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Z důvodu likvidace lesního požáru je pro návštěvníky do odvolání uza-

vřena žlutě značená turistická cesta od rozcestí „Královský smrk“ u Dol-

ského můstku k  lávce u  Dolského mlýna. Jako náhradní variantu lze 

k výletu k Dolskému mlýnu směrem od Jetřichovic využít neznačenou 

cestu kolem tzv. Okrouhlíku. Žlutě značená cesta bude s největší prav-

děpodobností uzavřena delší dobu (řádově týdny až měsíce). Žádáme 

všechny návštěvníky, aby při pohybu v okolí Dolského mlýna dbali zvý-

šené opatrnosti a respektovali výše popsaná omezení vstupu a pokyny 

zasahujících hasičů a pracovníků správy NP. Děkujeme za pochopení 

P.S. Přístup k Dolskému mlýnu směrem od Kamenické Stráně a Srbské 

Kamenice k Dolskému mlýnu není nijak omezen.

(Mgr. Richard Nagel, 

Správa NP České Švýcarsko)

Všichni zasvěcení vědí, že k létu a červenci již ne-
odmyslitelně patří mezinárodní cyklistický etapový 
závod žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švý-
carska“. Pestrobarevný peloton vynikajících cyklis-
tek z celého světa projede celým Šluknovským vý-
běžkem, oblastí České Kamenice, krajinou Českého 
Švýcarska a Labských pískovců. Dosáhnout co nej-
lepších výsledků je přáním všech startujících, ale ví-
tězkou se může stát pouze jedna. Která to bude, se 
dozvíme v neděli 12. července, kdy závodnice prot-
nou cílovou pásku. Zatím jich je přihlášeno 120 v 
patnácti týmech. Za zajímavost stojí zmínit národní 
tým Francie, Španělska, USA, tradičně Holandska a 
Německa. 
Více na www.tourdefeminin.com

503

Uzavírka na Varnsdorfské ulici nás ještě chvíli potrápí

i již

Tour de Feminin za necelý měsíc

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře 

vyjde za dva týdny

Čtvrtek 18. června

Etapy Datum km Start Cíl  RP VP  Stát

1.etapa 9.7.2015 118,6 Krásná Lípa - 13:00 h. Krásná Lípa - 16:08 h. 5 3  ČR

2.etapa 10.7.2015 91,0 Jiříkov - 10:35 h. Jiříkov - 13:00 h. 2 3  ČR

3.etapa 11.7.2015  17,8 Krásná Lípa - 10:00 h. Krásná Lípa - časovka    ČR

4.etapa 11.7.2015  71,6 Rumburk -  16:15 h. Rumburk - 18:08 h. 2  3  ČR

5.etapa 12.7.2015 98,7 Varnsdorf -  9:55 h. Krásná Lípa - 12:31 h. 2 5  ČR
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše 
blízké tel: 777 291 359

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 29.6. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 2.7. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 13.7. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.7. 2015 
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - znám-
ky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí.
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hod.
                             sudý týden od 10:00 do 12:00 hod. 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30.4.2015. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa 
a vlastníky staveb určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splat-
nosti poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2015. Poplatník, kte-
rý platí poplatek sám nebo prostřednictvím spo-
lečného zástupce domácnosti, je povinen zaplatit 
poplatek jednorázově, nejpozději do 31. 3. přísluš-
ného kalendářního roku, pololetně ve dvou stej-
ných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a 31. 12. 
příslušného kalendářního roku, měsíčně ve dva-
nácti stejných splátkách, a to nejpozději do posled-
ního dne příslušného měsíce. Poplatek lze zaplatit 
bankovním převodem na účet 109634816/0300 
pod přiděleným variabilním symbolem nebo hoto-
vě v pokladně městského úřadu. 

Měsíc květen bývá v některých letech vstupenkou 
do léta včetně silných a srážkově vydatných bou-
řek (např. léta 2009, 2011, 2012), někdy má spíše 
nádech kolikrát březnového počasí (rok 2009). 
Letošní květen byl v Krásné Lípě z dlouhodobého 
hlediska jednoduše průměrný. Nevyskytl se žádný 
letní den, nevyskytl se rovněž den mrazový. Při po-
hledu do statistik za minulá léta je zřejmé, že letní a 
mrazové dny nejsou v květnu v Krásné Lípě žádnou 
výjimkou.
Období od 1. – 10.5. se vyznačovalo na samotném 
počátku deštivým počasím s úhrnem srážek 8 mm 
a odpolední teplotou do 10°C. Další dny docházelo 
k ustání srážek a k postupnému oteplování, které 
vyvrcholilo 5.5., kdy teplota vystoupala na 21,7°C. 
Tato hodnota je pro květen 2015 hodnotou nejvyš-
ší. O den později se teplota vyšplhala již jen na 15°C 
a přidal se občasný déšť s úhrnem srážek do 4 mm. 

Do konce první dekády převládalo oblačné počasí 
s občasným deštěm a odpoledními teplotami do 
17°C. Výjimkou 2.5., kdy teplota klesla na +1,8°C, 
byly teploty v noci a ráno na poměrně příznivých 
hodnotách kolem 10°C. 
Ve druhé dekádě ubylo srážek a přibylo více teplot-
ních výkyvů mezi jednotlivými dny, což je patrné i 
na teplotním grafu. Zatímco 16.5. bylo naměřeno 
odpoledne 18,1°C, o den později to bylo jen 11,1°C 
a o další den později bylo opět 17°C. 
Třetí dekáda a závěr měsíce byly velmi podobné 
dnům ve druhé dekádě, přičemž od 25.5 do 27.5. 
se občas vyskytla slabší přeháňka.
Srážkově byl letošní květen s úhrnem 32 mm nej-
slabší od roku 2009. Jistou příčinu má za tím rela-
tivně chladné a suché proudění provázející většinu 
měsíce na území Čech. Na východě ČR byla situace 
příznivější.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa

Pozor, splatnost poplatku 
za komunální odpad 

se blíží

ěkt ý h l t h t k D k í d kád ř lád l

Letošní květen byl průměrný

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Kancelář senátora za Děčínsko

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin. Nebo po 
dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 2. 6. 2015 do 31. 7. 2015 bude pro-
bíhat rekonstrukce střechy kaple na hřbitově v 
Krásné Lípě, v případě návštěvy hřbitova dbejte 
zvýšené opatrnosti.

UPOZORNĚNÍ
Jako každý rok, tak i letos bude o prázdninách 
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka zavřená. 
Služby budou poskytovány opět od září – opět 
třetí pondělí v měsíci. 

Děkuji všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit s panem Oldři-
chem Kaštánkem
a doprovodit ho na jeho poslední cestě. Zá-
roveň děkuji za květinové dary, projevy sou-
strasti a dobrovolnému hasičskému sboru v 
Krásné Lípě za čestnou stráž.

Manželka Zdeňka

rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 11,9°C 10,9°C 11,0°C 13,3°C 12,3°C 9,2°C 11,7°C

Maximální teplota 21,7°C 25,6°C 22,0°C 27,0°C 26,3°C 17,6°C 26,9°C

Minimální teplota 1,8°C -1,2°C 0,5°C -1,2°C -1,4°C 2,7 1,2°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 27% 66% 26% 21% 23% 34% 32%

Max. poryv větru 13,5 m/s 13,1 m/s 14,1 m/s 14 m/s 19 m/s 21 m/s 17,5 m/s

Úhrn srážek 32 mm 83 mm 135 mm 38 mm 50 mm 155 mm 162 mm
 
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Květen 2015 - 2009
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 20. – 21. 6. 2015 MUDr. Pavel Hladík  
      Weberova 1537/7, Děčín VI, 
 tel.: 412 539 928

- 27. – 28. 6. 2015 MUDr. Vladimír Vojtěch 
      28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Chtěl ukrást dveře, ale utíkal oknem
V domě, kde bydlí, se čtyřiadvacetiletý recidivista z 
Krásné Lípy pokusil po vloupání do skladu vybou-
rat kovové zárubně, které hodlal zpeněžit ve sběr-
ně. Při hlučné práci byl vyrušen majitelem domu, 
před kterým utekl oknem. Ačkoliv způsobil škodu 
v hodnotě osmi set korun, hrozí pachateli až tříletý 
trest odnětí svobody.
Pil a boural, teď ho čeká trest
Brzká ranní jízda vozidlem Seat se nevyplatila de-
větapadesátiletému muži z Krásné Lípy. Ten přede-
šlého dne do nočních hodin popíjel alkohol, když 
se pak jel ráno Varnsdorfskou ulicí nezvládl řízení 
a narazil do oplocení. Na místě se ještě pokoušel 
domluvit na úhradě škody bez přítomnosti policie. 
Po přivolání hlídky mu bylo policisty naměřeno 
1,27 promile alkoholu v krvi. Kromě náhrady ško-
dy může očekávat trest zákazu řízení motorových 
vozidel, případně odnětí svobody v délce až tří let.
Po grilování raději hned ukliďte
Neznámý pachatel využil minimálního provozu 
a klidu ve Varnsdorfské ulici, kde u domu č. 53 po 
přelezení plotu odcizil kamna a vidlice na rožnění 
masa. Majiteli způsobil téměř dvou tisícovou ško-
du.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období 
minulého měsíce evidovali 11 trestných činů a 77 
přestupků, z toho 40 přestupků v blokovém řízení. 
prap. Jan Hampl

Milí přátelé, 
myslím, že Vás mohu tak oslovit, protože přítel 
je ten, který se objeví právě tehdy, když člověku 
není do smíchu. U nás na chaloupce hořelo. Rádi 
bychom poděkovali za pomoc, za pomoc navíc, za 
pomoc, která je nad rámec povinností hasičů, poli-
cistů, starosty i dalších. 
Předpokládali jsme, že o velikonočních svátcích bu-
deme opět na naší milé chaloupce ve Vlčí Hoře. Uži-
jeme si nejen malování vajíček, ale i pěkné chvilky 
na procházkách v přírodě i přes ten nečekaný sníh. 
Bohužel hned večer po příjezdu nás překvapil dost 
ošklivě. Z podkroví se začal valit dým, hořelo. 
Zavolali jsme pomoc. Do těžko přístupného teré-
nu přijelo několik hasičských vozů a policie. Rychlý 
zásah byl provázen velmi vlídných zacházením s 
námi vyplašenými. U zásahu byli podle úředního 
záznamu „profesionální hasiči ze Šluknova společ-
ně s dobrovolnými kolegy z Krásné Lípy, Rumburku, 
Velkého Šenova..., profesionální hasiči z Varnsdorfu 
s termokamerou“ a policisté z Krásné Lípy. Ale my 

bychom spíš řekli skvělí chlapi, kteří v tom stresu 
trpělivě opatrovali nejen naše věci při vynášení, ale 
s ohledem na náš věk pomáhali radou i fyzickou 
oporou, trpělivě odpovídali na dotazy. V závěru nás 
předali starostovi Krásné Lípy, který nás uondané 
před půlnocí dovedl do penzionu Lípa k zařízené-
mu noclehu.  A tak adresně děkujeme oběma po-
licistům z Krásné Lípy, nprap.Svobodovi, veliteli ha-
sičů v Krásné Lípě panu Koišovi, starostovi Kolářovi, 
kteří nám byli ku pomoci i další dny, a ostatním, z 
kterých jsme při té tmě viděli jen vlídné oči a jména 
jsme zapomněli, a pak také personálu Lípa resortu. 
Všem těm, které jsme v úvodu nazvali „přáteli“ zno-
va moc a moc děkujeme a prosíme – vyřiďte dík i 
těm dalším v „zákulisí“.
Jana a Jaroslav Skoupých s dcerou Zdenkou Han-
kovou
(Snad omluvíte to zpoždění, popravdě jsme teď 
měli starosti s tím, jak naši chaloupku vzkřísit z té 
kontaminace po požáru, oprava teprve čeká.)

V minulém čísle Vikýře jsme Vás informovali o en-
vironmentálním vyúčtování za sběr starých nepo-
užívaných elektrospotřebičů v roce 2014. Kromě 
toho nyní navíc Krásná Lípa obdržela i Osvědčení o 
úspoře emisí, které vyčísluje úsporu CO2 a energie 
za třídění komunálního odpadu v loňském roce.

Přišel prázdninový čas a s ním i letní odpočinek, 
kterého využije i Mateřské centrum Beruška Krás-
ná Lípa. Naposledy se s dětmi sejdeme v úterý 30. 
června a znovu se na vás těšíme v úterý 8. září. Rádi 
přivítáme i nové dětičky od 1 do 4 let a jejich do-
spělácký doprovod. Budeme se opět scházet každé 
úterní a páteční dopoledne od 9 do 11:30 hod. v 
podkroví školní družiny. Děkujeme šikovné Míše, 
která pravidelně připravuje pro děti krásný pro-
gram.

(Lada Hrnečková)

za dopoledne, které věnovali dětem z mateřských 
škol. V pátek jsme se sešli na hřišti u Tklubu
k oslavě MDD. Děti si s velkým zájmem a radostí 
prohlédly techniku a výzbroj, vyzkoušely si držení 
hasičské hadice s proudnicí. Zároveň se dozvěděly, 
jak se zachovat v případě zpozorování požáru. Dě-
tem udělaly radost soutěže se sladkou odměnou a 
dárky pro každou mateřskou školu. Nejvíc se dě-
tem rozzářila očka při projížďce hasičským autem 
po hřišti se zvukem sirény. Součástí akce bylo vy-
hlášení výsledků výtvarné soutěže „Požární ochra-
na očima dětí“. A jak jsme dopadli v okresním kole?
 
Kategorie M1
1. místo: Martin Zatočil
2. místo: Tereza Gottwaldová
3. místo: Tereza Kopecká
Kategorie M2
1. místo: Filip Hanek
2. místo: Ondřej Nagel
3. místo: Anna Steklá
 

(Za mateřské školy Věra Gottwaldová)

Sbor dobrovolných hasičů Krásná Lípa by rád po-
děkoval všem podporovatelům, kteří nám pomohli 
při pořádání Hasičského Bálu dne 16.5.2015. Díky 
ochotě a štědrosti několika místních i přespolních 
fi rem se podařilo pro návštěvníky bálu připravit 
příjemný večer, ze kterého si odnesli nejen dobrou 
náladu ale každý i nějakou tu drobnost, která určitě 
potěšila. V neposlední řadě děkujeme Městu Krás-
ná Lípa za propůjčení prostor Kulturního domu a 
paní Šárce Peškové za ochotu při přípravách Kultur-
ního domu.

s ohledem na bezpečnost návštěvníků (riziko pádu 
stromů a řícení skal po lesním požáru) je do od-
volání uzavřena žlutě značená turistická trasa od 
rozcestí u Královského smrku k lávce u Dolského 
mlýna. Více informací najdete na www.npcs.cz.

Krásnolipské technické služby obnovují značení 
přechodů pro chodce.

ukrást dveře ale utíkal oknem

Policejní sloupek
 přehled za uplynulý 

měsíc

Osvědčení o úspoře emisí

l á d ý č í l í d č

Beruška bude přes 
prázdniny odpočívat

Poděkování Sboru 
dobrovolných hasičů 

Krásná Lípa,

Poděkování,

b ků

Upozornění,

Tímto se omlouvám ČRS MO za administra-
tivní chybu, kdy bylo uvedeno, že 3. místo v 
kategorii žáci na akci Šluknovský pohár zís-
kalo družstvo z Velkého Šenova, toto místo 
právem patří družstvu z Krásné Lípy. Na 3. 
místě se na Šluknovském poháru v kategorii 
žáci umístila Krásná Lípa. (jd)

SKZ REALITY Rumburk, osvědčená realitní 
kancelář, www.skzreality.cz/reference-klien-

ti, tel. 603 536 548.

GEPARD FINANCE Rumburk, nejvýhodnější 
hypotéka, www.gpf.cz/rumburk-snp, 

tel. 603 536 548.

DEKYPERI Rumburk (u nádraží), čistírna 
peří, nové přikrývky a polštáře, 

tel. 412 332 462

 
PŘEDSTAVUJEME 
NOVÝ SORTIMENT 

PLNĚNÉHO PEČIVA 
„NA SLANO“ 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PŘIJĎTE OCHUTNAT PLUNDRU SE 
ŠPENÁTEM, BROKOLICÍ A SÝREM, SE 

ŽAMPIONY, SE ZELÍM SE SLANINOU ČI S 
PIKANTNÍ MEXICKOU S KUKUŘICÍ! 

   

  PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa 
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod. 

www.pekarstvilimma.cz        www.facebook.com/PekarstviLimma 
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Domeček Na Kopečku Rumburk 
program na ČERVEN

PROGRAM KINA NA ČERVEN

Středa 24.6. 

18:00 - Vysílání aktuálního dílu TV Gymbreak

19:00 - Koncert kytarového souboru „Novus“ tvořeného žáky ZUŠ 

v Rumburku pod vedením Petra Vility 

Středa, 24. června 20:00
Díra u Hanušovic
Uč itelka ně mč iny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho č asu hospodská, se 
snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný 
starosta (Ivan Trojan) tráví hodně  č asu na posedu a č eká na svého jelena, 
dě tsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného 
vesnického blázna a klempíř  Kódl (Lukáš Latiň ák) se s chutí otoč í za ka-
ždou sukní.  Jednoho dne však u Hanušovic dojde k neč ekané události...
Načernalá komedie. 102 minut. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupno 
od 15-ti let.

Sobota, 27. června 15:00
WINX CLUB: Magické dobrodružství
Večírek pořádaný na oslavu nového školního roku na Alfee naruší prastaré 
čarodějnice, které se spojily s mladými Trix a společně se chystají zničit 
veškerou pozitivní energii na světě. Bloom uniká z paláce v Dominu, kde 
se u skutečných rodičů učí být princeznou, a vrací se na Zemi, kam za ní 
přichází i Winx. Společně se vydají na cestu k záchraně magické dimenze 
a obnovení přátelství mezi Sparxem a Eraklyonem. 
Animovaný. 87 minut. Vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.

Úterý, 30. června 18:00
Malý pán
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. Jeho poklidný 
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém 
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, 
rozhodne se přijít té záhadě na kloub. A tady začíná dlouhá cesta Malé-
ho Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlav-
ně zdánlivě nekonečná. Nakonec Malý Pán s údivem zjistí, že to, co mu 
scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku skoro před nosem. Česká 
pohádka. 83 minut. Vstupné 40 Kč, mládeži přístupno.

HRAJEME ZA VYSVĚDČENÍ Prospěl jsi s vyznamenáním nebo velmi 
dobře? Nemáš žádnou trojku? Dones s sebou vysvědčení a můžeš do 
kina ZADARMO.

V sobotu 20. června 2015 na Křinickém náměstí v Krásné Lípě před Křinickým 
pivovarem se můžete přijít pobavit na Mezinárodní hudební festival a máte se 
na co těšit. Program slibuje nejen hudební zážitek pro naše uši, ale bude se i 
na co dívat...
14:30 - 15:30 Dechový orchestr Pralinka Praha, Mažoretky a Husaři TK Rytmus 
Roudnice nad Labem
15:30 - 16:30 Dechový orchestr Jitřenka Praha
16:30 - 17:30 Dechový orchestr ZUŠ Haná Přerov a Fryštácké mažoretky.

Každý čtvrtek od 16:00 – 20:00 hodin, aktivity jsou vhodné i pro děti od 5 let.
Úterý 30.6. Malba na hedvábí šibori technikou
Čtvrtek 2.7. Malování na sklo
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě. Kurz je pro účastní-
ky zdarma při spotřebě materiálu do 150 Kč.

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcar-
sko a Městem Krásná Lípa za podpory Státního fondu životního prostředí po-
řádají výstavu vítězných prací z výtvarné soutěže: Ze života hmyzu. Výstavu je 
možné shlédnout až do konce června v Kulturním domě v Krásné Lípě během 
konání kulturních akcí, nebo po dohodě na tel.: 777 18 40 83.

Jetřichovické vyhlídky očima geologa. Kdy a jak vznikala zdejší krajina? Proč 
se skály občas zřítí? Na tyto a další otázky můžete získat odpovědi na exkurzi, 
kterou v sobotu 20. června povede J. Šafránek ze Správy NP České Švýcarsko. 
Sraz: v 9:15 v Jetřihovicích před informačním střediskem
Předpokládaná délka trvání: 5 hodin. Trasa exkurze: Jetřichovice - Jetřichovické 
vyhlídky a zpět. Informace: středně náročný terén, s sebou dalekohled.

Pomozte se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Kameni-
ce a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. Kdy: v sobotu 
27. Června. Sraz: v 9:00 u Dolského mlýna. Předpokládaná délka trvání: 8 ho-
diny. Informace: s sebou pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu. Práce na 
záchranu Dolského mlýna probíhají ve spolupráci s Občanským sdružením pro 
záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

KČT Krásná Lípa, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na netra-
diční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými horami.
Čtvrtek 25. 6. Horní Kamenice – Střední vrch – Prysk - Mlýny (12 km)
Sraz: vlakové nádraží Krásná Lípa v 16.20 hod., odjezd zpět vlakem 
ve 23:16 hod. do KL.
Čelovky a baterky s sebou. Jízdné si každý hradí sám.
Středa 15.7. Rynartice – Studený – Bukovina – Chřibská (10 km). Sraz: auto-
busová zastávka náměstí Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus 
(případně v19:33 hod.). Jízdné si každý hradí sám.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.: 412 383 413.

Každou středu od 9:00 – 11:00, od 11:00 – 13:00 individuální konzultace
Středa 24.6.  - Aneta Pavlová: Jak se prezentovat, naše vystupování, jednání a 
prezentace
Kurzy se konají v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě.

Mezinárodní hudební festival

Tvoření pro maminky s dětmi

Ze života hmyzu

Geologická exkurze 
po Jetřichovických vyhlídkách Brigáda na Dolském mlýně

Netradiční toulky Českým Švýcarskem

K žd tř d d 9 00 11 00 d 11 00 13 00 i di id ál í k lt

Program Klubu pro podnikavé ženy - červen 
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Výlety do Českosaského Švýcarska
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás a Vaše přátele 
zve na červnové výlety s certifi kovanými průvodci do Českosaské-
ho Švýcarska.

„Po zajištěných cestách (via ferrata) Lužických hor“ 
Termín realizace: 27. června 2015 (sobota) 
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/po-zajiste-
nych-cestach-via-ferrata-ceskosaskeho-svycarska

„Parníkem ze skal“
Termín realizace: 18. července 2015 (sobota) 
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/parnikem-
-ze-skal 
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V sobotu 6. června jsme zahájili 
sérii letních koncertů v kostele 
svaté Máří Magdaleny v Krásné 
Lípě. Skladby zněly v podání 
Jana Kalfuse na varhany a Jana 
Thuri na hoboj. Oba interpreti 
nás uchvátili znamenitým vý-
běrem skladeb a smyslným zá-
žitkem pro posluchače. Zazněly 
skladby významných skladate-
lů např. Johanna Sebastiana Ba-
cha, Georga Friedricha Hände-
la, Antonia Vivaldiho a mnoha 
dalších. Na další koncert se mů-
žete těšit již v sobotu 4. červen-
ce v podání The Pix, tentokrát v 
kapli ve Vlčí Hoře. Fotografi e a 
video z koncertu najdete v ga-
leriích na www.krasnalipa.cz.

Děti z tanečních souborů LILA ROSA a TK INCREDIBLE se zúčastnily taneční soutěže Dance cup Markvartice. 
Zde vystoupily děti se společným vystoupením s názvem ARMY JOB. Vystoupení se moc povedlo a děti se 
umístily na krásném 3. místě z celkových sedmi účastnících se souborů.

Sportováním s dětmi oslavily maminky s dětmi je-

jich svátek. Lekce fi tMaMI Dany Smolové - Bisové 

patřila hlavně dětem, hodina byla plná dětských 

písniček a říkanek, cvičení s dětmi a krásného slu-

níčkového počasí. Všechny maminky dostaly malý 

balíček s dobrotami. Potom, co si tak pěkně zacviči-

ly, si udělaly piknik a pochutnaly si na spoustě zdra-

vých dobrůtek, co maminky donesly.

O tom, jaké lekce fi tMaMi jsou se můžete sami pře-

svědčit.  Zvány jsou všechny maminky (i tatínci) a 

jejich malé dětičky (v kočárku nebo na odrážed-

lech) na pravidelné cvičení každou středu a pátek 

od 10:00 hodin (sraz na začátku cyklostezky nad 

kinem). Info a přihlášky na tel.: 774 492 230. 

Svůj talent a píli ze studia na ZUŠ v Rumburku na-
dějná pianistka Karla Strachoňová předvedla na 
svém absolventském koncertě, který jsme měli tu 
čest slyšet právě v Krásné Lípě. Karla si pro svůj vel-
ký den připravila nejen hudbu vážnou, ale i hudbu 
populární a fi lmovou. Mezi gratulanty nechyběl ani 
krásnolipský Komorní sbor, který nejen ji pobavil 
písní Jen pro ten dnešní den. Poslechnout si ji mů-
žete na https://youtu.be/MLhPcgO2P48.

Nejprve byla vyhlášena soutěž o nej čarodějnici, 
kde se nám sešlo hodně povedených výtvorů a 
proto všichni byli odměněni drobnostmi. Proběhlo 
také zdravé vaření s pohankou na tři způsoby a Den 
dětí patřil sportu a tombole. Každý lístek za 5,-Kč 
byl výherní a celkem se utržilo 310,-Kč. Výtěžek z 
tomboly poskytneme na celosvětové projekty Lé-
kařů bez hranic, kteří přinášejí rychlou a nezávislou 
humanitární pomoc lidem v nouzi v téměř  sedm-
desáti zemích světa. Z našeho daru mohou zajistit 
například dvoutýdenní terapeutickou výživu pro 
vážně podvyživené dítě. Jelikož se tombola osvěd-
čila a zároveň se tím podpoří dobrá věc, tak jsme 
se v ní rozhodli pokračovat. Děkujeme dárcům 
cen, a zároveň prosíme o drobné sponzorské dárky 
(reklamní předměty, cukrovinky,…) na odměny za 
soutěže popř.do tomboly. Děkujeme.
(Jansová Marcela)

Duchovní léto v Krásné Lípě

Taneční úspěch

Městský park láká 
k různým aktivitám

Karla Strachoňová 
absolvolvala 
v Krásné Lípě

Co se dělo během 
tří měsíců v Amari 

klubu? 
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I díky pěknému počasí se letošní Pohádkový les může zařadit mezi ty nejlepší. 

Akce se zúčastnilo 1072 lidí. Dvoukilometrovou trasu si prošlo 558 z nich, na 

sedmikilometrovou se vydalo zbylých 514 účastníků na které čekalo dvaadva-

cet pohádkových stanovišť. Letošní novinkou bylo i jedno pochůzkové stano-

viště dvou čarodějnic, které bavily děti i dospělé u prezentace na náměstí, pro-

cházely i trasy a odměňovaly účastníky sladkostmi a suvenýry. 

Každé pohádkové stanoviště bylo odměněno dárkovým balíčkem a tři nejlepší 

ještě krásným domácím dortem s pohádkovou tématikou. A jak to dopadlo?

 1. místo: Slunečník, Měsíčník a Větrník – 196 hlasů

 2. místo: Čerti a jejich peklo – 144 hlasů

 3. místo: Hmyz – 99 hlasů

Souběžně s Pohádkovým lesem byl pro návštěvníky akce připraven bohatý kul-

turní program, pohádka pro děti, živá hudba i vystoupení folklorních souborů 

Dykyty, Dykytky a valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Nechyběl tradiční 

staročeský jarmark ani soutěž o nejlepší bábovku, kterých se letos sešlo patnáct 

a tu nejlepší  upekla Soňa Chlupáčová.

V rámci jubilejního 30. ročníku Pohádkového lesa probíhaly i oslavy 25 let pů-

sobení folklorního souboru Dykyta, 130. výročí založení Horského spolku pro 

nejsevernější Čechy, 145. výročí povýšení Krásné Lípy na město a třicet let také 

oslavila krásnolipská bábovka. 

Letošní pohádkový les byl plný výročí
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informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz., Adresa redakce: Městský 
úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o., Registrováno u  Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E  12238.

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 10 – 01/2015  
RM projednala přípravu jednání 4. zasedání ZM s následujícími 
body programu:
- Zpráva o hospodaření města za rok 2014,
- Informace o stavu jednotlivých investičních projektů,
- Sociální situace ve městě,
- Aktivity města a p. o. Kostka. 

II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 10 – 02/2015   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
část p. p. č. 345/4 o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 580/2 o výměře 912 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 10 – 03/2015 
RM bere na vědomí ukončení smlouvy na pronájem pozemku 
č. 2006/23/15-366, nájemce Jaroslava Sobolová, Mánesova 
430/4, Krásná Lípa. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 10 – 04/2015 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek: část p. p. č. 577/3 o 
výměře cca 300 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 

Prodej p. p. č. 47, p. p. č. 46 a p. p. č. 3186, vše k. ú. Krás-
ná Lípa - Usnesení RM č. 10 – 05/2015 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 46 o výměře 14572 
m2, p. p. č. 47 o výměře 2297 m2 a p. p. č. 3186 o výměře 141 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jaroslavu 
Nekolovi, Kyjovská 84, Krásná Lípa z důvodu plánované rekon-
strukce toku Křinice a majetkoprávního vypořádání pozemků s 
Povodím Ohře. 

Prodej části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 10 – 06/2015 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 129, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Marii Hánové, 
Kyjov 22, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města. 

Směna pozemků 
Usnesení RM č. 10 – 07/2015 
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 643 o výměře 343 
m2, st. p. č. 102 o výměře 196 m2, p. p. č. 642 o výměře 834 
m2, p. p. č. 641 o výměře 5638 m2, p. p. č. 640 o výměře 223 
m2 a p. p. č. 645 o výměře 1261 m2, vše k. ú. Krásný Buk za p. 
p. č. 394 o výměře 140 m2, p. p. č. 450 o výměře 2063 m2, p. 
p. č. 449 o výměře 2989 m2, p. p. č. 448 o výměře 2536 m2 a 
p. p. č. 467 o výměře 377 m2, vše k. ú. Krásný Buk s Petrem 
Dastychem, Komenského 11, Krásná Lípa. Náklady se směnou 
budou hrazeny rovným dílem. 

Duplicitní vlastnictví 
Usnesení RM č. 10 – 08/2015 
RM projednala žádost paní Karin Johneové, Doubická 8, Krás-
ná Lípa o řešení duplicitního vlastnictví p. p. č. 1910/7, p. p. č. 
1910/8 a p. p. č. 1902/27, vše k. ú. Krásná Lípa a doporučuje 
ZM řešit věc po doložení rozhodnutí soudu o vyřízení dědictví 
uvedených pozemků. 

Byty - podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 10 – 09/2015 
RM schvaluje Martině Zatloukalové bytem Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa podnájem bytu č. 17, Nemocniční 

1149/12a pro Lucii Bártovou a Matěje Navaru oba bytem Varn-
sdorfská 233/8, Krásná Lípa na dobu neurčitou.  

III. Různé
Úprava kupní smlouvy na prodej pozemků 
Usnesení RM č. 10 – 10/2015 
RM schvaluje úpravu kupní smlouvy na prodej pozemků pro 
výstavbu dle předloženého návrhu. 

Souhlas se zpevněním cesty na pozemku města 
Usnesení RM č. 10 – 11/2015 
RM souhlasí se zpevněním přístupové cesty na pozemku města 
Krásná Lípa, p. p. č. 2773, k.ú. Krásná Lípa, panem Michalem 
Mausem, Masarykova 423/31, Krásná Lípa, dle zákresu v kata-
strální mapě pro připravovanou prodejnu. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 10 – 12/2015 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájem-
níky dle předloženého návrhu. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 5, Masarykova 993/2 
Usnesení RM č. 10 – 13/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, Masarykova 
993/2, Krásná Lípa. Byt II. kategorie o velikosti 2 + 1 (84,99 
m2, sazba 22,82 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se 
skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Investiční projekty města Krásná Lípa pro roky 2015 - 
2018 - Usnesení RM č. 10 – 14/2015 
RM projednala a doporučuje ZM schválit Rámcový přehled při-
pravovaných investičních projektů města Krásná Lípa pro roky 
2015 – 2018. 

Příprava na dotační programové období 2014 -2020 
Usnesení RM č. 10 – 15/2015 
RM projednala a bere na vědomí dokument Příprava na pro-
gramové období 2014 -2020 ve věci identifi kace aktuálních 
projektových záměrů, vč. identifi kace zdrojů fi nancování. 

Rekonstrukce elektrorozvodů - Pražská 450/48 
Usnesení RM č. 10 – 16/2015 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/18 - 197 na rekonstrukci 
elektrorozvodů v objektu Pražská 450/48, Krásná Lípa s fi rmou 
MASOPUST ELEKTRO v. o. s., Mělnická 1063/11, Jiříkov, dle 
předloženého návrhu.  

Oprava střechy - Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 10 – 17/2015 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/18-199 na opravu střechy 
na objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s fi rmou Bc. Josef 
Papoušek, Chřibská 310, Chřibská, dle předloženého návrhu.  

Kanalizace Krásná Lípa - dodatek č. 5 
Usnesení RM č. 10 – 18/2015 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 číslo 2015/11/14 - 196 ke 
Smlouvě o dílo č. 2012/11/14 - 58 na akci Kanalizace Krásná 
Lípa se Sdružením SaM - Energie dle předloženého návrhu. 

Chodník Varnsdorfská - projektová dokumentace 
Usnesení RM č. 10 – 19/2015 
RM se seznámila s nabídkou fi rmy PROMOS SOSNOVÁ spol. s r. 
o., Sosnová 12, Česká Lípa na zpracování PD k územnímu říze-
ní a stavebnímu povolení. RM schvaluje zpracování PD včetně 
kontrolního položkového rozpočtu, výkazu výměr a inženýrské 

činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 

Rekonstrukce a rozšíření T-klubu - studie  
Usnesení RM č. 10 – 20/2015 
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., Starokře-
čanská 34, Rumburk na vypracování celkové studie pro rozvoj 
celého areálu T-klubu. RM schvaluje zpracování studie v rozsa-
hu a ceně dle předložené nabídky.  

Konečně šťastný domov 
Usnesení RM č. 10 – 21/2015 
RM schvaluje poskytnutí fi nančního daru sdružení Konečně 
šťastný domov, o. s. se sídlem Na Vyhlídce 265/12, Rumburk ve 
výši 5 000 Kč pro rok 2015. 

Smlouva o výpůjčce 
Usnesení RM č. 10 – 22/2015 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 2015/42/19 - 202 
s půjčitelem Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské 
nám. 162/3, 118 01 Praha 1, územní odborné pracoviště NPÚ v 
Ústí nad Labem dle předloženého návrhu. 

Knihovní řád 
Usnesení RM č. 10 – 23/2015 
RM schvaluje Knihovní řád městské knihovny v Krásné Lípě 
včetně ceníku, dle předloženého návrhu. 

Zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 10 – 24/2015 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu 
na setkání s folklorním souborem Radhošť z Tojanovic v rámci 
oslav 25. let trvání folklorního souboru Dykyta dne 13. 6. 2015 
folklornímu souboru Dykyta, Krásná Lípa. 

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekty 
Usnesení RM č. 10 – 25/2015 
RM bere na vědomí poskytnutí dotace na projekt Čteme česky 
a mluvíme anglicky z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 
Výzva č. 56 pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. a RM doporučuje ZM 
přijetí výše uvedené dotace.RM bere na vědomí vyhlášení vý-
běrového řízení na dodávku jazykových kurzů a pobytů v rámci 
projektu Čteme česky a mluvíme anglicky.

Využití plochy fotbalového hřiště pro přistání vrtulníku 
Usnesení RM č. 10 – 26/2015 
RM schvaluje využití plochy tréninkového fotbalového hřiště 
pro přistání vrtulníku ve dnech 22. - 23. 6. 2015 společnosti 
Elite Jet s. r. o., Opavská 26, Bratislava, Slovensko, za částku 500 
Kč za každý započatý den.

Zpráva o plnění úkolů z 8. RM 
Usnesení RM č. 10 – 27/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 8. RM. 

IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informaci:
-  Návštěvnost knihovny za období 01 - 04/2015. 
Informace   
RM projednala následující zápisy:
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 1. 6. 2015,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 6. 

2015,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 

2. 6. 2015. 

Jan Kolář
Jana Drobečková

USNESENÍ 
z 10. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 8. 6. 2015   


