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Pátek 21. října

Jak volila Krásná Lípa

Káťa a Láďa se vrátili z cesty kolem světa, 
čekalo je přivítání plné emocí

Hledáme muže 
spojené s loupeží v Rybništi! Starostové a nezávislí se stali vítězi voleb do krajských zastupitelstev v Krásné Lípě, když získali 

33 procent všech hlasů. Navíc přednostními hlasy dali lidé najevo, že si v krajském zastupitel-
stvu jednoznačně přejí senátora a krásnolipského místostarostu Zbyňka Linharta. Volební účast 
v Krásné Lípě se pohybovala na hranici 29 procent. 

Prostor u pivovaru plný lidí s pohledy upřený-
mi k  předpokládanému příjezdu Káti a  Ládi, 
chvíle napětí a očekávání…, tak to vypadalo 
na  krásnolipském náměstí několik okamžiků 
před návratem cestovatelů Kateřiny Dvořáko-
vé a Ladislava Bezděka, kteří objeli svět v ex-
pedici pod názvem BIG TRIP. Pompézní příjezd 
v doprovodu hasičských vozů vystřídaly chvíle 
plné emocí - radost, slzy i úleva, objetí, vítání, 
dárky, společné focení a první bezprostřední 
slova cestovatelů po více jak dvouleté cestě.
Nejen příjezd cestovatelů, ale i  jejich cesta 
neunikla médiím. Články z  návratu do  Krás-
né Lípy spolu s  fotografi emi najdete např. 
v  Děčínském deníku nebo ve Výběžku EU…, 
několik fotografi í a  video z  příjezdu najdete 
i  ve  fotogalerii a  videogalerii na  webu www.
krasnalipa.cz nebo na  facebookových strán-
kách města.

Kandidátní listina  Platné hlasy

číslo název celkem v %

1
Volte Pr.Blok 
www.cibulka.net

0 0,00

2
Občanská 
demokratická strana

35 4,36

4
Starostové 
a Sportovci pro ÚK

5 0,62

9
Komunistická 
str.Českosloven.

18 2,24

12
Česká str.sociálně 
demokrat.

80 9,97

17
Il.imigrantům NE-pen.
pro děti

0 0,00

18 Severočeši.cz 2 0,24

20 JsmePRO! Kraj 2016 33 4,11

30 ANO 2011 134 16,70

32 TOP 09 10 1,24

34
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

265 33,04

37
Komunistická str. Čech 
a Moravy

111 13,84

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

40 Alternativa pro občany 0 0,00

41 Národní demokracie 2 0,24

43
Úsvit s Blokem proti 
islamiz.

3 0,37

52
Svobodní a Soukrom-
níci

7 0,87

58
DSSS-NE imigr.nepřizp.
PRO poř!

29 3,61

60 NOVÝ SEVER 1 0,12

67
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.
PRO LIDI

2 0,24

77 Piráti a SZ 16 1,99

78 Koalice SPD a SPO 46 5,73

79 ProKraj 2 0,24

81
SPR-REP.STR.ČECH,MO-
RAVY,SLEZ.

1 0,12

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

5 5 100,0 2 847 814 28,59 814 802 98,53

Rumburští policisté pracují od  poloviny letošního 
září na  případu loupežného přepadení, k  němuž 
mělo dojít 14. září 2016 v době od 12.25 do 12.50 
hodin v katastru obce Rybniště. Oznámenou udá-
lost šetří s  ohledem na  zločin loupeže, těžkého 
ublížení na zdraví a přečin poškození cizí věci. Dva 
neznámí pachatelé fyzicky a za pomoci baseballo-
vých pálek napadli muže, jenž v tu dobu prováděl 
v bagru zn. Komatsu úpravu lesní cyklostezky. Muž 
si ze střetu se dvěma neznámými muži odnesl zra-
nění a současně přišel jejich rukou i o dva mobilní 
telefony zn. Samsung a Evo Veo.
Policisté žádají případné svědky zářijového in-
cidentu o poskytnutí informací, které by mohly 
pomoci k dopadení hledaných mužů. K popisu 
můžeme uvést:
Muž č. 1: plešatý, bílé pleti, věk do 40ti let, výška 
postavy cca 190 cm, atletické postavy, hovořil čes-
ky, bez přízvuku nebo vady řeči, bez zvláštních zna-
mení, oblečen do volného černého trika s krátkým 
rukávem, kraťasy černé barvy, popis obuvi není 
znám, v ruce měl modrou baseballovou pálku.
Muž č. 2: menší postavy, výška max. 170 cm, 
na hlavě kukla tmavé barvy s otvory pouze pro oči, 
nápadně hodně oblečený do  tmavé mikiny, přes 
mikinu ještě maskáčová vesta, kalhoty ani obuv si 
nevšimnul, v ruce mel baseballovou pálku (zřejmě 
tmavě hnědé barvy).
V případě, že jste se stali svědky  popsané udá-
losti či znáte osoby odpovídající popisu hleda-
ných a  jste ochotni policistům poskytnout své  
svědectví, neváhejte nás kontaktovat prostřed-
nictvím tísňové linky 158, případně na nejbližší 
policejní služebně. Cenné informace můžete 
poskytnout také prostřednictvím e-mailové ad-
resy: krpulk.kr.pis.decin@pcr.cz.

Za případnou pomoc děkujeme.
(nprap.  Petra  Trypesová)
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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 poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
 
Sociální šatník
dle dohody

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 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
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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 
24. 10. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27. 10. 2016 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 7. 11. 2016 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 10. 11. 2016 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     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, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, 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

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním 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. 2017. 
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.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

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.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asis-

tenty prevence kriminality na těchto telefonních 

číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté 
pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasna-
lipa

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 22. – 23. 10. 2016 MUDr. Rita Rambousková 
 Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250

- 28. – 30. 10. 2016 MUDr. Olga Sudová 
 Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989

- 5.-6. 11.2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov 

- Myslbekova 404/23, Děčín I, 
 tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od  sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Máme za  sebou opět rekordní měsíc. Tentokrát 
se jím stalo září 2016. Rekordní byl tento měsíc 
po  stránce průměrné teploty, která byla 14,9°C. 
Normální průměrná teplota pro září je v Krásné Lípě 
okolo 12°C. Mimořádně teplé září nebylo samozřej-
mě jen v Krásné Lípě, ale i v ostatních částech ČR.  
Zejména v Polabí a na jižní Moravě si obyvatelé užili 
tropické teploty trvající sedm dnů v kuse.
V Krásné Lípě byly teploty příjemnější. Celou první 
polovinu měsíce s výjimkou dvou deštivých dnů 
v první dekádě, pohybovaly kolem hranice letního 

dne (25°C). Teplotní vrchol září nastal 12. 9. při tep-
lotě 27,7°C. Další dny se velmi zlehka ochlazovalo.
Velmi teplé počasí na zářijové poměry utnula stu-
dená fronta 17. 9., při které byly zaznamenány vý-
znamné dešťové srážky s  úhrnem kolem 30 mm. 
Nejchladnějším dnem bylo 19. září. V tento den se 
teplota dostala pouze na  10,5°C. Chladno naštěs-
tí netrvalo dlouho a  teploty se postupně vracely 
na příjemné zářiové hodnoty, tedy na teploty okolo 
18°C. Teploty kolem 18°C jsme zaznamenávali až 
do samotného konce září.

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu v  hnědých nádobách přímo 
od občanů bude uskutečněn 2. 11. 2016. Doba svo-
zu bude v daný den od 6:00 hodin do 20:00 hodin.
První svoz biologicky rozložitelných odpadů rost-
linného původu v hnědých nádobách přímo od ob-
čanů v roce 2017 se uskuteční 5. 4. 2017 (v případě 
příznivých klimatických podmínek).
Mimo svozové období zůstávají hnědé sběrné ná-
doby u  objektů. Podrobnější informace – Lenka 
Fritscheová, MěÚ Krásná Lípa, tel. 412 354 833, frit-
scheova@krasnalipa.cz

Rekordní září

l d b l k l l h d dů

Ukončení svozu 
bioodpadu v roce 2016

Září  2016 - 2010
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 14,9°C 13,2°C 13,3°C 10,5°C 12,7°C 14,3°C 10,7°C 15,7°C

Maximální teplota 27,7°C 30,7°C 23,9°C 22,8°C 24,6°C 27,2°C 21,0°C 27,1°C

Minimální teplota 4,6°C 5,6°C 3,9°C -1,2°C 2,5°C 5,5°C 2,8°C 8,4°C

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

Minimální vlhkost 49% 32% 58% 54% 31% 22% 45% 46%

Maximální poryv 

větru m/s
9,8 m/s 11,1 m/s 13,3 m/s 13,2 m/s 16 m/s 15 m/s 16 m/s 19,0 

Úhrn srážek (mm) 72,8 mm 44,7 mm 91,5 mm 82,9 mm 32,3 mm 59,1 mm 154 mm 152 
 

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 7
Počet dnů tropických (maximální denní teplota vyšší než 30°C): 0

Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 0 

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Nepoučitelný řidič
V Kyjovské ulici byl policisty přistižen 37 letý muž, 
který řídil vozidlo Renault Magane s  2,3 promi-
le alkoholu v  krvi. Lustrací se navíc zjistilo, že má 
platnou blokaci řidičského oprávnění, které si ne-
obnovil poté, co mu skončil dvouletý zákaz řízení 
motorových vozidel. Za  přečin ohrožení pod vli-
vem návykové látky mu hrozí opět zákaz řízení mo-
torových vozidel a odnětí svobody až na jeden rok.

Během školní přestávky kradl
Policie prošetřuje krádež mobilního telefonu ze 
šatní skříňky na zdejší základní škole. Jeden ze žáků 
si čas určený na  přestávku vyplnil odemykáním 
zámků šatních skříněk spolužáků. Z  jedné skříňky 
odcizil mobilní telefon v hodnotě přesahující 3 ti-
síce korun. Telefon i pachatele se podařilo policis-
tům vypátrat. Policie žádá rodiče, aby svým dětem 
opatřili zámky, které nelze tak snadno překonat, 
případně aby ve  skříňkách nebyly ponechávány 
hodnotné věci.

Kradl v Krásné Lípě i jejím okolí
Celkem tři vloupání do rekreačních objektů na Ka-
menné Horce, v Doubické ulici a v Rybništi se poda-
řilo prokázat 28 letému muži z Krásné Lípy. Z cha-
lup bral elektroniku, zahradní a  elektrické nářadí, 
drogérii, potraviny a jiné věci. Celkem poškozeným 
způsobil škodu přesahující 200 tisíc korun. S ohle-
dem na  způsobenou škodu mu hrozí trest odnětí 
svobody od jednoho do pěti let.

Žhářství v Kyjově
Policisté se zabývají dvěma případy žhářství v Ky-
jově, kde neznámý pachatel nejprve 8. 9. zapálil 
vozidlo WV Passat a způsobil škodu ve výši 26 tisíc 
korun a  pak 22. 9. zapálil halu včetně uskladně-
ného sena a způsobil škodu ve výši 2 200 tisíc ko-
run. K oběma případům došlo v ranních hodinách 
a není vyloučeno, že spolu mohou souviset. Policie 
žádá veřejnost o jakoukoliv informaci, která by po-
mohla k dopadení pachatele. 

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v obdo-
bí uplynulého měsíce evidovali 17 trestných činů 
a 65 přestupků, z toho 41 přestupků vyřešili v blo-
kovém řízení.

prap. Jan Hampl

Další analýza směsných komunálních odpadů se 
uskutečnila v našem městě. Cílem rozboru odpadů 
v Krásné Lípě bylo zjištění, v jaké míře je zavedený 
sběrový systém tříděných odpadů občany využí-
ván a jak se oddělitelné a využitelné složky odpadu 
na SKO případně podílejí.

Letní čas (SELČ – středoevropský letní čas) bude 
končit v neděli 30. října 2016, tedy v noci ze soboty 
29. 10. na neděli 30. 10. 2016. Neděle 30. 10. 2016 
bude o hodinu delší, protože ve tři hodiny ráno se 
čas posune zpět na dvě hodiny, čímž se dostane-
me na náš starý dobrý známý středoevropský čas 
(nesprávně označovaný jako „zimní“ - SEČ). Ná-
sledující období platnosti středoevropského času 
bude kratší (jen 154 dní) v  porovnání s  obdobím 
platnosti letního, tedy východoevropského času 
(celých 211 dní). Letní středoevropský (neboli vý-
chodoevropský) čas, u nás začne platit opět od ne-
děle 26. 3. 2017. 

Výjimečný klavírní koncert z  díla krásnolipského 
rodáka, hudebního skladatele Anthonyho Philipa 
Heinricha, nazývaného „americkým Beethovenem“, 
představil pražskému publiku klavírista a  hudební 
badatel Pavel Farský. Koncert se konal pod záštitou 
senátora Zbyňka Linharta, v  nádherných prosto-
rách Muzea Antonína Dvořáka v  Praze. Hudební 
program byl doprovázen i  poutavým výkladem 
o neuvěřitelném životním příběhu tohoto pozapo-
menutého a  znovuobjevovaného krásnolipského 
rodáka. http://anthony-philip-heinrich.com/
Anthony Philip Heinrich ve  vysílání Českého 
rozhlasu.

Ve  středu 19. října ve  20:00 na  stanici Vltava byl 
vysílán pořad o  našem rodákovy Anthony Philipu 
Heinrichovi, který je považován na jednoho ze za-
kladatelů americké profesionální hudby a  v  bos-
tonském hudebním časopisu Euterpeiad, or Musi-
cal Intelligencer of Boston je nazván Beethovenem 
Ameriky... Více najdete v článku na stránkách Čes-
kého rozhlasu na  http://www.rozhlas.cz/klasika/
tipy/_zprava/anthony-philip-heinrich-americky-
-beethoven-ze-srdce-evropy-aneb-cesta-z-krasne-
-lipy-do-noveho-yorku--1659826

Od  3. října 2016 vstoupil ve  Sportovním areálu 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě v platnost ceník 
na zimní sezonu 2016 / 2017. Za pozornost stojí ce-
nová nabídka na pronájem dvorce ve sportovní na-
fukovací hale. Ve dnech školního vyučování od 8:00 
do 14:00 zaplatíte za kurt 200 Kč/hod. Tato zvýhod-
něná nabídka platí do  22. prosince 2016. Ostatní 
ceny zůstávají stejné jako v  předchozím zimním 
ceníku. Aktuální ceník a  další informace najdete 
na http://www.krasnalipa.cz/areal.php.

Krásnolipský klub českých turistů, ve  spoluprá-
ci s  městem Krásná Lípa a  s  řadou dobrovolníků 
opravuje lesní kapličku nad Dlouhým Dolem. Byla 
zvolena cesta citlivé rekonstrukce s použitím histo-
rických stavebních technik.

Policejní sloupek 
prázdninový přehled

V Krásné Lípě opět 
proběhla analýza odpadů

Končí letní čas 

Výji č ý kl í í k díl k á li kéh V ř d 9 říj 20 00 i i Vl b l

Americký Beethoven z Krásné Lípy v Praze

d 3 října 2016 vstoupil ve Sportovním areálu

Pronájem kurtu v hale 
již od 200 Kč za hodinu

Lesní kaple sv. Anny 
prochází zásadní opravou

Skvělou podzimní dekoraci do  chodby radnice 
připravila opět naše zahradnice Jana Tadičová.
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V pátek 11. Listopadu se uskuteční tradiční se-
tkání se sv. Martinem, který do Krásné Lípy zce-
la jistě v 16:30 přijede na bílém koni. Účastníky 
akce mimo jiné čeká zpěv, lampiónový průvod 
za Sv. Martinem na bílém koni (sraz na Křinic-
kém náměstí). V  17.15 je v  Kulturním domě 
v  Krásné Lípě připravena pohádka Děvčátko 
Momo - napínavý příběh malého děvčátka, 
které zachrání svět před zloději času. Hraje Di-
vadlo Kampa z Prahy. V 18.15 ochutnávka Sva-
tomartinského vína a pochoutek
(kulturní dům).
Čtvrtek 3. 11. od  15 - 17 je připravena vlastní 
výroba lampionů pro rodiče a  děti (Rodinné 
centrum Klíček, ul. Krásnolipská, Rumburk). 
Materiál na výrobu zajištěn.
Vstupné: dobrovolné nebo přineste tradiční 
Svatomartinské jídlo

V sobotu 12. listopadu během festivalu s ces-
tovatelskou tematikou Sedm divů světa si 
nenechte ujít vyprávění LADISLAVA BEZDĚKA 
a KATEŘINU DVOŘÁKOVÉ – na téma BIGTRIP.CZ 
ANEB RYBIČKA KOLEM SVĚTA. Dva Krásnolípá-
ci se podělí o dva roky prožité na cestě kolem 
světa ve  škodovce, v  botaskách a  s  rybičkou 
v kapse. Splnili si tak svůj životní sen a naplnili 
heslo, že „život se musí užít, ne přežít“. Přednáš-
ka proběhne formou diskuze s oběma cestova-
teli. Více o samotném festivalu na http://www.
sedm-divu.cz/

Kostka Krásná Lípa ve  spolupráci s  Diakonií 
Broumov pořádá sbírku ošacení, do které mů-
žete nosit:
veškeré letní a zimní oblečení (dětské, dámské, 
pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
obuv, hračky, školní pomůcky, přikrývky, polš-
táře, domácí potřeby (zabalené v krabici), látky, 
kabelky, batohy, funkční menší elektrospotře-
biče, péče o dítě (postýlky, přebalovací pult…) 
a další…
Nenoste: poškozen nádobí, ledničky, televize, 
počítače a jinou elektroniku, koberce (z ekolo-
gických důvodů), nábytek, jízdní kola, znečiště-
ný a vlhký textil.
Věci lze do Komunitního centra Kostka nosit až 
do 31. října v době od 7:00 do 16:00. Děkujeme 
za pomoc.

V sobotu 22. října od 17.00 hodin vystoupí v kláš-
terním kostele sv. Vavřince vedle Lorety v Rumbur-
ku Rumburský komorní orchestr. Během koncertu 
ke  cti sv. Lukáše posluchači uslyší skladby W. A. 
Mozarta. Koncert připomene 260 let od  narození 
a 225 let od úmrtí hudebního skladatele a klavíristy 
Wolfganga Amadea Mozarta. Vstupné dobrovolné.

V sobotu 22. října 2016 jste zváni ve 20:00 hodin do 
Kulturního domu v Krásné Lípě na podzimní zába-
vu s kapelou Vitamín. Vstupné je 30 Kč.

V  sobotu 29. října od  17:00 jste zváni do  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Doubicích na koncert 
světového kytarového virtuosa Štěpána Raka. Vý-
těžek koncertu bude věnován na  opravu varhan 
v doubickém kostele.

Měsíc říjen se ve  varnsdorfském Pivovaru Ko-
cour ponese ve znamení mezinárodní přehlíd-
ky svrchně kvašených piv ALE FESTIVALE. Účast 
přislíbilo mnoho nových pivovarů, které před-
staví své vyhlášené pivní speciály a  to včetně 
nejžhavějších novinek. Již nyní můžeme hrdě 
prozradit, že očekáváme více než 70 druhů 
piva a  podceněna nebude ani gastronomická 
stránka celého festivalu, o  kterou se postará 
kocouří kuchyně. Mluveným slovem i reprodu-
kovanou hudbou nás bude provázet zkušený 
moderátorský matador DJ ROURA a  o  živou 
muzikantskou produkci se postará nespoutaná 
reggae-funková smršť BoBr a  poctivá rocková 
nálož od  Surového Stefana. Zábava potrvá až 
do pozdních večerních hodin a mimo již tradič-
ní návštěvnické volby nejlepšího „ejlu“ proběh-
ne i množství soutěží s pivní tématikou.

Srdečně Vás zveme do Krásné Lípy do pivovaru Fal-
kenštejn (sál 1. patro) sérii přednášek se začátkem 
vždy v 17:00 hodin.
Středa 2. 11. – Rostislav Křivánek „VONO TO BARO-
KO NENÍ ŠPATNÝ PRO VOKO“
Středa 9. 11. – Klára Mágrová „NA KOLE PODÉL ČES-
KÉHO LABE“

Sv. Martin 
na bílém koni

Sedm divů světa

Sbírka ošacení už 
jen několik dní

Koncert na počest 
sv. Lukáše 

a W. A. Mozarta 

Podzimní zábava 
s kapelou Vitamín

Benefi ční koncert 
Štěpána Raka Festival piv ALE

Cestujeme 
s Falkenštejnem
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PROGRAM KINA NA ŘÍJEN/LISTOPAD
Angry Birds – středa 26. října od 16:00
Animovaná komedie Angry Birds ve  fi lmu nás zavede 
na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až 
na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposed-
ný Žluťas a  výbušný Bombas tvoří v  tropickém ráji par-
tičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí 
záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka 
zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi za-
chránit. Trailer a  více informací: https://www.falcon.cz/
fi lm/angry-birds
Animovaná komedie, 101 minut, přístupno. 
Vstupné 40 Kč.
Kluk ve světě příšer – neděle 6. listopadu od 16:00
Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti. Devítiletý Kjúta je 
obyčejný kluk z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ješ-

tě neví a neměl dosud ani tušení o tom, že vedle reálného 
světa existuje ještě skrytý fantazijní svět obývaný zvířaty. 
V tomto světě ale nejsou lidé vítáni. Trailer a více informa-
cí: http://www.acfk.cz/fi lmy/fi lmy/kluk-ve-svete-priser/
Animovaná fantasy, 119 minut. Od 12 let. Vstupné 40 Kč.           
Baron Prášil – sobota 12. listopadu od 19:00
Novodobý astronaut Toník přistane na  Měsíci, kde se 
setká se zvláštní společností. Patří k Cyrano z Bergeracu, 
hrdinové verneovky Do Měsíce, ale především chvástavý 
baron Prášil. Všichni jej srdečně vítají se sklenkou vína 
a  přejí si, aby domnělý Měsíčňan poznal kouzlo života 
na  Zemi. Trailer a  více informací: http://www.acfk.cz/fi l-
my/fi lmy/baron-prasil/
Animované sci-fi , 83 minut, ČR. Vstupné 60 Kč.             

Jemné cvičení v  klidném tempu, protažení těla, 
uvolnění, autorehabilitace, nácvik správného dý-
chání. Cvičení probíhá převážně vsedě na  židli 
nebo ve  stoje. Je uzpůsobeno přítomné skupině 
a  jejich zdravotnímu stavu. Cvičitelka Mgr.  Irena 
Kubicová.
Středa 26. 10. od 10-11 hodin - modrý DPS
Středa 2. 11. od 10-11 hodin - žlutý DPS
Středa 9. 11. od 10-11 hodin - modrý DPS
Středa 16. 11. od 10-11 hodin - žlutý DPS
Na akci se přihlaste předem na tel. č. 728 974 010. 
Vstupné je ZDRAMA. Akce je zpřístupněna také pro 
veřejnost.

Milí přátelé módy a  výtvarného designu, zveme 
Vás k  návštěvě výstavy studentů oboru Fashion 
design, VOŠ, SOŠ a SOŠS a CR Varnsdorf. Výstava je 
instalovaná v  krásném prostředí Galerie, obchod-
ního centra Pivovar v Děčíně a k vidění bude už jen 
do pondělí 31. října. Výstava Vás provede návrhář-
skou tvorbou od inspirace až po zhotovení kolekce 
modelů. Zjistíte, že návrhářská práce není jen vzít 
tužku a je hotovo.

Šluknovský zámek Vás srdečně zvou na putovní výstavu „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“, v níž 
mohou návštěvníci prostřednictvím komiksů putovat po sakrálních památkách regionu. Dvanáct příběhů 
na dvaceti výstavních panelech nabízí autorské kresby a příběhy Petra Herolda a Rostislava Křivánka. Výsta-
va ve Šluknovském zámku bude k vidění zdarma od 9. listopadu do 22. prosince, a to od pondělí do neděle 
mezi 9:00 až 17:00 hodinou. Vernisáž výstavy se za účasti autorů uskuteční v úterý 8. listopadu od 17:00 
hodin.

Německá televizní stanice MDR natáčela v  Loretě 
Rumburk a záběry z tohoto natáčení budou odvy-
sílány v sobotu 29. října v 18.15 na MDR v pořadu 
„Unterwegs in Sachsen - auf Karaseks Schmug-
glerpfaden“. A jak natáčení o putování po stopách 
loupežníka a  pašeráka Johanna Karáska souvisí 
s  Loretou Rumburk? Díky pracovníkům Karásko-
va muzea v  Seifhennersdorfu víme, že J. Karásek 
(1764-1809) pendloval mezi Královstvím českým 
a  českou enklávou v  Sasku. Velmi zbožný loupež-
ník, rodák z pražského Smíchova, chodil v Rumbur-
ku ke zpovědi do Lorety ke kapucínovi páteru Amb-
rosiovi z přilehlého kláštera. Vyhlášený lapka ulevil 
svému svědomí a pustil se do dalšího pochybného 
podniku. Díky spisovateli Rostislavu Křivánkovi si 
návštěvníci Lorety mohou při prohlídce přečíst po-
věst „Karáskův poklad“. Najdou ji v ambitu, v bývalé 
zpovědnici.

Každý den v  otevírací době informačního středis-
ka v  Domě Českého Švýcarska v  Krásné Lípě je 
k  vidění výstava Netopýři – tajemní a  zranitelní, 
kterou zapůjčila organizace ČESON. Výstava bude 
přístupna do konce listopadu. Výstava seznamuje 
s většinou našich druhů netopýrů a přináší základ-
ní informace o  jejich životě, ochraně a  metodách 
výzkumu.  Všechny druhy našich netopýrů (a blízce 
příbuzných vrápenců) jsou chráněné, některé až 
kriticky ohrožené.  Proto je třeba chránit jejich pro-
středí i je samotné a vědět o jejich způsobu života, 
např.: při rekonstrukcích domů a zateplování.
Pozvání můžete přijmout i  na  další z  řady výstav 
Domu Českého Švýcarska na téma: Návrat divočiny 
do Českého Švýcarska.

Ve středu 26. října v 19:00 se v Domečku Na Kopeč-
ku v  Rumburku koná komorní povídání o „čase“ 
ve fyzikálním kontextu, o „cestování časem“ i o sou-
visejících tajemstvích vesmíru s autorem knihy Teo-
rie času Tomášem Košumberským.

é ič í klid é t t ž í těl

Jóga pro seniory

řát lé ód ýt éh d i

Varnsdorfská výstava 
v Děčíně

Š

Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska 

Rumburská Loreta 
v německé televizi

Netopýři - tajemní 
a zranitelní

V tř d 26 říj 19 00 D čk N K č

Už bylo načase hovořit 
o čase
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Nejstarší dochovaný klávesový nástroj Šluknovska 
pocházející z pozůstalosti Augusta Stradala v uply-
nulém víkendu rozezněl zcela zaplněný sál Kultur-
ního domu v Krásné Lípě. Vzácný nástroj, starý více 
než 250 let svým mistrovstvím rozezněly ruce varn-
sdorfského rodáka a špičkového hudebníka Tomá-
še Flégra, iniciátora projektu na  záchranu tohoto 
jedinečného kusu a  Vojtěcha Spurného, kteří pro 
tuto slavnostní příležitost vybrali dobový repertoár 
z doby Augusta Stradala, jenž dal vyniknout nejen 
samotnému restaurovanému nástroji, ale předsta-
vil i  druhý, kopii Schmiedmayerova klavichordu 
z dílny restaurátora Bečičky, kterému byla svěřena 
i  restaurace Stradalova klavichordu.  Hudební ná-

stroj nyní bude součástí nové expozice připomína-
jící slavnou hudební minulost regionu - zejména 
pozůstalost Augusta Stradala, posledního žáka Fe-
rence Liszta, který přesídlil po rozpadu monarchie 
natrvalo do Krásné Lípy.
Celkové náklady na restaurování nástroje přesáhly 
dvě stě tisíc korun. Z  toho více jak polovina byla 
získána díky a  díky příspěvkům jednotlivých me-
cenášů, ale především díky sérii deseti benefi čních 
koncertů, které organizovala Ester Sadivová, pra-
covnice rumburské pobočky Oblastního muzea 
Děčín, jež má jednu největších zásluh na  tom, že 
nástroj uložený v  depozitu rumburského muzea 
nebyl odepsán a zlikvidován.

V  polovině října proběhla v  krásnolipském kultur-
ním domě další Burza dětského oblečení, vybavení 
a hraček, kterou pořádalo ve spolupráci s městem 
Krásná Lípa Mateřské centrum Beruška. Potvrdily 
se nám rozdíly mezi jarní a  podzimní burzou, kdy 
na podzim chodí téměř dvakrát více prodávajících 
než na  jaře. Tentokrát přineslo čtyřicet prodáva-
jících na  1.800 věcí, z  nichž našla jedna čtvrtina 
nového majitele. Opět tím byl překonán rekord 
v  množství přijatých a  prodaných věcí. Tentokrát 
bylo na burze možné pořídit kromě běžného dět-
ského oblečení a bot například i lyže, brusle, hračky, 
knížky, hry, povlečení, deky, autosedačky, kočárky 
nebo odstrkovala – vše v  rozměrech od  miminka 
po teenagery. Sešla se i velká spousta věcí zdarma, 
z nichž byla většina rozebrána. Dva dny života strá-
vilo na burze na dvacet pomocníků, z toho polovi-
na našich mládežníků. Všem bez rozdílu patří velké 

poděkování, bez pomocné ruky každého z nich by 
to opravdu nešlo.

(Lada Hrnečková)

Město Krásná Lípa již třetím rokem 
odměňuje aktivní spolky, organizace, 
oddíly, soubory,… prostě aktivní lidi 
ve  městě za  jejich celoroční dobrou 
dobrovolnickou práci. V  letošním roce 
jsme odměnu rozdělili do dvou úrovní- 
jeden výlet pro dospěláky a druhý výlet 
zaměřený spíše na děti.
Výlet pro spolky pracující převážně 
s  dospělými osobami jsme uskutečnili 
ve středu 5. října. Odjeli jsme do Prahy, 
kde se role průvodce ujal náš pan sená-
tor Ing.  Linhart, navštívili jsme Hradča-
ny, Karlův most, překrásný Valdštejnský 
palác a nádherné prostory Valdštejnské 
zahrady. Jistě unikátním zážitkem byla 
i návštěva jednacího sálu, kde sám pan 
Linhart ukázal „svůj“ stůl. Díky prosto-
rám, které na  nás dýchly svou historií 
a  jsou citlivě zrekonstruovány, každý 
alespoň na  chvilku zatoužil zde praco-
vat (samozřejmě bez těch starostí a po-
tíží, která tato práce obnáší). Následně 
jsme poobědvali a přesunuli se do pla-
netária. Vzdělávací program „Noční ob-
loha“ byl velmi poutavý, až lákal k  letu 
do  vesmíru. Prošli jsme si interaktivní 
výstavu a plni zážitků a dojmů jsme se 
spokojeni vrátili domů.
Další výlet zaměřený pro spolky pra-
cující s  dětmi a  mládeží se uskuteční 
24. října do pražské zoo.

(lh)

Z voleb rovnou na taneční parket zamířili krásno-
lipští senioři, kteří využili pozvání a přišli společně 
oslavit svůj den – Den úcty ke  stáří. Letos slavili 
společně s dětmi z mateřské školy Sluníčko a svou 
oblíbenou kapelou Peleton, se kterou se pak pro-
tančili až do sobotního večera.

V Krásné Lípě představili vzácný 
hudební nástroj

Nový rekord v počtu přijatých 
a prodaných položek na Beruškové burze

Výlet za odměnu

Z voleb rovnou na taneční parket zamířili krásno

Senioři slavili svůj den

PODĚKOVÁNÍ
Organizace, které se výletu zúčastnily, děkují Lucii Hankové za skvělou a bezchybně při-

pravenou akci, ale i za výběr místa výletu. Návštěva jedinečných prostor Valdštejnského 

paláce a jeho okolí opravdu stála za to. 
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Ve  čtvrtém ročníku jsme se začali učit o  České 
republice. Proto jsme se vydali do  štoly sv. Jana 
Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou, abychom lépe 
poznali okolí Krásné Lípy. Ve štole z žáků naší třídy 
totiž zatím ještě skoro nikdo nebyl.
Průvodce nám povídal o historii štoly, zjistili jsme, 
že práce v ní byla velmi namáhavá a zaujalo nás, že 
si horník za dvanáctihodinovou směnu vydělal je-

den stříbrňák a za to si mohl v té době koupit kozu.
Ve  štole byly úzké chodby, všude vlhko, pracovat 
by se nám tam nechtělo. Průvodce nám řekl ještě 
mnoho zajímavého, viděli jsme například kámen 
štěstí, který prý pomáhá bolavým očím a kloubům. 
Výlet byl moc pěkný.

(Žákyně IV.B)

Nejen lidmi ze Šluknovského vý-
běžku, ale také z  Plzně, Liberce, 
Prahy…byl naplněn další Den s  jó-
gou. Pět různých lekcí s  pěti lek-
tory, rozdílné přístupy v  jednom 
společné: chuť se hýbat, objevovat 
zapomenuté svaly v  těle, vnímat 
souvislosti pohybů, ladit pohyb 
k dechu a zklidňovat mysl. Nejstarší 
účastníci byli již sedmdesátníci, vel-
mi vitální senioři, díky za ně!

(Irena Kubicová, lektorka)

Další z akcí Lidového roku folklorního souboru Lužičan bylo Václavské posvícení, které se tradičně konalo 
na dvoře u Semelků. Posvícenská sobota se vydařila, sluníčko, posvícenské koláče, zabíjačkové pochoutky 
a dobré pití, to vše za doprovodu muziky Lužičanu a tentokrát i Jirky Procházky.

(Naďa Semelková)

Další z  řady akcí projektu Nebojme se netopýrů, 
který v letošním roce podpořil Ústecký kraj koncem 
září uspořádala obecně prospěšná společnost Čes-
ké Švýcarsko ve  spolupráci se Správou NP České 
Švýcarsko. V  Kyjově u  Jeskyně víl proběhl večerní 
odchyt netopýrů, kterého se zúčastnilo téměř třicet 
odvážlivců vybavených baterkami. Bohužel možná 
i díky změně počasí se netopýři připraveným sítím 
vyhýbali po celou dobu akce, a tak je bylo možné 
pozorovat jen z dálky ve světle svítilen. I tak se ale 
mohli zájemci seznámit s  prací chiropterologů – 
tedy odborníků na život netopýrů, prohlédnout si 
odchytové sítě, přenosnou váhu a další pomůcky. 
Děkujeme všem, kteří na akci dorazili, a na vlastní 
kůži se přesvědčili, že práce přírodovědců je i o vel-
ké trpělivosti a čekání na správný okamžik, který se 
ne vždy dostaví.
Netopýrů se týká i další z aktivit projektu, a to vý-
stava: Netopýři – tajemní a  zranitelní, která byla 
v  Domě Českého Švýcarska zahájena 10. října, 
na  výstavu naváže i  přednáška o  těchto létajících 
savcích.

(Jarmila Judová, České Švýcarsko o.p.s.)

Chiropterologové narazili během monitoringu 
netopýrů v regionu Českého Švýcarska na další 
nový druh netopýra. Je jím silně ohrožený neto-
pýr alkathoe (Myotis alcathoe), kterého se od-
borníkům podařilo zaznamenat v kaňonu Labe. 
V  krátké době se tak podařilo potvrdit výskyt 
druhého, pro České Švýcarsko dosud neznámé-
ho netopýra. V  širší oblasti Českého Švýcarska 
žije 21 netopýří druh, tedy všechny druhy vyjma 
těch, které k nám zasahují na jižní Moravu z tep-
lých oblastí. Předpokládá se proto, že možnosti 
našeho regionu jsou naplněny a  potvrzení dal-
ších netopýřích druhů je spíše nepravděpodob-
né. Region Českého Švýcarska je díky pestrosti 
stanovišť významnou netopýří oblastí. Díky 
ochraně netopýřích zimovišť, osvětě a v případě 
netopýřích druhů vázaných na lidské stavby ze-
jména díky vstřícnému přístupu mnoha majitelů 
nemovitostí se dlouhodobě daří netopýří popu-
lace stabilizovat.

k j č li čit Č ké d tříb ňák t i hl té d

Na exkurzi ve štole sv. 
Jana Evangelisty v Jiřetíně

Krásná Lípa plná jógy

Posvícenská sobota

Nebojme se 
netopýrů

ropterologové narazili během monitoring

Další nový 
netopýří druh 

pro České Švýcarsko
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USNESENÍ 
z 34. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12. 10. 2016     

II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 34 – 01/2016 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část st. p. č. 545/1 o výměře cca 135 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 639 o výměře cca 600 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 1586/1 o výměře 916 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 1588/1 o výměře 426 m2, k. ú. Krásná Lípa.
 Prodej p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 34 – 02/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 555/1 o výměře 321 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za  účelem zřízení zahrady Blance Hnutové a  Daně a  Martinu 
Šimonovým, bytem Varnsdorfská 56/22, Krásná Lípa z  důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 580/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 34 – 03/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 580/1 o výměře 1324 m2, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Ing. Vladislavu a Mgr. Heleně 
Holým, bytem U Českého dvora 21, Plzeň z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města. 
Prodej p. p. č. 524/2, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 34 – 04/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 524/2 o výměře 897 m2, k. ú. 
Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Květoslavu a Dagmar Machálkovým, 
bytem Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa z důvodu určení pozemku pro vý-
stavbu. 
Prodej p. p. č. 580/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 34 – 05/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.  p.  č. 580/2 o  výměře 912 m2, k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Ing.  Jaromíru a Jindřišce 
Otipkovým, bytem Koulova 13/1563, Praha z  důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 34 – 06/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2 a p. p. č. 
529/2 o  výměře 296 m2, vše k. ú. Krásný Buk za  účelem zřízení zahrady 
Romaně a Tomáši Preisovým, bytem Rumburská 246/18, Praha z  důvodu 
určení pozemků pro výstavbu. 
Prodej p. p. č. 1182/4, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 34 – 07/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1182/4 o výměře 1240 m2, k. ú. 
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady a zimního parkování vozidel Mgr. Josefu 
a Ing. Jitce Růžičkovým, bytem Matušova 81/2, Rumburk. 
Prodej st. p. č. 215/2 a p. p. č. 310, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 34 – 08/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 215/2 o výměře 72 m2 a p. p. č. 
310 o výměře 405 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Martě 
a Štefanu Kurucovým, bytem Pražská 276/10, Krásná Lípa z důvodu zacho-
vání pozemků pro potřeby města. 
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 34 – 09/2016   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 1236 o výměře 282 m2, k. ú. Vlčí Hora,
- p. p. č. 25 o výměře 160 m2, k. ú. Zahrady,
- p. p. č. 1182/4 o výměře 1240 m2, k. ú. Vlčí Hora. 
Prodloužení platnosti smlouvy na pronájem pozemku 
Usnesení RM č. 34 – 10/2016   
RM schvaluje prodloužení smlouvy na pronájem pozemku č. 2011/23/15 - 
338, nájemce Pavel Daněk, bytem Pobřežní č. 15, Jablonec nad Nisou, do 31. 
12. 2021. 
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 34 – 11/2016   
RM schvaluje ukončení smlouvy o  nájmu pozemku č. 2013/23/15 - 381, 
nájemce Radovan Hladík, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa, dohodou 
ke dni 31. 10. 2016.
Byty - pronájem - byt č. 2, Krásný Buk 54 
Usnesení RM č. 34 – 12/2016   
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Krásný Buk 54 Jaroslavě Juklové, bytem 
Brtníky 110, Staré Křečany. Veškeré opravy a  úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
III. Různé
Pronájem p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení RM č. 34 – 13/2016   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2014/23/15 - 307, 
nájemce Gabriela Sedláčková, bytem Kyjov 109, Krásná Lípa, kterým se 
mění výměra pronajímaného pozemku z 3474 m2 na 2274 m2. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 34 – 14/2016   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle před-
loženého návrhu. 
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 34 – 15/2016   
RM schvaluje dohodu o  ukončení nájemní smlouvy č. 2016/25/26 - 88, 
na byt č. 41, Nemocniční 1137/6 s Jiřinou Dohnalovou, bytem Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa k 31. 10. 2016. 

Byty - pronájem - byt č. 16, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 34 – 16/2016   
RM schvaluje pronájem bytu č. 16, Nemocniční 1137/6 paní Jiřině Dohna-
lové, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Veškeré opravy a  úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene a  právu 
provést stavbu  
Usnesení RM č. 34 – 17/2016 
RM schvaluje Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene 
a právu provést stavbu č. 2016/40/15 - 415, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 
24729035, Teplická 874/8, Děčín, na vedení nové elektro přípojky v místní 
komunikaci p. p. č. 2819/1, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Čapkova, pro průmyslový 
areál. 
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační 
síť 
Usnesení RM č. 34 – 18/2016   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Krásná Lípa pro Dotační program na  připojení na  veřejnou 
kanalizační síť pro roky 2015 – 2016. Jedná se o tyto žadatele:
-  Bezchlebová Božena, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 432,
-  Frinta Tomáš, Frintová Petra, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 423,
-  Švestka Miroslav, Švestková Marie, Švestka Robert, Krásná Lípa – smlou-

va č. 2016/49/15 - 424,
-  Tomko Pavel, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 425,
-  Vinklaříková Renáta, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 426,
-  Švec Zdeněk, Švecová Marika, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 427,
-  Horáková Markéta, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 428,
-  Srba Tomáš, Jiříkov – smlouva č. 2016/49/15 - 429,
-  Liška Vlastimil, Lišková Kamila, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 

430.
Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2016 
Usnesení RM č. 34 – 19/2016   
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o  poskytnutí dotace na  opravu střechy 
z Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2016. Jedná 
se o:
-  Králová Ivana, Krásná Lípa - střecha - smlouva č. 2016/49/15 - 420,
-  Ptáčníková Miluše, Krásná Lípa - střecha - smlouva č. 2016/49/15 - 421. 
Neschválení smlouvy o poskytnutí dotace na opravu plotu 
Usnesení RM č. 34 – 20/2016   
RM neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu plotu Petru 
Němčanskému, Vlčí Hora z důvodu nesplnění podmínek.  
Smlouva na zpracovávání DPPO vč. poradenství 
Usnesení RM č. 34 – 21/2016   
RM schvaluje smlouvu na zpracovávání daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob včetně případného daňového poradenství se společnos-
tí Ekonom ČaS s. r. o., Jana Strakošová, U Viaduktu 688, Mikulášovice, IČ 
25494023, dle předloženého návrhu.
Školská rada 
Usnesení RM č. 34 – 22/2016   
RM schvaluje na základě zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, Školskou 
radu ve složení:
1) Jakub Rattay, zástupce pedagogických pracovníků
2) Světlana Heeneová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
3) Mgr. Lucie Hanková, zástupce za zřizovatele. 
Dodatek č. 1 BOZP PO 
Usnesení RM č. 34 – 23/2016   
RM schvaluje dodatek č. 1 (2016/19/13 - 431) ke  Smlouvě o  poskytování 
služeb na  úseku bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci a  požární ochrany 
č. 2014/19/13 - 355 s Martinem Markvartem, se sídlem U hřiště 21, Děčín. 
Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 34 – 24/2016   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Vladimíra Procházky 
a Karla Seiferta, oba bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 
CzechTourism - podání žádosti 
Usnesení RM č. 34 – 25/2016   
RM bere na vědomí podání žádostí o dotaci do programu Partnerství - Even-
ty 2017 na Kulturní léto 2017 od p. o. CzechTourism, dle přílohy. 

Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o. 
Usnesení RM č. 34 – 26/2016   
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2016/11/26 - 412 s organizací Kostka Krásná 
Lípa p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor ob-
jektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2016/11/26 - 413 s organizací Kostka Krásná 
Lípa p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa na úklid společných prostor ob-
jektu Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí 
Usnesení RM č. 34 – 27/2016   
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádostí o dotaci na tyto pro-
jekty:
-  projekt Školní obědy ve výši do 200 000 Kč,
-  projekt Vánoční dárky do Nadačního fondu Albert ve výši 10 000 Kč,
-  projekt Kariérový poradce do Nadačního fondu Albatros ve výši 
 do 200 000 Kč,
-  Sociální služby - spolufi nancování do  obcí Šluknovska ve  výši 

do 150 000 Kč. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí 
Usnesení RM č. 34 – 28/2016   
RM bere na vědomí podání žádostí o dotace p. o. Kostka Krásná Lípa na tyto 
projekty:
-  Osobní vozidlo pro odlehčovací službu od WEIL a dalších poskytovatelů 

ve výši do 250 000 Kč,
-  Lila Rosa od MK ČR, Podpora integrace příslušníků romské menšiny ve výši 

87 500 Kč. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 34 – 29/2016   
RM doporučuje ZM přijetí dotace na projekt Už vím od Nadace Albert pro 
p. o. Kostka Krásná Lípa pro rok 2017, dle přílohy. 
6. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení RM č. 34 – 30/2016   
RM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města dle předloženého ná-
vrhu. 
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 9/2016 
Usnesení RM č. 34 – 31/2016   
RM bere na  vědomí přehled plateb místních poplatků za  lázeňský nebo 
rekreační pobyt, z  ubytovací kapacity a  za  užívání veřejného prostranství 
uhrazených v období 1 - 9/2016. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2016
Usnesení RM č. 34 – 32/2016   
RM odvolává Štěpánku Kopsovou z  inventarizačních komisí města Krásná 
Lípa pro rok 2016 k provedení inventarizace peněžních prostředků v poklad-
ně sociálního fondu, inventarizaci cenin - poštovních známek a inventariza-
ce majetku a zásob v MěÚ a do těchto komisí jmenuje Lenku Fritscheovou 
s okamžitou platností.  
Výsadba zeleně - Nemocniční 2 
Usnesení RM č. 34 – 33/2016   
RM schvaluje realizaci výsadby zeleně v areálu Nemocniční 2, Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu.  
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 34 – 34/2016   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 32. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informace: 
-  E-mail od  A. Wernerové, vedoucí pobočky EU - Grand s. r. o. Reality, 

ve věci snížení prodejní ceny nemovitosti v Kyjově (bývalá škola), 
-  Dopis na  FÚ pro ÚK Ústí nad Labem ve  věci odvolání proti platebním 

výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně,
-  Dopis od  ČŠI - vysvětlení nedodržení lhůty pro předložení inspekční 

zprávy ze strany  ČŠI,
-  Fotbalové hřiště v Krásné Lípě,
-  Daňové plnění za leden až září 2016. 

Zápisy 
 RM projednala následující zápisy: 
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 6. 9. 2016,
-  Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 4. 10. 2016,
-  Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 6. 10. 2016,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 10. 2016,
-  Zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 10. 2016. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková


