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Pátek 3. února

Spolupráce s hasiči je na výborné úrovni

K ledopádům můžete 
vyrazit vlakem nebo 

autobusem

Co se dělo v roce 2016

V sobotu 21. 1. 2017 se konala Výroční valná hroma-

da Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa, a to za 

účasti mnoha hostů i partnerských hasičů z němec-

kého Obercunnersdorfu.

Sbor čítá v současné době 51 členů, a za pozornost 

stojí, že 22 členů je ve věku do 18-ti let. Práce s mlá-

deží se tedy hasičům mimořádně daří.

V  loňském roce zasahovali naši hasiči, zapojení ve 

výjezdové jednotce u 22 zásahů, z toho bylo 15 po-

žárů, 3 dopravní nehody, 2 technické pomoci a  2 

úniky nebezpečných látek. Zúčastnili se i  jednoho 

prověřovacího cvičení organizovaného HZS Varn-

sdorf.  

Krásnolipští hasiči uspořádali samostatně něko-

lik akcí, např. výlet pro děti z  mateřské školky do 

Děčína, nebo se na přípravě a  průběhu mnohých 

dalších podíleli: stavění máje a  pálení čarodějnic, 

hlídání stánků v  rámci Krásnolipského jarmarku, 

zabezpečení cyklistického závodu Tour de Femi-

nin, setkání motorek Čechie-Böhmerland, účast na 

dětském dnu v Kytlicích a zalévání zeleně.  Tradicí 

je také organizační účast na průběhu Dne Českého 

Švýcarska spojeném s akcí Cross Parkmaraton. Ha-

siči prováděli rovněž požární dohled na III. ročníku 

Krásnolipské nádhery pořádané pivovarem Falken-

štejn. Také poskytli výpomoc turistům při čištění 

pramenů Křinice a zajištění turistické akce Euroran-

do 2016.  

V  září se naši hasiči zúčastnili soutěže v  Obercu-

nnersdorfu, kde se jim podařilo zvítězit. Řada bri-

gádnických hodin byla věnována i údržbě techniky 

a zařízení.

V  letošním roce se dá předpokládat podobný roz-

sah činnosti. 

Spolupráce mezi městem Krásná Lípa a krásnolip-

skými hasiči je na velmi dobré úrovni, potěšující je 

i vzájemná spolupráce a součinnost s dalšími aktiv-

ními subjekty ve městě.

J. Kolář

Ledopády přitahují pozornost. Problém je s kapacitou parko-
vání. Ale co třeba využít vlaku nebo autobusu.
Výletníci si cestu za ledopády mohou zpříjemnit využitím vla-
kového spojení do Brtníků, ve všední dny jim pak poslouží i au-
tobusová doprava a to jak do Brtníků, tak i do Kyjova. 
Do Kyjova se lze také pohodlně dostat za cca jednu hodinu 
pěšky z Krásné Lípy. 

Malé ohlédnutí za rokem 2016 v Krásné Lípě najdete na https://www.youtube.com/

watch?v=3_RvsuynBRM&feature=share
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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 13. 2. 
2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16. 2. 2017 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 27. 2. 2017 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 2. 3. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
 
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 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 Kři-
nickém 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.
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!

V důsledku úprav služeb dodavatele na telefonické 

služby O2 dojde ve středu 8. února v  rozmezí od 

9:00 – 16:00 hodin k přerušení telefonických služeb 

na adrese Lesní 1062, PAVILON II - Podhájí.

V tomto časovém rozmezí nebude možné se tele-

fonicky spojit s ústřednou ani s žádným oddělením 

a ambulancemi v tomto pavilonu.

Přijměte, prosím, naši omluvu za případné komp-

likace, které Vám plánovaný výpadek služeb může 

způsobit. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte 

nás kontaktovat e-mailem na adrese sekretariat@

nemrum.cz, nebo telefonu 412 359 511.

Předem Vám děkujeme za pochopení. Lužická ne-

mocnice a poliklinika, a. s.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Upozornění z Lužické nemocnice

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 

domácnostem i fi rmám. Volejte vedoucí prá-

delny na tel. 777 291 340.

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše 

asistenty prevence kriminality na těchto te-

lefonních číslech: +420 603  893  634, +420 

702 929 489.

PRODEJ
Povolenek k rybolobu na rok 2017 

se uskuteční v následujících termínech:
9. ledna 2017 od 16 hod.
6. února 2017 od 16 hod.
18. února 2017 od 9 hod.

13. března 2017 od 16 hod.
Výbor ČRS MO.

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

- 4. – 5. 2. 2017 MDDr. Pavel Barcal 
 J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 11. – 12. 2. 2017 
 MDDr. Magdalena Klevetová 
 J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 18. – 19. 2. 2017 MUDr. Adolf Křemen 
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 340
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Zima si zatím dává záležet a  tak nám připadl nový 
sníh. Celkově je zde ve výšce 493 m. n. m. cca 45 cm 
sněhu. 
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Záchranu lidí ze zimní vodní hladiny na rybníku 
Cimrák cvičili hasiči z Varnsdorfu a Krásné Lípy. Vi-
deo ze cvičení naleznete na https://www.youtube.
com/watch?v=Z_SQSKGH7Lk

Letošní zima umožňuje dávno nevídané - třeba do-
jet na radnici na běžkách. Nebo vidět srnku na kři-
žovatce na Křinickém náměstí. Snad to ještě chvíli 
vydrží.

Petra Pražáková se svou border kolií Roxinkou 
(ofi ciální jméno – Elliana Devon Exe) z Krásné Lípy 
získávají zajímavá ocenění a  výsledky v  disciplíně 
dogdancing. Vloni se na ME v  Rakousku umístily 
na krásném 10 místě, pak vyhrály MČR border kolií 
v dogdancingu. Na republikovém mistrovství všech 
plemen skončily po malém zaváhání krásné čtvrté 
příčce. Nyní v  lednu obstály ve slušné konkurenci 
a  podařilo se jim dokonce nominovat na ME do 
Belgie. Navíc, pokud se úspěšné dvojici podaří slo-
žit dvě zbývající zkoušky (z celkem dvanácti) získají 
titul Champion of dogdancing ČR! 
To vše je oceněno odbornou porotou nominací 
v soutěži Kynolog roku 2016 v oblasti Dogdancing. 
Připojte se, spolu s  námi, do skupiny nadšenců 

a pošlete hlas našim krásnolipským zástupkyním! 
http://kynologroku.cz/soutez/hlasovani
Hlasovat lze z  každé e-mailové adresy samostat-
ně a  pouze jednou. Hlasuje se do poloviny února 
a z každé e-mailové adresy. Když se otevře odkaz, 
klepnete na čtvrtém řádku vpravo pod kolečko (v 
kolečku je fotka, a moje a Roxinky ofi ciální jméno 
– Elliana Devon Exe) na „hlasovat“, pak už Vás to 
navede. 
Připojme se k propagaci tohoto sice méně známé-
ho, ale nejen pro pejska velmi náročného krásného 
sportu a zároveň i Krásné Lípy!
https://www.youtube.com/results… 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100011019071049

Patroni pomáhají klukům z dětských domovů postavit se na vlastní nohy. Hledají se další! Více na stránkách 

projektu: http://ipatron.cz/

Hasiči cvičili na 
Cimráku

Podpořte krásnolipskou kynoložku 
a její Roxinku

Projekt Patron
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Mezi obrazy významného krásnolipského malíře 
se odehraje akce pro příznivce výtvarného umění 
a  regionální historie. V  pátek 17. února od 17:00 
začne v  Muzeu Rumburk komponovaný podve-
čer s názvem „August Frind v obrazech a slovech“. 
Přednáška Mgr. Gabriely Jeřábkové z  Národního 
památkového ústavu v Ústí nad Labem přiblíží Au-
gusta Frinda, malíře a  rodáka z Krásné Lípy. Zazní 
ukázky z Frindových dopisů i popis rodného měs-
ta. Následovat bude prohlídka vybraných obrazů 
A. Frinda. Připravena je prezentace česko-německé 
knihy „August Frind. Životní příběh akademického 
malíře“, kterou v  roce 2016 vydalo Město Krásná 
Lípa. Pozorní posluchači, kteří zodpoví kvízové 
otázky a budou mít štěstí při losování, si odnesou 
knihu podepsanou autorkou Gabrielou Jeřábko-
vou. Zástupci Města Krásná Lípa představí česko-
-německou naučnou stezku „Po stopách Augusta 
Frinda“, která se ve městě vybudovala v  loňském 
roce. 

Až do 7. dubna můžete v  Domě Českého Švýcar-
ska shlédnout výstavu fotografi í Jany Doležalové 
a  Romana Vlčka „Obojživelníci ve svém živlu“. Na 
patnácti panelech budete moci nahlédnout do 
skrytého života obojživelníků pod vodou i na souši. 
Výstava zachycuje obojživelníky během rozmno-
žování i následného vývoje jednotlivých stádií od 
vajíček až po dospělé jedince. Součástí výstavy jsou 
také infopanely o příčinách ohrožení a praktických 
možnostech ochrany těchto živočichů.
Výstava je k vidění v otevírací době informačního 
střediska každý den od 9:00 do 16:00, od 1. března 
pak od 9:00 do 17:00 (pauza od 12:00 do 12:30).

8. února od 17:00

cestovatelskou přednáška Lucie Kačmarové

Egypt v proměnách tisíciletí

22. února od 17:00

cestovatelskou přednášku Jana Chrousta

Pyrenejskými hřebeny

Chcete vidět ty z nejkrásnějších výhledů Šluknov-
ska a  Česko-Saského Švýcarska a  v  tomto ročním 
období se Vám nikam nechce? Tak se přijďte podí-
vat do Šluknovského zámku, kde budou až do kon-
ce března tyto výhledy zachyceny na fotografi ích 
Filipa Holiče. Výstava je otevřena denně, včetně 
víkendů do 30. března od 9:00 do 11:30 a od 12:30 
do 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Už jen do 20. února probíhá výtvarná soutěž:  Ná-
vrat divočiny do Českého Švýcarska, kterou pro 
děti ze základních a  mateřských škol společně se 
Správou národního parku České Švýcarsko pořádá 
České Švýcarsko, o. p. s.  Své obrázky ze života vzác-
ných a  ohrožených druhů živočichů, kteří se zase 
ve velkém zabydlují v  Českém Švýcarsku zasílejte 
na adresu: České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměs-
tí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa. Podmínky soutěže 
jsou uvedeny na www.ceskesvycarsko.cz.

V sobotu 11. února startují z Krásné Lípy čtyři tra-
sy pochodu Brtnické ledopády. Trasa I. „Ledopády 
s jeskyní víl“ má 14 km, trasa II. „Pašeráckou cestou“ 
je dlouhá 21 km, trasa III. na 35 km nese název „Přes 
Studený na ledopády“ a nejdelší 55 km dlouhá tra-
sa nese příznačný název „Ledopádová 55 Jetřicho-
vickem“. Všechny sobotní trasy vyrážejí na cestu 
z  Krásné Lípy mezi 6:00 – 11:00. Podrobný popis 
tras včetně přepravy účastníků v  rámci pochodu, 
jízdních řádů, podmínek registrace, účastnických 
poplatků a podrobných informací naleznete na ná-
sledujícím odkazu: http://www.dalkovepochody.
cz/brtnicke_ledopady.htm

Hlavním hrdinou výstavy v ambitu Lorety Rumburk 
je až do konce března významný rodák z Varnsdor-
fu sochař Vincenz Pilz. Rozsáhlá výstava přibližuje 
neobyčejný osud významného umělce, jehož so-
chy zdobí Vídeň, za života se dočkal uznání císaře 
i císařovny, a rodný kraj na severu Čech na něj dnes 
takřka zapomněl. Výstava je přístupná od úterý do 
soboty mezi 9:00 až 16:00. 

V sobotu 18. února od 10:00 se bude v  Čajovém 
klubu ve Vlčí Hoře péct měkký kváskový chléb bez 
hnětení a  bezlepkový chléb z  pohanky. Slanou 
tečkou budou pomazánky ze surovin, které máte 
běžně doma. S  sebou skleničku se šroubovacím 
víčkem - pokud si chcete odnést kvásek. Vstupné 
100 Kč, děti zdarma. Přihlášky na irena.cihakova@
nobilis.cz, tel: 773 111 904.

V sobotu 24. února se v zámeckém parku a na ná-
městí ve Šluknově koná tradiční Šluknovský ma-
sopust. Od 15:30 hodin pro Vás bude připravena 
Zámecká zabijačka a  od 17:00 hodin Masopustní 
průvod v podání folklórního souboru Lužičan.

Červená želva
pátek 3. února od 18:00

Příběh trosečníka na tropickém ostrově, oby
dleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univer-
zálním příběhem všech zásadních okamžiků v  ži-
votě člověka. O  sebepoznání, lásce, rodičovství 
i střídání generací vypráví oscarový režisér Michaël 
Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně do-
konalé animace. 
Rodinný, animovaný. 80 minut. 
Vstupné 40,- Kč

Odysea
středa 15. února od 19:00

Výpravná a  hvězdně obsazená biografi e rodiny 
Cousteau, která před našima očima otevřela tichý 
svět pod mořskou hladinou. Rok 1946. Kapitán Ja-
cques Cousteau si díky vynálezu akvalungu může 
pořídit vysněnou vilu u Středozemního moře. Své 
syny Philippa a  Jeana-Michela zasvěcuje do tajů 
potápění a  zázračného světa ticha. Zdánlivé idy-
lické rodinné soužití naruší Jacquesova touha po 
dobrodružství a  dobývání nesmírného prostoru 
pod vodní hladinou. Pro ni je ochoten obětovat 
vše. I vztah s citlivým Philippem. Roky poté spojuje 
oba muže láska k oceánům. Otec je však touží do-
bývat, syn chránit. 
Přístupný. 122 minut. 
Vstupné: 60,- Kč. 
Trailer a více informací http://www.fi lmeurope.
cz/movies/886

Akce Arktida
pátek 24. února od 18:00

Tři sourozenci jsou zanecháni na neobydleném 
ostrově v arktické části Norska. Podaří se jim přežít 
tváří v  tvář štiplavému mrazu, bouřím, hladovění 
a volně žijícím zvířatům? Ve snaze setkat se s otcem 
v  jižním Norsku se třináctiletá Julia a  její osmiletí 
sourozenci – dvojčata Ida a Sindre – schovají ve vr-
tulníku, který však musí náhle za letu změnit směr. 
Poté, co děti vystoupí a  vrtulník odletí, všichni tři 
zjistí, že jsou zanecháni na neobydleném ostrově 
v  arktické části Norska. Julia bude muset využít 
veškerý svůj důvtip, aby se se vypořádala s nehos-
tinnou krajinou a jejím zvířecími obyvateli. Čeká ji 
největší dobrodružství jejího života. 
Rodinný, 87 minut. 
Vstupné: 40,- Kč. 
Trailer a  více informací na: http://www.fi lmeu-
rope.cz/movies/856-akce-arktida            

August Frind 
v obrazech a slovech

Č Š

Obojživelníci ve 
svém živlu

Pivovar Falkenštejn 
pro Vás připravil

Š

Výhledy Šluknovského 
výběžku a Česko-
Saského Švýcarska

Výtvarná soutěž

11 ú jí K á é Lí č ř

Za Brtnickými 
ledopády

Život a dílo sochaře 
Vincenze Pilze 

v Loretě

Domácí štěstí, aneb 
jak na chléb kváskový

Šluknovský 
masopust

Program kina 
na únor
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Do nového roku vkročil zvesela
Pouhé dvě hodiny po půlnoci v novém roce přistihli krásnolipští policisté prv-
ního podnapilého řidiče za volantem. Ten na sebe upozornil tím, že kličkoval 
po ulici a  jel se zapnutými výstražnými světly. V  dechu mu bylo naměřeno 
1,8 promile alkoholu. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky může oče-
kávat trest zákazu řízení motorových vozidel a odnětí svobody až na jeden rok.
Elektřina se mu prodraží
Nepovolenou domovní přípojku odhalili pracovníci odhalující černé odběry 
ve Smetanově ulici. Majitel jejím prostřednictvím vytápěl dům, ohříval teplou 
užitkovou vodu a využíval některé spotřebiče v kuchyni. Škoda v takových pří-
padech bývá energetickou společností vyčíslena v  řádech deseti až statisíců 
korun oproti zcela nižší částce za reálně spotřebovanou elektrickou energii. 
Majitele objektu také čeká trestní stíhání za přečin krádeže.
Ještě můžete policii pomoct
Dvě garáže ve Smetanově a  Sokolské ulici si vyhlédl neznámý pachatel. Do 
první se mu dostat nepodařilo, když pouze poškodil zámek, v té druhé odcizil 
elektrické nářadí a jiné cenné věci v hodnotě 13 tisíc korun. Ačkoliv policisté již 
nasbírali řadu důkazů proti konkrétnímu pachateli z Krásné Lípy, budou rádi za 
jakékoliv další informace k pachateli nebo k odcizeným věcem.
Před jízdou se posilnili alkoholem
Během jediné noci se policistům podařilo ve třech případech přistihnout řidiče 
pod vlivem alkoholu. První, dokonce těhotná žena ve vysokém stupni těho-
tenství, nadýchala krátce před půlnocí přes 1,2 promile alkoholu, druhý řidič 
v půl čtvrté ráno nadýchal 1,6 promile alkoholu a do třetice stejný řidič, avšak 
v jiném vozidle, krátce před šestou hodinou ranní nadýchal 1,5 promile alko-
holu. Oba dva si následující pracovní den převzali od policie sdělení podezření 
za ohrožení pod vlivem návykové látky.
Půjčili si, i když věděli, že splácet nebudou
Tři případy úvěrového podvodu oznámila společnost poskytující nebankovní 
půjčky prostřednictvím svých obchodních zástupců. Každá z osob si sjednala 
půjčku v rozmezí 10 – 20 tisíc korun s tím, že jí bude hradit v týdenních splát-
kách. Maximálně uhradily jedinou splátku a od té doby se společností neko-
munikují. Jeden z trojice navíc nahlásil zaměstnání, kde v době sjednání půjčky 
nepracoval. Za úvěrový podvod každému hrozí až dvouletý trest odnětí svobo-
dy nebo zákaz činnosti.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evido-
vali 16 trestných činů a 45 přestupků.

prap. Jan Hampl

D éh k k čil l

Policejní sloupek za leden 2017
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V sobotu 21. ledna proběhly v Krásné Lípě dva cirkusové workshopy. Lektoři sesku-

pení Cirqueon - což je zastřešující organizace pro rozvoj novodobého cirkusu, nás 

přijeli naučit a zažít své tělo jinak. Vyzkoušeli jsme si základy pozemní akrobacie, 

pravidla pro žonglování, závěsnou akrobacii, kousky ve dvojicích, točení talíři, pro-

vazochodectví a mnoho dalšího. Pohyb a radost a odvaha jít do něčeho nového 

navíc s dětmi či celou rodinou!

(I. Kubicová)

Letošní ročník mezinárodní dálkové rallye veteránských automobilů The Winter Trial projel i Krásnou Lípou. Soutěž se jela za nor-

málního provozu a závodníci museli dodržovat rychlost podle předpisů. 

Cirkus byl...

The Winter Trial v Krásné lípě
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Již čtrnáct let jsou krásnolipští turisté adoptivními rodiči Čápa černého ze ZOO 
Děčín. 
Být adoptivním rodičem představuje úhradu ročních nákladů na krmení, ve-
terinární péči, ošetřování a jiné pro vybrané zvíře. Je možné věnovat fi nanční 
příspěvek v libovolné výši dle možností dárce, je však třeba dodržet minimální 
částku ve výši 600 Kč. Kdybyste i Vy uvažovali o možné adopci, můžete si vybrat 
jakékoliv zvíře, které zoo chová, můžete se na adopci podílet i s jinými adop-
tivními rodiči.   
Více informací naleznete na http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/co-je-adop-
ce#.WJGuSPnhCyI

Sobota 4. března bude pro přátele kulturního dění ve znamení tradiční maš-
karní zábavy, která postupně putuje po celém regionu a na kterou milovníky 
příjemné pohody zve sám pan Albrecht Berka z Dubé, pán na hradě Tolštejně. 
Ve společenském sále rumburské restaurace Hvězda pak také ve 20:00 hodin 
všechny příchozí osobně přivítá a pozváním na parket zahájí bál, známý a ob-
líbený po celém Tolštejnském panství. Hudba k tanci skupiny Galaxie se bude 
střídat se zábavnými vstupy, připravenými pro dobrou pohodu všech hostů. 
V  programu najdeme také nepostradatelný maškarní rej s  hodnocením ma-
sek, losování cen a oblíbenou půlnoční dražbu. Kulturním bonbónkem večera 
bude vyhlášení veřejných nominací na cenu Oblastní akademie přátel kultury 
na Šluknovsku a předání „Zlaté Múzy severu 2016“ za nejpozoruhodnější počin 
ve prospěch kultury v uplynulém roce. Slavnostní akt proběhne ve 22:00 hodin 
a vítěz bude ocenění přebírat z rukou rytíře Albrechta Berky. Zájemci o dobře 
prožitý taneční večer si mohou vstupenky zajistit předem v předprodejích, kde 
také získají podrobné informace o  trase a  zastávkách speciálního svozového 
autobusu: 
N. Semelková, Krásná Lípa  774 565 184,  IC Jiřetín p. J.  724 785 655, RIC Šluk-
novský zámek 739 593 014,  MIC Rumburk 412 331 171, restaurace Hvězda Rum-
burk 412 332 811. 

(kaM)

Taneční soubor Lila Rosa letos prošel několika zásadními změnami. Soubor zís-

kal novou lektorku Darinu Kováčovou, která se zaměřuje především na romské 

tance a romskou kulturu. Zároveň má soubor novou vedoucí Kateřinu Ječnou. 

I obsazení tanečníků v souboru se nám o něco rozšířilo. Nyní máme jeden ta-

neční soubor, který je rozdělený do dvou skupin – menší a větší. V menší skupi-

ně je osm tanečnic mladších dvanácti let. Ve větší devítičlenné skupině fi gurují 

tanečníci a tanečnice starší dvanácti let. 

Se souborem jsme v loňském roce byli na několika festivalech. Hned dvakrát 

v nedalekém Rumburku, na soutěžním festivalu v Lovosicích, kde jsme bojovali 

o první místo. Dalším v pořadí byl festival v České Lípě, kam jsme vyrazili i se 

skupinou menších dětí. O měsíc později jsme se vydali do Ústí nad Labem, kde 

byla účast souborů opravdu hojná. Tam jsme se bohužel neumístili, ale odnes-

li jsme si zajímavý zážitek. Na zakončení letošní sezóny jsme se samozřejmě 

účastnili „našeho“ festivalu, který se konal v Krásné Lípě a kam přijely čtyři sou-

bory. 

Celkově si myslím, že se nám loňský rok povedl. Načerpali jsme mnoho inspira-

ce na nové tance, získali jsme nevšední zážitky. Klienti se seznámili s kulturním 

prostředím a našli si i nové kamarády. V letošním roce jsme také zakoupili nové 

kostýmy. Konkrétně různé vlasové doplňky, kraťásky, legíny, tílka a mnoho dal-

šího. Projekt Lila rosa fi nančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

V příštím roce se budeme snažit zachovat romskou kulturu a vystupovat pře-

vážně s romskými tanci. Chceme ale zapojit i modernější prvky v podobě latiny 

nebo streetdance. Na další sezónu se těší soubor Lila Rosa.

Kateřina Ječná, vedoucí tanečního souboru Lila Rosa.

iž č á l j k á li š í i é d i í i diči Čá č éh OO

Turisté podporují čápa černého

Maškarní bál Tolštejnského panství letos zavítá 
do Rumburku

Lila Rosa v novém
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USNESENÍ
z 39. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 1. a 16. 1. 2017 

I. Hlavní program
10. rozpočtové opatření 
Usnesení RM č. 39 – 01/2017
RM schvaluje 10. rozpočtové opatření rozpočtu města dle před-
loženého návrhu. 
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 505/3, k. ú. Krásný Buk  
Usnesení RM č. 39 – 02/2017   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 505/3 o  výměře 
937 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Carlosu 
Žákovi, bytem Fibichovo údolí 881/12, Krásná Lípa.  
Prodej pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 39 – 03/2017   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 672 o výměře 473 
m2, k. ú. Krásná Lípa Evě a Jiřímu Němcovým, oba bytem Ju-
goslávská 84/2, Krásná Lípa. 
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 39 – 04/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout (propachtovat) 
pozemky:
- p. p. č. 1126 část o výměře cca 16000 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 3077/6 o výměře 692 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 134/6 o výměře 24675 m2, k. ú. Zahrady
- p. p. č. 505/3 o výměře 937 m2, k. ú. Krásný Buk.
Byty - pronájem - byt č. 1, Pletařská 22/3 
Usnesení RM č. 39 – 05/2017  
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Pletařská 22/3, Jiřímu Proke-
šovi bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa, v obecním zájmu 
po dobu zaměstnání u organizace Město Krásná Lípa od 1. 3. 
2017. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Nebytové prostory - pronájem baru v Kulturním domě 
Usnesení RM č. 39 – 06/2017  
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 2 (provoz ob-
čerstvení v baru) v objektu Pražská 960/24 (Kulturní dům) spo-
lečnosti Josef Halík, IČ 62754459, se sídlem Pod Saharou 714, 
Libčice nad Vltavou, zastoupenou Josefem Halíkem, na dobu 
neurčitou. RM schvaluje výjimku z  Postupu ve věci prodeje 
a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy ža-
datel nehradí kauci při podání žádosti. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. 
Nebytové prostory - dohoda o ukončení nájmu 
Usnesení RM č. 39 – 07/2017   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru 
č. 9, Masarykova 1094/4 s  Bertholdem Vorlíčkem, bytem Ha-
vlíčkova 1146/26, Krásná Lípa, k 28. 2. 2017 a to za podmínky 
předchozího podpisu nájemní smlouvy na tyto nebytové pro-
story novým nájemcem od 1. 3. 2017. V opačném případě běží 
výpovědní lhůta do 31. 3. 2017. 
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 23, Nemoc-
niční 1149/12a 
Usnesení RM č. 39 – 08/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1. 
5. 2017 byt č. 23, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (32,07 m2, sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 
23 tis. Kč před podpisem smlouvy o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy v  případě splácení kupní ceny ve splátkách. Veškeré 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při 
uhrazení kupní ceny bytové jednotky v minimální výši 253 tis. 
Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
příp. uhrazení kupní ceny v max. 36 měsíčních anuitních splát-
kách. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 39 – 09/2017  
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájem-

níky dle předloženého návrhu. 
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 39 – 10/2017  
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 9, 
Masarykova 1094/4 -  dosud provozován jako prodejna po-
travin - o velikosti 121 m2 (smluvní nájemné 4 804 Kč/měs.). 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- služebnosti - Usnesení RM č. 39 – 11/2017   
RM schvaluje Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy a  zřízení 
věcného břemene - služebnosti a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č. 2017/40/15 - 1, na vedení nové kabelové přípojky 
v  místní komunikaci p. p. č. 2869/14 a  v  pozemku č. 1126/8, 
oba k. ú. Krásná Lípa, v ul. Rumburská, pro budoucí RD na po-
zemku č. 1126/15, k. ú. Krásná Lípa, s fi rmou ČEZ Distribuce a. 
s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.  
Smlouva o  zřízení služebnosti inženýrské sítě - el. ka-
belu 
Usnesení RM č. 39 – 12/2017   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti č. 2017/49/15 - 3 na vedení el. kabelu v místní 
komunikaci p. p. č. 2957/1, k. ú. Krásná Lípa, v ul. Křižíkova s fi r-
mou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.  
Zřízení služebnosti stezky, průhonu a cesty 
Usnesení RM č. 39 – 13/2017   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti stez-
ky, průhonu a cesty č. 2016/19/15 - 542 k pozemku č. 172/3, k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy s panem Václavem Pešťákem a Gabrielou 
Sedláčkovou, oba bytem Kyjov č. p. 109. 
Mobilní služby - zaměstnanecký program  
Usnesení RM č. 39 – 14/2017   
RM se seznámila s  nabídkou společnosti Vodafone Czech 
Republic a. s. na poskytnutí zaměstnaneckého programu. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k  Rámcové smlouvě č. 
2007/19/19 - 410 (č. 009313) k využití zaměstnaneckého pro-
gramu se společností Vodafone Czech Republic a. s., náměstí 
Junkových 2808/2, Praha, dle předloženého návrhu.  
Ceník kominických prací  
Usnesení RM č. 39 – 15/2017   
RM schvaluje ceník kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19 
- 223 fi rmy Kominictví Brůna s. r. o., Třída 9. května 1160/59, 
Rumburk, který je platný od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
ASEKOL, a. s. - Dodatek č. 1  
Usnesení RM č. 39 – 16/2017   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionár-
ních kontejnerů č. 2015/49/15 - 343 s fi rmou ASEKOL, a. s., IČ 
27373231, (č. smlouvy 00261459/STAC_KONT/2014V1 ze dne 
19. 11. 2015), se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha, 
dle předloženého návrhu. 
Sponzorský dar  
Usnesení RM č. 39 – 17/2017   
RM schvaluje uzavření Sponzorské smlouvy č. 2017/49/26 - 2 
o poskytnutí sponzorského daru na 25. reprezentační ples měs-
ta Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Eurometal-
group s. r. o., Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  
Komise rady  
Usnesení RM č. 39 – 18/2017   
RM zřizuje komisi pro přidělování dotací na připojení na veřej-
nou kanalizační síť pro rok 2017 a dále komisi pro přidělování 
dotací na podporu výstavby rodinných domů a jmenuje pro obě 
komise tyto členy - Ing. Petr Simandl, Jana Drobečková a Vla-
dimíra Došková. 
RM odvolává ze Skupiny pro odstraňování sociálního vyloučení 
Radka Zelendu a jmenuje novým členem Mgr. Františka Stein-
bacha a Mgr. Lucii Hankovou. 

Obec přátelská rodině 
Usnesení RM č. 39 – 19/2017   
RM schvaluje v případě vyhlášení soutěže Obec přátelská rodi-
ně 2017 zapojení města Krásná Lípa do této soutěže a schvalu-
je podání přihlášky - žádosti o dotaci do této soutěže pro rok 
2017. 
Sběr PET lahví  
Usnesení RM č. 39 – 20/2017   
RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET lahví ve školním 
roce 2016/2017 v ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. a jejich předání pro 
nejlepší třídy a jednotlivce. 
Třídy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč, 3. místo 1 500 Kč. 
Mateřské školy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 2 000 Kč.
Jednotlivci: 1. místo cena v  hodnotě 1 000 Kč, 2. místo cena 
v hodnotě 600 Kč, 3. místo cena v hodnotě 400 Kč, 4. - 25. mís-
to ceny v celkové hodnotě 3 000 Kč, rozdělené volným výběrem 
soutěžících - pořadí podle počtu odevzdaných lahví. Soutěž 
bude uzavřena v červnu 2017.  
Plán prevence kriminality 
Usnesení RM č. 39 – 21/2017   
RM schvaluje Plán prevence kriminality města Krásná Lípa 
2017 - 2021. 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Usnesení RM č. 39 – 22/2017   
RM bere na vědomí výroční zprávu v  oblasti poskytování in-
formací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2016.RM bere na vědomí přehled žádostí 
o  podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobod-
ném přístupu k informacím za rok 2016. 
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 12/2016 
Usnesení RM č. 39 – 23/2017   
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lá-
zeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání 
veřejného prostranství uhrazených k 31. 12. 2016. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekt  
Usnesení RM č. 39 – 24/2017   
RM projednala přípravu projektu „Infrastruktura v ZŠ v Krásné 
Lípě - učebna fyziky a chemie“ a doporučuje ZM schválit navý-
šení celkových výdajů do max. výše 2,5 mil. Kč. 
Den Českého Švýcarska - koncert 
Usnesení RM č. 39 – 25/2017   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění veřejného kulturní-
ho vystoupení č. 2017/19/29 - 4 na akci Den Českého Švýcarska 
- večerní koncert mezi městem Krásná Lípa a Štěpánkou Kubíč-
kovou, Perounova 3, Praha, IČ 75290961. 
Bezplatné zapůjčení prostor KD  
Usnesení RM č. 39 – 26/2017   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu or-
ganizacím pro rok 2017 dle předloženého návrhu. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na leden 
a únor 2017 
Usnesení RM č. 39 – 27/2017   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu 
na měsíce leden a únor 2017, dle přílohy.  
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 39 – 28/2017   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 37. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující informace a zápisy:
-  Přehled plnění daní v r. 2016,
-  Provoz ZŠ Krásná Lípa ve dnech 3. 2. - 12. 2. 2017,
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 5. 12. 2016,
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 2. 1. 2017,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 1. 

2017.
Jan Kolář                                                                   Jana Drobečková


