku požárů velmi rizikové. Správa národního 
parku proto důrazně apeluje na všechny ná-
vštěvníky, aby respektovali zákaz rozdělávání 
ohňů a zákaz kouření v lesích. Během loňského 
roku bylo na území národního parku zaznamenáno 
devět požárů, z nichž u více než poloviny bylo pří-
činou jejich vzniku právě nezodpovědné chování 
návštěvníků.
Publikováno z Ofi ciální webové stránky NP České 
Švýcarsko a CHKO Labské pískovce (http://www.
npcs.cz)
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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5 Jahre 5 Jahre 
5 let  dráhy5 let  dráhy

Projekt 5 let dráhy národního parku je spolufi nancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Projekt 5 Jahre Nationalparkbahn wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Fonds für Kleinprojekte im Kooperationsprogramm Tschechische Republik - Freistaat Sachsen 2014-2020 über die Euroregion Nisa kofi nanziert.

www.drahanp.cz

Sobota 6. července 2019, hlavní vlakové nádraží Krásná Lípa

Samstag am 6. Juli 2019, Hauptbahnhof in Krásná Lípa

Celodenní program / Ganztagesprogramm
• 10.00 country kapela / Countrykapelle Ruksak 

• 11.00 kapela / Kapelle Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Obercunnersdorf  

• 12.00 country kapela / Countrykapelle Ruksak 

• 13.00 kapela / Kapelle Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Obercunnersdorf

• 14.00 Krásnolipský komorní sbor / Chor aus Krásná Lípa

• 14.30 mažoretky / Majoretten Mochomůrky

• 15.00 kapela / Kapelle Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Obercunnersdorf

• 16.00 country kapela / Countrykapelle Harcovníci

Jízdní řád vláčku / Fahrplan
Okružní jízdy s průvodcem s doporučením na turistické trasy / geführte Rundfahrten mit Empfehlungen für Wanderwege

Krásná Lípa hlavní vlakové nádraží 10.45 12.45 14.45 16.15

Krásný Buk (penzion Křinice) 10.55 12.55 14.55 16.25

Kyjov Na Fakultě 11.02 13.02 15.02 16.32

Kyjov Kyjovská přehrada 11.05 13.05 15.05 16.35

Doubice 11.20 13.20 15.20 16.50

Krásná Lípa Vápenka 11.28 13.28 15.28 16.58

Krásná Lípa náměstí (bus. zastávka za IC) 11.33 13.33 15.33 17.03

Krásná Lípa nádraží 11.45 13.45 15.45 17.15

Cena jízdného: pro držitele platné jízdenky Českých drah 0 Kč, pro ostatní 10 Kč. 

Časové rozestupy jsou orientační ( +/- 5min), záleží na rychlosti nástupů a výstupu cestujících a aktuální dopravní situaci.

Tarif: für Inhaber einer gültigen Fahrkarte Tschechische Eisenbahn 0 CZK, 10 CZK für andere.

Der zeitliche Abstand ist indikativ (+/- 5 Minuten), abhängig von der Geschwindigkeit der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen und der aktuellen Verkehrssituation.

Po celý den zajištěn bohatý program, stánky se zajímavým sortimentem 

a občerstvení. 

Ein reichhaltges Programm, interessante Sortimentsstände und Erfrischung 

stehen den ganzen Tag zur Verfügung

- jízdy s průvodcem na Dráze národního parku (U28 a T2) dle platného jízdního řádu 

v historickém motoráčku / Geführte Fahrten auf der Nationalparkbahn (U 28 und T2) 

mit einem historischen Motorrad, nach dem gültigen Fahrplan

- doporučení na turistické trasy na vlakových nádražích mezi Krásnou Lípou a Sebnitz /

Empfehlungen für Wanderwege an den Bahnhöfen zwischen Krásná Lípa und Sebnitz

- v obci Sebnitz: projížďky historickým vozem “Rose von Sebnitz“ a rodinná slavnost na 

nádraží s dětským parkem, výstavou historických vozů a modelu železnic / in Sebnitz: 

Oldtimertouren mit der Rose von Sebnitz und Familienfest am Bahnhof mit Spielepark, 

Oldtimer- und Modellbahnausstellung
vláček/ Zug mit Rädern

historický motoráček/ historisches Motorrad
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10. 6. 2019 

Závěrečný účet města za rok 2018 
Usnesení ZM č. 4 – 01/2019 
ZM bere na vědomí Závěrečný účet města - 
Zprávu o hospodaření města za rok 2018 
dle předloženého návrhu.
ZM vyjadřuje souhlas s  celoročním hospoda-
řením města bez výhrad. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o hospo-
daření 
Usnesení ZM č. 4 – 02/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. za rok 2018 
v předloženém znění. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. – Zpráva o hospo-
daření a činnosti 
Usnesení ZM č. 4 – 03/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o  hospodaření 
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa 
za rok 2018 vč. plnění rozpočtu roku 2018, 
v předloženém znění.
ZM schvaluje Výroční zprávu za rok 2018. 

Křinice, s. r. o. - Zpráva o hospodaření  
Usnesení ZM č. 4 – 04/2019 
ZM schvaluje Zprávu o  hospodaření Křinice 
Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2018 v předloženém 
znění. 
 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení ZM č. 4 – 05/2019 
ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 3. 
ZM.  

Diskuze občanů 
Usnesení ZM č. 4 – 06/2019 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, 
které vyplynuly z diskuze občanů: 
a) omezení rychlosti v  místní části Kamenná 
Horka.

Prodej části p. p. č. 2329/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 07/2019 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2329/1 o vý-
měře 1130 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Ivě Šimůnkové, 
bytem Hornoměcholupská 663/141, Praha 10 
a  Ondřeji Šimůnkovi, bytem Kosmická 753, 
Praha 11 za cenu 56 500 Kč. Prodej bude rea-
lizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci 
prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Krás-
ná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 

Prodej p. p. č. 2158/2 a p. p. č. 2168/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 08/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2158/2 o výměře 
546 m2 a p. p. č. 2168/1 o výměře 794 m2, vše 
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinné-
ho domu Veronice Podhorské, bytem 
El. Krásnohorské 1188/1, Krásná Lípa za cenu 
67 000 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad 
základní výměru 7 000 Kč). Prodej bude reali-
zován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci 
prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Krás-
ná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.

Prodej st. p. č. 662/8, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 09/2019 
ZM schvaluje prodej st. p. č. 662/8 o  výměře 
904 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Petře Homolkové, bytem Kři-
žíkova 1114/34, Krásná Lípa za cenu 
45 200 Kč. Prodej bude realizován podle čl. 2 
odst. 5 a  6 Postupu ve věci prodeje nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
 
Prodej části p. p. č. 1868/4 a 1857/9, vše k. 
ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 10/2019 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1868/4 a části 
p. p. č. 1857/9 o celkové výměře 
1686 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 
rodinného domu Leoně Hlavové, bytem Sně-
hurčina 707, Liberec a  Radimu Breite, bytem 
Alejní 439, Krupka za cenu 108 600 Kč (do zá-
kladní výměry 60 000 Kč, nad základní výměru 
48 600 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 
odst. 5 a  6 Postupu ve věci prodeje nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
 
Prodej p. p. č. 11/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 4 – 11/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 11/1 o  výměře 2 
495 m2, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy za účelem 
podnikání fi rmě Divus s. r. o., se sídlem Kyjov 
37, Krásná Lípa za cenu 484 450 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

Prodej části p. p. č. 2748/24 a  části p. p. č. 
2751/8, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 12/2019 
ZM schvaluje prodej částí p. p. č. 2748/24 o vý-
měře 6 m2 a 141 m2 a části p. p. č. 2751/8 o vý-
měře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa Povodí Ohře, s. p., 
Bezručova 4219, Chomutov pro stavbu Rekon-
strukce Křinice v  Krásné Lípě, ul. Jugoslávská 
u čp. 121 za cenu 20 630 Kč. 
ZM schvaluje kupní smlouvu dle předložené-
ho návrhu. 

Prodej p. p. č. 1254/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 4 – 13/2019 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1254/1 o výměře 
759 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahra-
dy Martinu a Iloně Pickovým, oba bytem Čer-
ničná 94/6, Praha 9 za cenu 36 670 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení ZM č. 4 – 14/2019 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1517, k. ú. 
Vlčí Hora Janu a Kláře Hutarovým, bytem Šver-
mova 785/29, Litoměřice z důvodu zachování 
místní komunikace.  

Žádost o prodloužení termínu 
Usnesení ZM č. 4 – 15/2019 
ZM neschvaluje prodloužení lhůty k úplnému 
ukončení stavby (fasáda) o  2 měsíce Tomáši 
a Michaele Gottwaldovým, bytem Na Kopečku 
1195/1A, Krásná Lípa. 

Dodatek ke smlouvě č. 2018/32/15 - 44 
Usnesení ZM č. 4 – 16/2019 
ZM schvaluje dodatek ke kupní smlouvě č. 
2018/32/15 - 44 (kupující Petr Kis, bytem 

nemocniční 1065/32, Krásná Lípa), kterým 
lhůta v  čl. III, odst. 6 počíná běžet ode dne 
podpisu kupní smlouvy č. 2019/32/15 - 103 
a 2019/23/15 - 104. 

Oprava usnesení ZM č. 3-25/2019 
Usnesení ZM č. 4 – 17/2019 
ZM schvaluje opravu administrativní chyby 
v usnesení ZM č. 3-25/2019 ze dne 11. 3. 2019, 
kdy se mění výše vracené kauce Ladislavu Fe-
rencovi, bytem Varnsdorfská 160/22, Krásná 
Lípa z 32 250 Kč na 35 250 Kč.  

Postup ve věci prodeje a  užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 18/2019 
ZM schvaluje Postup ve věci prodeje a užívání 
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu. 

Byty - smlouva o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy - byt č. 13, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 4 – 19/2019 
ZM schvaluje pronájem bytu a  převod práv 
a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-304 na 
byt č. 13, Nemocniční 1149/12a uzavřené 
s  Bedřichem Nesejtem, posledně bytem Ne-
mocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Jaroslavu 
Nesejtovou, bytem Nemocniční 1149/12a, 
Krásná Lípa. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 4 – 20/2019 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 
2019/19/15 - 99 na umístění lávky přes Křinici 
s fi rmou Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezr-
učova 4219, Chomutov. 

Smlouva o zřízení VB 
Usnesení ZM č. 4 – 21/2019 
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. 2019/19/15 - 159 na 
umístění elektropřípojky v  komunikaci pro 
nový rodinný dům, s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín. 

Smlouva o  poskytnutí dotace na podporu 
výstavby rodinných domů 
Usnesení ZM č. 4 – 22/2019 
ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
2019/15/15 - 112 o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu města Krásná Lípa na rok 2019 pro Do-
tační program na podporu výstavby rodinné-
ho domu s Pavlem Novotným, K. Světlé 3019, 
Varnsdorf a Mgr. Gabrielou Novotnou Karma-
novou, Stradalova 318/19, Krásná Lípa.  

Dodatek č. 2 Úplného znění zřizovací listiny 
p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 23/2019 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 Úplného znění zři-
zovací listiny p. o. Kostka v předloženém znění.  

7. rozpočtové opatření 2019 
Usnesení ZM č. 4 – 24/2019 
ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2019 
v předloženém znění. 

Starosta města: Jan Kolář, místostarostka 
města: Jana Drobečková, ověřovatelé  zápisu: 
Drahoslava Lehoczká a Mgr. Jakub Melichar
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