
Dlouhodobě přehlížené, podceňované a neřešené 
problémy v soužití většinového obyvatelstva a soci-
álně nepřizpůsobivé menšiny, vyvolávají opakova-
ně, v různých částech naší republiky krizové situace 
a napětí. Ty pak zpravidla vyústí v různé násilné 
projevy, které vyvolají krátkodobý mediální zájem 
a aktivizují extremistické skupiny. Po čase však vše 
utichne a problém jako by nebyl. Intervaly mezi po-
dobnými událostmi se však zkracují a doprovodné 
jevy nabývají na intenzitě. V době nedávno minulé 
jsme tak všichni sledovali události v severočeském 
Janově, před půl rokem v Novém Bydžově.
Právě teď prožíváme zatím nejintenzivnější projevy 
občanské nespokojenosti se současným stavem v 
naší bezprostřední blízkosti, přímo ve Šluknovském 
výběžku. V regionu, který je dlouhodobě přehlížen, 
a jen velmi málo jsou z centrálních míst vnímána 
jeho mnohá negativní specifi ka: především vyso-
ká nezaměstnanost, špatná dopravní obslužnost a 
dostupnost, etnická skladba obyvatelstva, atd. To 
jsou problémy, na které opakovaně a na různých 
úrovních upozorňujeme. V kombinaci s obecně 
špatnou vymahatelností práva a nepřehledností 
zákonů, stoupající kriminalitou, s dlouhodobým 
nevyváženým fi nancováním malých obcí a pocitem 
odstrčenosti a nezájmu, se pak jen těžko vytváří po-
zitivní atmosféra ve společnosti, dobrá nálada mezi 
našimi občany.
Město Krásná Lípa se dlouhodobě snaží využívat 
různé dotační programy jak na budování městské 
infrastruktury, tak i na tzv. měkké projekty v sociál-

ní oblasti na zvyšování vzdělanosti a rekvalifi kace, 
sociálních služeb a různých asistencí. Aktivně pod-
porujeme provoz Komunitního centra, zřídili jsme 
příspěvkovou organizaci Kostka, která realizuje 
desítky různých aktivit, často zaměřených na před-
cházení a odstraňování negativních jevů, na práci s 
dětmi i sociálně vyloučenými osobami. Podporuje-
me i další neziskové organizace ve městě zaměřené 
na sociální problematiku a práci s menšinami.  V 
Krásné Lípě sídlí i oblastní pobočka Agentury pro 
sociální začleňování v romských lokalitách. Zajiš-
ťujeme výkon veřejné služby pro osoby v hmotné 
nouzi, využíváme nadstandardně program veřej-
ně prospěšných prací, máme terénního sociálního 
pracovníka. Můžeme konstatovat, že v oblasti pre-
vence děláme dostupné maximum. Přesto dobře 
vnímáme problémy v našem vzájemném soužití i 
napjatou atmosféru mezi spoluobčany.
Současnou situací v regionu jsme velmi znepokoje-
ni. Zásadně nesouhlasíme s projevy násilí a vyjad-
řujeme obavu z možnosti zneužití současné situace 
nacionalisticky motivovanými politickými silami. 
Důrazně vyzýváme odpovědné politiky a úředníky 
k urychlenému jednání a konkrétní podpoře regio-
nu. Nepotřebujeme v tuto chvíli další analýzy, stu-
die, koncepce, poradce, zmocněnce. Potřebujeme 
smysluplné zákonné úpravy, které jsme mj. defi no-
vali společně s dalšími představiteli obcí v regionu 
v tzv. Desateru pro Šluknovsko.

Zbyněk Linhart, starosta města,  
Jan Kolář, místostarosta města

My, zástupci měst a  obcí Šluknovského výběžku 
žádáme Vládu a Parlament České republiky, Policii 
České republiky a příslušné orgány státní správy o 
prosazení těchto našich, níže uvedených požadav-
ků, ve kterých spatřujeme řešení problematiky ne-
jen Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí 
celé České republiky:

1. Požadujeme posílení, nebo přinejmenším za-
chování, stávajícího počtu policistů ve Šluk-
novském výběžku, a to především ve výkonu 
hlídkové služby.

2. Požadujeme změnu rozpočtového určení daní 
ve prospěch všech měst a obcí České republiky 
na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ost-
rava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 
50 procent všech daňových příjmů z rozpočto-
vého určení.

 Deklarujeme, že část navýšených příjmů man-

datorně použijeme na zvýšení zaměstnanosti v 
našich obcích.

3. Požadujeme rychlé schválení novely loterijní-
ho zákona v té podobě, jak je navrhována Se-
nátem ČR.

4. Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky 
k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit 
režim výkupu železa a barevných kovů.

5. Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku 
přestupků.

6. Žádáme o důrazné řešení, v současné době již 
nezvladatelné, drogové kriminality na Šluk-
novsku a současně požadujeme aktivní řešení 
obtěžující pouliční kriminality ve Šluknovském 
výběžku.

7. Žádáme o jasné nastavení hygienických no-
rem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v 
bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení 
všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatel-

nému sestěhovávání.
8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, 

na rychlejší a důslednější postižitelnost trest-
ných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu 
má výchovný a výstražný účinek na celou spo-
lečnost.

9. Rozdělování sociálních dávek musí být moti-
vační a spravedlivé pro všechny občany ČR.

10. Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení 
zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně pro-
spěšných prací a Veřejné služby.

Prohlašujeme, že využijeme všech možností ke 
spolupráci, které nám nabízí Ministerstvo vnitra ČR 
v oblasti prevence kriminality.
Opakovaně vyzýváme premiéra vlády ČR Petra Ne-
čase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku 
a k osobnímu  projednání všech výše uvedených 
požadavků.

409

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 15. září

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 29. září
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Obce potřebují konkrétní a rychlou 
podporu 

kéh ýběžk d ě žij ýš í ě i é ě

Desatero Šluknovského výběžku
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Srpnové počasí v Krásné Lípě

Putující kontejner - řešení pro obce 
mikroregionů bez sběrných dvorů

Srpen, zejména jeho poslední dekáda, si mírně 
vylepšila reputaci letošního léta, které byť bylo 
podle dlouhodobých statistik teplotně v normálu, 
pocitově tomu tak nic nenasvědčovalo.V Krásné 
Lípě tento rok nepadl žádný tropický den (teplota 
vyšší nebo rovna 30,0°C) a ani letních dnů (teplota 
vyšší nebo rovna 25,0°C) nebylo mnoho. V první 
dekádě se odpolední teploty pohybovaly od 13 
do 21°C, večer od 10 do 19°C. Ve druhé dekádě se 
začalo mírně oteplovat, ale počasí i tak bylo jako 
na houpačce. 18. srpna se teplota vyšplhala ještě 
na 26°C, ale druhý den vyšplhala na pouhých 13°C. 
Třetí dekáda byla vyvrcholením letošního léta. Ve 
dnech 22. – 26. srpna teploty stoupaly nad 25°C. 
Maximum letošního roku padlo 26.8 s hodnotou 
28,5°C. Meteorologické veličiny jsou měřené na 
Kamenné Horce ve volné krajině, proto je možné, že 
ve městě v okolí staveb a díky slabšímu větru bylo 
tepleji. Teplotní šoky k počasí patří. Po přechodu 
studené fronty v noci z 26. na 27.8 se v Krásné 
Lípě za 24 hodin ochladilo z 28 na 10°C a přidal se 
déšť. 30. srpna ráno byla naměřena nejnižší teplota 
měsíce s hodnotou 6,1°C.
Srážkově nebyl srpen tak pekelný jako červenec, 
nebo loňský srpen. Celkově napršelo 75 mm, což je 
normální hodnota. Od začátku roku do konce srpna 
napršelo v Krásné Lípě  577 mm srážek, loni to bylo 
už 940 mm.

Srpen 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 16,1°C 15,4°C 16,5°C
Maximální teplota 28,5°C 26,9°C 27,5°C
Minimální teplota 6,1°C 7,8°C 6,5°C
Maximální vlhkost 100% 100 % 100%
Minimální vlhkost 38% 44 % 46%
Maximální poryv větru 16 m/s 22 m/s 16,7 m/s
Úhrn srážek 75,0 mm 348 mm ! 68 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota 
vystoupila nad 25,0°C): 5
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším 
obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující 
kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní 
sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany 
hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu 
zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než  
239 000 občanům poskytl možnost odložit do 
něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto 
možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se 
424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy 
zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. 
Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, 
manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se 
vyskytují při mobilních svozech nebezpečných 
nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou 
zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly 
putující kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 
000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí 
vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu za 
administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění 
kontejnerů pro občany obcí. 
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz 
a zpracování do něj vložených vysloužilých 
elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a 
mikroregionům potřebné informační materiály a 

navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu. 
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů 
používaných například při pravidelném svozu 
nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner 
zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat 
na jednom místě i více dní a přitom z něj různí 
samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně 
zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně 
odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou 
podmínkou dobře fungujícího systému zpětného 
odběru.

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 26.9. 2011 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29.9. 2011 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 10.10. 
2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 13.19. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově 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, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Pracovní poradenství 
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00

Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,St 13:00 -15:00
Út,Pá 9:00 -11:00

Odborné sociální po-
radenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po,Út,Pá 9:00 -11:00, 
13:00 -15:00
St 9:00 -11:00 13:00 
-16:00

Občansko právní po-
radenství                                                  
Každé první a třetí po
ndělí                                               
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839

Sociálně aktivizační 
služby 
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359

Klub VČELKA 
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi 
do 6 let 
vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Hlídání dětí                                                                      
tel:777 291 359

Odlehčovací služba
tel:777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT  9:00-14:45
pro starší 15 let  

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

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

Praní, žehlení prádla 
úklidy domácností i fi rem  
půjčovna kostýmů pro 
děti                       
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky.
                                                        
Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 17. 9. 2011 bude od 15:00 hodin v 

areálu Technických služeb města ordinovat 

veterinární lékař.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl poděkovat dvěma 

krásnolipským policistům, Miroslavu Masopus-

tovi a Ondřeji Mrázovi, kteří mi svou všímavostí 

a bezodkladně poskytnutou první pomocí 

zachránili život. Děkují Zajícovi

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 17. - 18. 8. 2011 MUDr. Bolfíková Renata 
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, 

tel.: 412 501 440
- 24. – 25. 9. 2011 MUDr. Vojtěch Vladimír

U Plovárny 1190/14, Děčín I, 
tel.: 412 502 216

- 28. 9. 2011 MUDr. Hladík Pavel 
Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, 

tel.: 412 539 298 
- 1. – 2. 10. 2011 MUDr. Miličová Jiřina 

Anenská 385/2, Děčín I, 
tel.: 412 510 154

Rozpis je aktualizován dle podkladů od 
stomatologů, přesto ale doporučujeme 
správnost uvedených informací před návštěvou 
lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Pocit bezpečnosti je jedním ze základních 

požadavků obyvatel a občanů města. Tento pocit 

je však závislý na mnoha okolnostech a vlivech. 

Jedním z důležitých ukazatelů, ovšem ne jediným, 

je i rozsah trestné činnosti v blízkém okolí, v 

nejbližším prostředí, ve kterém se pohybujeme, 

kde žijeme. 

Z podrobné statistiky Policie ČR (http://www.

policie.cz/uzemni-utvary-sprava-severoceskeho-

kraje-statistiky.aspx) lze vyčíst, že trestná činnost 

na Šluknovsku v letošním 1. pololetím zásadně 

narostla jen v OOP Šluknov. Tam je nárůst alarmující 

+125%. U ostatních místních oddělení jde spíše o 

stagnaci, či jen mírný nárůst. 

Ovšem u přestupků je situace zásadně jiná. Nárůst 

je patrný ve všech obvodech s výjimkou Velkého 

Šenova. V OPP Krásná Lípa a Šluknov o +50%, v OPP 

Varnsdorf a Rumburk +34%, resp. +25%. 

Při pohledu na bývalé okresy našeho kraje, jsou 

na tom v počtu trestných činů přepočteném na 

počet obyvatel hůře jen v Chomutově, Mostě a 

Teplicích. Z republikového pohledu pak žijeme v 

kraji s nadprůměrnou trestnou činností. Nejhůře je 

na tom jen Praha a Moravskoslezský kraj. 

Tolik strohá čísla. Mnoho pozitivního v nich však z 

našeho pohledu nelze vyčíst.              (r)

Oznámení o uzavírce 
železničního přejezdu

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě 
v srpnu 2011

Trestná činnost v policejních statistikách

V termínu 23. až 27. září 2011 od 7:00 do 24:00 

hodin bude nepřetržitě uzavřen železniční přejezd 

na komunikaci I/9 u obce Jiřetín pod Jedlovou. 

Objízdná trasa bude vedena od Nového Boru přes 

Varnsdorf a od města Rumburk přes Krásnou Lípu. 

(r)

Rovných 290 uchazečů o zaměstnání z Krásné 

Lípy, z toho 119 žen, bylo v srpnu evidenci Úřadu 

práce Děčín. V evidenci tak meziměsíčně přibyl 

1 uchazeč. V míře nezaměstnanosti došlo v 

podstatě ke stagnaci, v okrese Děčín k poklesu, 

meziměsíčně na 13,38%. Ve městě je její míra 

aktuálně na 16,84 %. Okresní průměr je 13,38 %, na 

Šluknovsku pak 14,98%. 

(r)

Vážení, 
cesta, kterou naše organizace prosazuje je cesta 
spolupráce, prevence a individuálního přístupu. 
Nesouhlasíme s rasistickými projevy, násilnostmi 
a rasově orientovanými demonstracemi, které 
v poslední době podstatně ovlivnily život ve 
Šluknovském výběžku, ale které k  žádnému 
pozitivnímu řešení současné situace nevedou. 
Dosavadní zkušenosti z práce v sociálních službách 
nás utvrzují v přesvědčení, že východiskem 
z této situace je úzká spolupráce sociálních 
a terénních pracovníků s městy, sociálními 
odbory, školami i policisty na společném řešení 
situace, které bude obsahovat nejen důsledná 
represivní opatření, ale také opatření preventivní. 
I díky odpovědnému přístupu vedení města, 
uváženému prodeji bytového fondu i aktivitám v 
oblasti zaměstnanosti jsme o krok vpředu.

Tým pracovníků Kostky
Obvodní 
oddělení

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

nápad 
tr.činnosti

          

Krásná Lípa 125 100 147 117,6 107 85,6 148 118,4 122 97,6

Rumburk 344 100 362 105,2 262 76,2 368 107 349 101,5

Šluknov 83 100 98 118,1 109 131,3 97 116,9 186 224,1

Varnsdorf 322 100 324 100,6 262 81,4 156 48,4 325 100,9

Velký Šenov 108 100 85 78,7 77 71,3 87 80,6 120 111,1

Celkem 982 100 1016 103,5 817 83,2 856 87,2 1102 112,2

Obvodní 
oddělení

2009 % 2010 % 2011 %

nápad 
přestupků

      

Krásná Lípa 224 100 195 87,1 336 150

Rumburk 589 100 529 89,8 739 125,5

Šluknov 215 100 229 106,5 324 150,7

Varnsdorf 244 100 270 110,7 327 134

Velký Šenov 169 100 162 95,9 137 81,1

Celkem 1441 100 1385 96,1 1863 129,3

íslo Název m sta, obce, oblasti1) Celkem Ženy Muži
Základní územní jednotka

MN2) MN-Ž3) Srovnání
m síc 4)

Po et
EAO5)

Evidovaní uchaze i

562882 Varnsdorf 1192 622 570 14,03 % 52,18 % 99,92 % 8498
562432 Dolní Podluží 104 52 52 16,64 % 50,00 % 102,97 % 625
562505 Horní Podluží 50 22 28 12,44 % 44,00 % 86,21 % 402
562530 Ch ibská 135 61 74 18,52 % 45,19 % 100,75 % 729
562572 Ji etín pod Jedlovou 57 37 20 20,65 % 64,91 % 93,44 % 276
562793 Rybništ 59 24 35 16,95 % 40,68 % 93,65 % 348

Varnsdorfsko (mikroregion) 1597 818 779 14,68 % 51,22 % 99,19 % 10878
562777 Rumburk 712 352 360 12,11 % 49,44 % 99,44 % 5880
562581 Ji íkov 397 175 222 21,44 % 44,08 % 99,00 % 1852
562611 Krásná Lípa 290 119 171 16,84 % 41,03 % 100,35 % 1722
530417 Doubice 5 3 2 10,20 % 60,00 % 83,33 % 49
562823 Staré K e any 130 54 76 23,90 % 41,54 % 92,20 % 544

Rumbursko (mikroregion) 1534 703 831 15,27 % 45,83 % 98,78 % 10047
562858 Šluknov 500 238 262 17,36 % 47,60 % 97,47 % 2881
562441 Dolní Poustevna 123 62 61 12,42 % 50,41 % 96,85 % 990
562751 Mikulášovice 176 84 92 13,62 % 47,73 % 98,88 % 1292
562912 Velký Šenov 159 75 84 15,73 % 47,17 % 97,55 % 1011
562661 Lipová 57 21 36 18,15 % 36,84 % 101,79 % 314
545708 Lobendava 32 10 22 21,33 % 31,25 % 86,49 % 150
562947 Vilémov 32 17 15 5,67 % 53,13 % 88,89 % 564

Šluknovsko (mikroregion) 1079 507 572 14,98 % 46,99 % 97,21 % 7202
Šluknovský výb žek 4210 2028 2182 14,97 % 48,17 % 98,53 % 28127

Okres D ín celkem 8926 4493 4433 13,38 % 50,34 % 97,77 % 66690
Ženy v okrese 4493 16,87 % 98,29 % 26627

Vysv tlivky: 1) M sta jsou zvýrazn na tu n
2) Míra nezam stnanosti
3) Míra nezam stnanosti žen
4) Pom r mezi sledovaným a p edchozím m sícem
5) Po et ekonomicky aktivních obyvatel

Veškeré výpo ty vychází z po t  dosažitelných uchaze .
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Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstartoval soutěž o 
nejzajímavější projekt podpořený z ROP SZ. Mezi projekty najdete i rekonstrukci 
Křinického náměstí, který již získal jedno z nejvyšších ocenění a byl vyhlášen 
dopravní stavbou roku 2010. 
Celkem bylo nominováno třicet dokončených projektů, které již slouží 
veřejnosti. Neváhejte, navštivte webové stránky http://www.aeroplanem.
cz a zúčastněte se soutěže o vyhlídkový let a spoustu dalších cen. Vyberte z 

dokončených projektů ten nejzajímavější, ten co se Vám líbí nejvíce nebo právě 
ten náš a hlasujte pro něj. 
Soutěž probíhá ve třech kolech od 1.září 2011 do 30. listopadu 2011 formou 
internetového hlasování. Začátkem každého měsíce budou vyhlášeni výherci 
předchozího kola. Pokud tedy nevyhrajete hned napoprvé, nezoufejte, můžete 
zkusit štěstí znovu a hlasovat i v následujících dvou kolech. 

(r)

V průběhu srpna 2011 se dokončila obnova dalších 
čtyř drobných sakrálních památek, které opravuje 
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v 
rámci projetu Naslouchejte hlasu venkova (Listen 
to the Voice of Villages). Restaurátor Jan Fedorčák z 
České Lípy obnovil skalní výklenkové kaple, kovové 
a litinové kříže i drobné kaple v Doubici, Chřibské 
a Všemilech. Nově malované obrazy na plechu 
pochází od Michala Janovského. 
Kromě výše jmenovaných památek již byly v rámci 
tohoto projektu opraveny také křížky a skalní 
výklenky v Dolním Žlebu, Chřibské, Hřensku, 
Růžové, Janově, Jetřichovicích, Mikulášovicích, 
Starých Křečanech a kaple Panny Marie Karmelské 
ve Vlčí Hoře. V letošním roce bude oprava vybraných 
drobných sakrálních památek v regionu Českého 

Švýcarska dokončena, celkem bude opraveno 27 
objektů.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Jako jediná turistická destinace ČR se představilo 
České Švýcarsko na veletrhu cestovního ruchu „Tour 
Natur 2011“ v Düsseldorfu. Jednalo se o největší 
německý veletrh specializovaný na pěší turistiku. 
Velkoformátová fotografi e Pravčické brány a 

propagační materiály vzbuzovaly velkou pozornost 
a vyvolávaly u návštěvníků pozitivní reakce a zájem 
naši destinaci poznat. 

(České Švýcarsko, o.p.s.)

Podpořte krásnolipské Křinické náměstí 
a vyhrajte vyhlídkový let

Další čtyři opravené křížky 
zdobí České Švýcarsko

České Švýcarsko se představilo v Düsseldorfu

Veřejná služba po půl 
roce

Jako další prvek aktivní sociální politiky města pro 
lidi v hmotné nouzi mající zájem o práci, byla v 
dubnu tohoto roku krásnolipskou radnicí zavedena 
veřejná služba. Služba je v rozsahu 20 – 30 hodin 
měsíčně a odměnou za práci jim není jen navýšení 
sociálních dávek podle počtu odpracovaných 
hodin, ale také možnost zapojit se do činností, 
které bezprostředně souvisí s každodenním 
životem většiny z nás - pomoc s úklidem a údržbou 
veřejné zeleně, práci s dětmi a mládeží, pomoc 
při správě a údržbě sportovního areálu atd. V 
současné době pracovníci veřejné služby působí 
především v Technických službách města, na 
základní škole, SportAreálu a v Kostce. Vzhledem 
k výpadku ve fi nancování veřejně prospěšných 
prací v rozsahu, v jakém je známe z minulých let 
(i 45 osob), předpokládáme postupný nárůst 
osob i celkový význam veřejné služby pro město 
i občany v hmotné nouzi. K článku přikládáme 
dva grafy, které vypovídají o stavu i vývoji veřejné 
služby. (Ostatní naleznete na webu města www.
krasnalipa.cz). 

(Jan Kolář)
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V naprosté pohodě a bez jediného protestu se 
v sobotu 3. září v restauraci sportovního areálu 
uskutečnil již 12. krásnolipský mariášový turnaj, 
kterého se zúčastnilo devatenáct hráčů a dvě 
hráčky z Varnsdorfu, Šluknova, České Lípy, Semil, 
Turnova, Plzně, Žandova, Lomnice, Liberce, 
Cvikova a z Prahy. Hrálo se pět kol po hodině s 
desetiminutovými přestávkami a čelo výsledkové 
listiny obsadili: Miroslav Škaloud z Lomnice nad 
Popelkou, Josef Flégr ze Semil, Miroslav Chládek z 
Liberce, František Kolomazník z České Lípy, Libuše 

Procházková z Liberce a Karel Smuž z Varnsdorfu. 
Všichni účastníci byli odměněni Krásnolipským 
mariášovým kalendářem 2012, tradiční kořaličkou 
s etiketou turnaje a drobnými cenami, které si 
vylosovali. Hráči obdivovali kvalitu sportovního 
areálu a využili i možnosti shlédnout příjezd 
Böhmerlandů na naše náměstí. Příští turnaj se 
bude konat 1. září 2012 a je škoda, že se do turnaje 
nepřihlásil nikdo z místních, i když je známo, že 
řada krásnolipských tuto hru umí. 

(Milan Sudek)

Spanilou jízdou nejdelších motocyklů světa 

začaly v pořadí už sedmé Dny Českého Švýcarska 

konající se v Krásné Lípě. O hodinu později světové 

motocykly a nezaměnitelný zvuk jejich motorů na 

krásnolipském náměstí vystřídali účastníci třetího 

ročníku mezinárodního vytrvalostního běhu 

Parkmaraton 2011, který spojuje dvě města a dva 

národní parky. A stejně jako v minulosti i letos přišli 

organizátoři závodu s několika novinkami. Tou 

první byly dětské tratě závodu, které si vyžádaly 

sami děti a tou nejzajímavější byl závod handbikerů, 

kteří si přijeli vyzkoušet tratě národního parku.

Dny Českého Švýcarska toho ale nabídly mnohem 

více. Pravidelně totiž různorodou nabídkou 

zábavy osloví stovky návštěvníků. Na pozadí 

mezinárodního běžeckého závodu se tak i letos 

odehrával dvoukilometrový rodinný maraton. 

V tomto soutěžním okruhu městem pro rodiny 

s dětmi  nešlo o čas, ale o zábavu , kterou na 

jiných dvou kilometrech tak snadno nejde nalézt. 

Vyvrcholením celého dne pak byl koncert Ivana 

Mládka a jeho Banjo Bandu, před nímž se podařilo 

pokřtít zbrusu nový nástěnný kalendář Českého 

Švýcarska pro příští rok. Fotogalerii z akce si lze 

prohlédnout na www.krasnalipa.cz . 

(vik)

Den Českého Švýcarska přilákal i mariášníky

Krásná Lípa v září: plno zábavy pro všechny
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

„Svatováclavské POSVÍCENÍ“
Dopoledne se na dvoře ŽELEZÁŘSTVÍ Semelka
uskuteční, za doprovodu tónů lidových muzik,
tradiční akce plná zabijačkových pochoutek,

posvíceneckých koláčků a dobrého pití.
Partnerem akce jsou: Železářství Semelka

a Řeznictví - uzenářství Pod klášterem Rumburk

„Setkání MUZIK“
Od 19.00 hod v kulturním domě Krásné Lípy

se při společném muzicírování představí
folklorní soubory

LUŽIČAN a DYKYTA z Krásné Lípy,
LIPKA z Pardubic,

cimbálovka RUSAVA z Bystřice pod Hostýnem 
a country kapela RUKSAK z Rumburka.

Partnery akce jsou: Ústecký kraj a město Krásná Lípa

Folklorní soubor LUŽIČAN 
vás v sobotu 24. září 2011

zve do Krásné Lípy na akce „Lidového roku“

Další informace na tel.: 412 383 324, 777 184 083

Spolu s Českem se 
hýbe Krásná Lípa

Úcta ke stáří

Pozvánka na koncert 
a výstavu

Bleší trhy

Brigáda na Dolském 
mlýněDen sociálních služeb 

2011
Den otevřených dveří 

v Nobilis Tilia

V sobotu 17. září od 15:00 do 21:00 hodin se ve 

fi tnesscentru v krásnolipské Továrně v rámci 

celorepublikové akci „Česko se hýbe“uskuteční 

Den otevřených dveří. Veřejnost si v tento den 

bude moci na vlastní kůži vyzkoušet cvičení ve 

fi tness pod dohledem školeného instruktora a to 

zcela ZDARMA!!!Všichni jste srdečně zváni!

Krásnolipský Sbor pro občanské záležitosti zve v 

sobotu 15. října 2011 od 15:00 hodin do kulturního 

domu všechny seniory na společenskou akci Úcta 

ke stáří. K tanci a poslechu bude hrát Josef Bříško. 

Pozvání přijal i zajímavý host - Gabriela Vránová.

ČAJový klub Nobilis Tilia Vás zve na koncert Jana 

Kotulána a Petra Korbeláře, který začne v pátek 

23. září 2011 od 18:00 hodin v kapli Panny Marie 

Karmelské ve Vlčí Hoře. Po koncertu, který vás 

přenese do vzdálených i známých krajin, bude v 

čajovně Nobilis Tilia zahájena výstava suchých 

pastelů a litografi í „Stromy, květy a sny“ Markéty 

Kotkové. Samotný koncert zahájí ukázka z tvorby 

Hany Štroblové a Jany Bahnové – patchwork na 

oděvech. Doporučené vstupné 60,- Kč.

Ještě jste na blešáku nebyli? Proberte komodu a 

půdu a přijďte prodat své použité, ale fungující 

věci, o kterých si myslíte, že je někdo může 

ještě potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné 

kousky za pár kaček! Kam? Na BLEŠÍ TRHY, které 

se uskuteční v sobotu 1. října od 8:00 do 11:00 v 

přízemí Domu služeb v Krásné Lípě. Ceny určujete 

sami, smlouvání vítáno.

Dolský mlýn je jedním nejstarších dochovaných 

mlýnů na území Českého Švýcarska. První 

písemná zmínka pochází z roku 1515. Ve druhé 

polovině 20. století začal mlýn chátrat. Práce na 

jeho záchranu probíhají již od roku 2004. Další 

brigáda se uskuteční v sobotu 17. září od 9:00 do 

16:00. S sebou kvalitní obuv a pracovní rukavice. 

Kontakt: Natálie Belisová 737 276 859.

Ve čtvrtek 22. září se v odpoledních hodinách 

v Kulturním domě v Rumburku uskuteční „Den 

sociálních služeb 2011“. Cílem akce je představit 

laické i odborné veřejnosti poskytovatele sociálních 

a komunitních služeb ve Šluknovském výběžku 

a otevřít diskuzi o systémech hodnocení kvality 

sociálních služeb. 

Den sociálních služeb bude zahájen panelovou 

diskuzí s pozvanými odborníky na téma „Systémy 

hodnocení kvality sociálních služeb“. Následovat 

bude představení poskytovatelů sociálních a 

komunitních služeb, představení poskytovatelů 

služeb bude doprovázeno kulturním vystoupením 

a pro děti i dospělé budou otevřeny rukodělné 

dílny.

V sobotu 24. září se můžete podívat za dveře 

společnosti Nobilis Tilia, která sídlí ve Vlčí Hoře. 

Projdete si nově rekonstruovaný objekt, který 

dnes tvoří zázemí pro skladové prostory, expedici, 

kanceláře a výuku. K představení bude připravena i 

botanická permakulturní BIO zahrada, která vznikla 

v rámci projektu Zahrada dobra. Odpočinout si 

budete moci v příjemném prostředí čajového 

klubu. Den otevřených dveří je přichystán na celý 

den od 10:00 do 18:00 hodin. V čajovně navíc bude 

probíhat workshop s výrobou vlastního krému a 

bude možné se objednat na aromaterapeutickou 

masáž. Pro další informace najdete www.nobilis.

cz. Na vaši návštěvu se těší celý tým společnosti 

Nobilis Tilia

Součástí programu je také soutěž o nejlepší „Letní 

dobrotu“. Každý z účastníků může do soutěže 

přihlásit vlastnoručně upečenou, uvařenou, 

vyrobenou letní dobrotu. Hodnocen bude vzhled 

a chuť. Výherci obdrží hodnotné ceny. Podmínky 

pro přihlášení do soutěže: od 13:00 do 15:00 

příjem výrobků, v 16:00 vyhlášení výsledků.
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Loutkový festival 
v Dolní Poustevně

Rumburská Loreta se připojují ke Dnům 
evropského dědictví 

Velká party kolem jablek

Etnofestival i s krásnolipskou účastí

Burza dětského 
oblečení a hraček

Sbírka ošacení

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 13. 
Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a 
okolí, který se uskuteční 23. - 25. září 2011. Letošní 
festival bude zahájen v pátek 23. září netradičně 
průvodem od hranic. V průvodu půjdou obří 
ptáci z Divadla Studna, kteří diváky zavedou do 
Národního domu, kde vystoupí pěvecký sboru 
NTC z Gymnázia v Rumburku a potom se všichni 
mohou těšit na Kozlího muže v podání Divadla 
Studna. Pro děti i dospělé diváky bude od pátku 
do neděle připraveno 15 představení v Dolní 
Poustevně, 1 pohádka v Rumburku a 2 představení 
budou odehrána v Bad Schandau. Pro celý program 
festivalu klikněte na http://dolnipoustevna.cz/
divadlo/

Celodenní hudební a divadelní Loretánské 
slavnosti pro celou rodinu nabídne v sobotu 17. 
září od 10:00 do 17:00 hodin Loreta v Rumburku. 
Letošní program přinese ukázky renesančních 
tanců a historickou módní přehlídku od středověku 
po 20. století. Dětem jsou určeny hudební pohádky 
Dagmar Čemusové. Hudebním bonbónkem jsou 
Sibylská proroctví renesančního skladatele Orlanda 
di Lassa v podání děčínského souboru Collegium 
Verbascum. Připraveno je tvoření ve výtvarných 

dílnách a výstava fotografi í Cesty Franze K. 
Zájemci se během komentovaných prohlídek 
podívají s průvodcem do běžně nepřístupných 
prostor. Slavnost výročí posvěcení loretánské 
kaple bude od 10:00 hodin v přilehlém kostele 
sv. Vavřince celebrovat P. Karel Havelka. O zpěv 
se postará Svatovavřinecký chrámový sbor z 
Jilemnice. Celodenní vstupné stojí 30 Kč, snížené 
15 Kč, děti mají vstup zdarma. 

Město Schirgiswalde-Kirschau slaví ve dnech 1. a 
2. října svou tradiční slavnost jablek. Dvoudenní 
slavnost, jejíž původ spočívá v množství jablečných 
plantáží kolem města, nabídne spoustu nových 
atrakcí. Na jablečném trhu budou němečtí a čeští 
obchodníci prodávat přírodní produkty, připravena 
je přehlídka traktorů.
Na sobotu 1. října je od 19:00 hodin připravena 
velká jablečná party s podzimní taneční zábavou, 

jablečný kvíz se skvělými cenami, prezentace 
jablečné královny, pohoštění masopustním klubem 
„Schirgiswalder Faschingsclub“. Vstup zdarma. 
V neděli 2. října si od 13:00 můžete užívat pestrého 
ruchu na tržišti  s přírodními výrobky z Německa  a 
Čech, prodávat se budou i jablka. Ve 14:00 hodin 
vyrazí průvod traktorů centrem Schirgiswalde a v 
15:00 hodin nastoupí královny jablek. 

Přestože pršelo, zůstali jsme všichni do samotného 
konce. Tak se nám líbil etnofestival „Barevná 
Devítka“, který se konal v Praze. Jeli jsme tam s 
pí.Volfovou a pí.Jansovou, a i když to byla dlouhá 
cesta, stála za to. Po celém parku byly stánky s 
různými jídly a nápoji ze čtyř kontinentů. A protože 
byla zima, pozvali nás tety na čaj. Ve stánku s čaji 
jsme si mohli sednout i na zem na koberec s polštáři. 
Vedle jiného nás zaujala mexická skupina Chico 
Diaz Orqueste Salsaborr, při jejímž vystoupení jme 
stáli v první řadě. Jakmile začali hrát, rozpohybovali 
jsme se společně se skupinou. Jejich zpěv byl 
překrásný. Přála bych všem, aby jste tam byli  s 
námi, a také viděli a slyšeli, to co mi. 

(Terezka Grunzová.)

V pátek 7.října a v sobotu 8. října pořádá Mateřské 
centrum Beruška v prvním patře Kulturního domu 
(kina) v Krásné Lípě burzu dětského oblečení a 
hraček. Věci k prodeji se budou přijímat v pátek 
7. října mezi 16:00 a 18:00 hodinou. Prodávat se 
bude v sobotu 8. října od 8:00 do 10:00 hodin.

Komunitní centrum Kostka ve spolupráci s Diakonií 
Broumov vyhlašují SBÍRKU OŠACENÍ. 
• Letního a zimního oblečení /dámské, 
 pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek
• Domácí potřeby – nádobí černé, čajové hrnky, 
 talíře
• – vše jen funkční
• Vatovaných přikrývek, polštářů /ne péřové/ a dek

VĚCI, KTERÉ NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry, počítače, jízdní kola, lyže
 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
pondělí   3. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
  10. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
  17. 10. 2011      od  8 do  15 hod..
úterý        4. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
   11. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
                 18. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
středa      5. 10. 2011       od  8 do  15 hod.
                 12. 10. 2011       od  8 do  15 hod.
              19. 10. 2011      od  8 do  15 hod.
čtvrtek     6. 10. 2011       od  8 do  15 hod.                              
                 20. 10. 2011       od  8 do  15 hod.
           26. 10. 2011       od  8 do  15 hod.
Věci lze nosit i mimo udané hodiny.

Program kina Krásná Lípa ZÁŘÍ 2011
TRANSFORMERS 3

úterý 20. 9. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
 Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta. K tomu navrch nejkrásnější žena světa.Třetí díl ságy Transformers s 

podtitulem „Temná strana Měsíce“. 150 min.  ČESKÁ VERZE.  Mládeži přístupno.

JANA EYROVÁ
středa 21. 9. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

  Hlavní hrdinka slavného románu Ch. Bronteové Jane,  se po pobytu v sirotčinci ocitá jako vychovatelka na venkovském 
panství, kde se zamiluje do majitele sídla. 120 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

AUTA 2
úterý 27. 9. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem,odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové 
dobrodružství do exotických zemí celého světa. 110 min.  ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

ÁŘÍ

Pohádková galerie řemesel 
v Jiřetíně pod Jedlovou

Pohádková galerie Vás zve na předvádění předení 
na kolovratu a zpracování ovčí vlny, které si tu 
můžete i vyzkoušet. Od září tu můžete obdivovat 
nová díla Ing. Arch. Vladimíra Cejnara – dlouhý 
třímetrový vyřezávaný vlak, portréty osobností a 
loutky.

Program na víkendy:
Soboty a neděle budou tvůrčí podle přání 
návštěvníků, kteří si mohou vyrobit podzimní 
věneček, šperky, loutku, namalovat hrneček, nebo 
modelovat s keramickou hlínou.
Od září je v galerii omezen provoz pouze na So 
a Ne od 13:00 do 17:00. Mimo provozní dobu se 
objednávejte na tel.: 606 470 014

Září v Domečku Na 
Kopečku v Rumburku
Pepek a Námořník
Středa 21. září od 19:00. Alternativní duo, které 
jako jediné hraje ve třech (na conga doprovází 
Ollie Oilová)  Caine - Myšionář a tajemník se 
statky nehmotnými, neustále experimentující s 
nástroji, zvukem i texty.
Nordic walking aneb sportujeme 
Na Kopečku
Středa 28. září od 19:00. Ve zdravém těle, zdraví 
duch -  přijďte tedy mezi nás a dozvíte se vše 
o nové prudce se rozvíjející kondiční a pro 
tělo i duši blahodárné aktivitě, jež je určena 
nejširší i nesportující veřejnosti. Večerem vás 
provede instruktorka Lída Matějčková a možná 
si domluvíme i společný výlet.
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V severních Čechách je celá řada velkolepých 
přírodních scenerií, které v rámci naší země i Evropy 
nemají konkurenci. Vždycky se o nich málo mluvilo, 
v době po válce se turistika vůbec nerozvíjela, 
ale ani v posledních 20 letech se lokalitám kolem 
hranice nevěnuje takřka žádná pozornost. S 
výjimkou tradičních cílů, jako třeba Pravčická brána. 
Máme to štěstí, že Krásná Lípa leží v srdci kraje, který 
nemá sobě rovného, a bylo by dobře, kdybychom si 
to uvědomovali, zvláště v současné nepříliš veselé 
době. Přírodní skvosty nejsevernějších Čech nás 
přímo obklopují, je jich nepřeberné množství, a to 
nás výrazně odlišuje od jiných oblastí země.
Krásnou Lípu s pískovcovou krajinou Českosaského 
Švýcarska spojuje Křinice a o jejích krásách se 
toho ve skutečnosti moc neví. Kyjovské údolí je 
dostatečně známé, zejména od doby, kdy jím vede 
oblíbená cyklotrasa. A pak, v místech, kde se Křinice 
stává hraniční řekou, nastupují soutěsky, které i ve 
svém blízkém okolí nabízejí několik unikátních 

míst, jež unikají pozornosti českých návštěvníků. 
Jsou to místa většinou pár metrů za hranicí, tedy na 
německé straně, oblast pro nás poněkud odlehlá, 
ale určitě stojí za vidění.
Kolem bývalých Zadních Jetřichovic, kde Křinici (a 
tedy I hranici) překračuje turistická cesta z Vysoké 
Lípy do Hinterhermsdorfu, bývalá historická 
spojnice tzv. Česká cesta, která byla funkční už ve 
14.století (do obou těchto obcí lze dojet autem 
a zaparkovat), jsou dnes jedny z nejodlehlejších 
koutů národního parku České Švýcarsko s minimem 
turistických cest. Zato na německé straně jsou 
cesty vyznačeny, přitom nepříliš navštěvovány a 
dovedou nás k mnoha skrytým cílům.
Hradba skal tyčících se na pravém saském 
břehu nad Zadními Jetřichovicemi se jmenuje 
Rabensteine (Havraní kameny). Vede k nim zeleně 
značená stezka. Po chvíli strmého stoupání přijdete 
na okraj skal 60 m vysoko nad údolím. Skvělý 
pohled na meandry Křinice se v takovém rozsahu 

nikde jinde nenabízí. Teprve odtud si uvědomíte 
krásu řeky a jejího údolí, sevřenou lesnatými vrchy 
a skalami. Vidíme odtud i na Růžák a Raumberg, 
výrazné vulkanické vrcholy, tak charakteristické pro 
tuto krajinu. 
Po stezce lze dojít rozsáhlými lesy nad Křinicí 
na rozcestí Wettinplatz a pokračovat do 
Hinterhermsdorfu nebo k soutěsce Křinice s 
plavbou na lodičkách Obere Schleuse.
Další cíl se nachází prakticky přímo na hranici (i 
když také na německé straně), v těžko přístupném 
Kozím dole, z české strany zcela nedostupném. 
Zavede nás tam nenápadná zelená značka ve tvaru 
trojúhelníku kategorie Bergpfad, horská stezka, 
která je poněkud náročnější než běžné značené 
cesty, ale pro průměrného chodce nepředstavuje 
žádný problém. 
Necelý půldruhý kilometr po proudu Křinice 
od Zadních Jetřichovic (oba břehy Křinice jsou 
už německé) odbočuje doleva přes most přes 
Křinici zelená směr Altarstein, Zeughaus. Cesta 
stoupá stinnou roklí Brueckengrund a je třeba 
nepřehlédnout onen trojúhelník, který nás vyvede 
vlevo z rokle napřed vzhůru, a potom prudce dolů 
do Kozího dolu, překvapivě krásného tichého místa 
v samém srdci Zadního Ceskosaského Svýcarska. 
Stojíme v hlubokém lese na hranici, kterou bychom 
bez patníčků vůbec nezaznamenali. Ve skalním 
bloku ve stínu nízkých smrků vidíme reliéf rysa 
a nad ním německý nápis hlásající, že roku 1743 
lesník z Hinterhermsdorfu Johann Gottfried 
Puttrich v tomto místě zastřelil rysa. Bylo to v době, 
kdy rysů v Českosaském Svýcarsku bylo už hodně 
málo. Poslední byl zastřelen na české straně zřejmě 
koncem 18. století.
Uvedené dva tipy nepostihují všechna místa kolem 
Křinice v oblasti státní hranice. Návštěvu obou 
dvou spojit v jeden výlet, to už je slušný program 
na celý den, zvláště jdeme-li do Zadních Jetřichovic 
z Vysoké Lípy. Není od věci jet po České cestě na 
kole (cyklotrasa v národním parku), potom je třeba 
ovšem dobře ho ukrýt – k oběma místům vedou 
jen stezky horského charakteru.
Navštivte tato místa v nadcházejícím podzimu, 
době barev, padajícího listí a mlh a budete 
překvapeni, jaké krásná zákoutí nabízí okolí Křinice, 
skalní řeky, která své údolí otevírá na svém počátku, 
u Krásné Lípy, a po celou dobu nevystoup9 z lesů až 
do svého ústí do Labe v Bad Schandau.

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci fotografovali? 

K Rysímu kameni u Zadních Jetřichovic

Po celý letošní rok vám přinášíme historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a 
vaším úkolem je srovnat fotografi i se současným 
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele 
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až po 
pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan 
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam 
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, 
že pošlete pátou správnou odpověď, budou 
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě, 
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako 
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme 
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže. 
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného 
čísla Vikýře. Tentokrát si pro odměnu na městský 
úřad může přijít rodina Heeneova. 
Odpověď na otázku z Vikýře č. 408: 
Na fotografi i byla vila v Pražské ulici, která od roku 
1909 sloužila jako hospodyňská (rodinná) škola. V 
roce 1919 ji její majitelka a zakladatelka Elisabeth 
Hille věnovala městu.  
Co se dnes nalézá na místě bývalého objektu, který 
je na pravé straně fotografi e. Protože se jedná o 
těžkou otázku napovíme vám, že stavba na levé 
straně stojí dodnes.  

 Foto: Martin Rak
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Festival Sedm divů - svátek cestovatelů 
a lidí v pohybu

České Švýcarsko o.p.s. a magazín Koktejl Vás srdečně zvou na ekofestival 
s cestovatelskou tématikou SEDM DIVŮ, který se koná 24. září 2011 v 
Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Do „hlavního města“ národního 
parku České Švýcarsko opět dorazí řada známých osobností, aby se s 
námi slovem i obrazem podělily o své zážitky a zkušenosti z cest do 
vzdálených končin světa. Letos to budou zejména moderátorka Lejla 
Abbasová, novinářka Petra Procházková, reportérka Barbora Literová, 
cestovatel Jiří Kolbaba a fotograf Petr Slavík.
Festival Sedm divů nabídne též skvělý doprovodný program. Připraven 
je dopolední výlet přes rozhlednu na Vlčí Hoře a Köglerovu naučnou 

stezku, exkurze v botanické zahradě společnosti Nobilis Tilia, workshop 
aromamasáže a výroby šperků, ekohrátky pro děti v interaktivní expozici 
Domu Českého Švýcarska, fi lmové projekce, soutěže o kalendáře a 
předplatné magazínu Koktejl. Dokonce i samotné občerstvení bude 
v cestovatelském stylu - ochutnáme gurmánské speciality dalekého 
Japonska.
Podrobné informace o ekofestivalu Sedm divů 2011 získáte na 
speciálním webu www.sedm-divu.cz. Dobrou zprávou také je, že 
díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj je vstupné na 
celý festivalový program zdarma. Akci pořádá České Švýcarsko, o.p.s., 

společně s redakcí Magazínu 
Koktejl, společností Nobilis 
Tilia a dalšími partnery. 
Ofi ciální začátek je v 13.50 
hodin, předpokládaný závěr ve 
22.00 hodin. Pro návštěvníky 
z Německa bude zajištěno 
simultánní překládání do 
němčiny. Podrobné informace 
o této akci najdete na webu: 
http://www.sedm-divu.cz/.
Těšíme se na Vás, České 
Švýcarsko, o.p.s. 

Letošní babí léto slibuje 

díky slunnému počasí 

krásné zážitky pro ty, kdo 

se ho rozhodnou strávit 

je v přírodě a vychutnat 

si jeho pestrobarevné 

scenérie. O to lépe, bude-

li to v atraktivní oblasti 

Národního parku České 

Švýcarsko, což přímo vy-

bízí vytáhnout fotoaparát 

a uchovat si vzpomínku na 

tyto chvíle prostřednictvím 

nádherných snímků. To je 

jeden z důvodů, proč České 

Švýcarsko, o.p.s., pořádá ve 

spolupráci s magazínem 

Koktejl jednodenní foto-

grafi cký workshop nazvaný 

Českošvýcarské fotosafari. 

Akce se koná v neděli 25. 

září od 9.00 hodin. Účastníci 

se vypraví autobusem na 

zajímavá místa a pod ve-

dením Václava Sojky a Jiřího 

Kolbaby budou tříbit své 

fotografi cké umění. Pokud 

byste měli chuť to také 

zkusit, více informací naj-

dete na webu www.sedm-

divu.cz.
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Hola, hola, škola volá…

Jedním  velice výrazným mezníkem v životě každého 

člověka je vstup do školy.  Většina malých předškoláků se na 

tento den „D“ hodně těší.  Letos nastoupilo k povinné školní 

docházce do prvních tříd 32 dětí plus pět dětí, které si první 

třídu musí zopakovat.  

Třídu 1. A vede pí uč. Jana Sieberová.

Třídu 1. B vede pí uč. Pavlína Malypetrová.

(m.alf )

Organizace školního roku 2011/2012

1. pololetí                         čtvrtek 1. září 2011 – úterý 31. leden 2012

2. pololetí                         středa 1. únor 2012 – pátek 29. červen 202

podzimní prázdniny         středa 26. a čtvrtek 27. říjen 2012

vánoční prázdniny           pátek 23. prosinec 2011 – pondělí 2. leden 2012

                                         vyučování začne v úterý 3. ledna

pololetní prázdniny         pátek 3. února 2012

jarní prázdniny                pondělí 13. – neděle 19. února 2012

velikonoční prázdniny    čtvrtek 5. – pátek 6. dubna 2012

hlavní prázdniny             sobota 30. červen – neděle 2. září 2012

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012 

Cenová akce ve 
sportovním areálu

Od 1. září 2011 si na Sportovním areálu Českého 
Švýcarska můžete pronajmout venkovní dvorce, 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a beach-
volejbal za zvýhodněnou cenu 80,- Kč/hod. Tato 
nabídka platí po celý den včetně víkendů a 
svátků.

PODĚKOVÁNÍ

Mateřská škola Motýlek mockrát děkuje 
 Stavebninám Partner-Václav Alfery

za darování písku pro děti. 

Míst ve školkách bude dost

Nové služby v Kostce

Vcelku nenápadným usnesením krásnolipského 

zastupitelstva bylo na jeho červnovém zasedání 

schváleno důležité a pro mnohé rodiče zásadní 

opatření, totiž vznik nového odloučeného 

pracoviště mateřské školy v objektu stávající 

školní družiny. Vedení města a základní školy tak 

reagovalo na zvýšenou potřebu na umístění dětí 

v našich předškolních zařízeních. Již v minulých 

letech byl zaregistrován mírný přesah zájemců, 

který byl zatím řešen výjimkou – navýšením počtu 

žáků ve třídách. 

Letos bylo u zápisu do školek již 68 dětí, přijmout 

je však možné pouze 30. Převis poptávky tak činil 

38 dětí. Je však potřeba uvést, že z toho 20 dětí 

není bezpodmínečně nutné umisťovat – např. 

nemají trvalé bydliště v Krásné Lípě, popř. jsou jen 

dvouleté.

Kritická situace by se tak týkala cca 20 dětí, resp. 

jejich rodičů. Vzhledem k populačnímu vývoji 

lze předpokládat, že podobná situace se bude 

opakovat minimálně další 2-3 roky.

Stavební úpravy, které jsou nezbytné pro splnění 

hygienických a provozních podmínek si vyžádají 

celkový náklad cca 350 tis. Kč. Jde o úpravy 

elektrorozvodů a osvětlení, zdravotní techniky na 

WC a v umývárně atd. Mzdy pracovníků budou 

hrazeny z dotace státu. Další provozní náklady, 

ve výši asi 70 tis. Kč, budou potřeba na nákup 

hraček, drobného vybavení a materiálu. Vznikne 

však plnohodnotné školské zařízení s celodenním 

provozem, hernou, jídelnou, ložnicí a sociálním 

zařízením.

Předpokládá se, že ve chvíli, kdy dětí do školek 

ubude, budou prostory zpětně využity pro provoz 

družiny.

V průběhu letních měsíců došlo na generální opravu 

střechy družiny, která byla doplněna střešními 

okny. Budova tak bude připravena na zateplení a 

opravu fasády, na které bude opakovaně podána 

žádost o dotaci.

MŠ Broučci: pí uč. Gottwaldová, Mičanová

MŠ Motýlek: pí uč.  Alferyová, Koubková, Steklá, 

Hnutová

MŠ Sluníčko: pí uč. Lehoczká, Kucerová, Handlířová

(J. Kolář)

Kostka Krásná Lípa, p. o. zahájila projekt „Aktivizace 

rodin“. V červenci 2011 bylo zahájeno poskytování 

Odborného sociálního poradenství a Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dále 

pracovního a fi nančního poradenství. Služby 

doplňuje již existující občansko-právní poradna. 

Všechny služby jsou poskytovány v komunitním 

centru a to zdarma.

Odborní poradci jsou připraveni poskytnout 

zájemcům radu, potřebné informace a podporu 

při řešení obtížných životních situací. Mezi 

tyto situace může patřit například dlouhodobá 

nezaměstnanost, zatížení exekucí, problémy 

s bydlením, rodinné či partnerské problémy a 

mnohé další. Velký důraz je zde kladen mimo jiné 

na diskrétnost poradců. Osoby se zdravotním 

handicapem mohou využít po dohodě službu v 

místě bydliště.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi chce 

podpořit rodiny, které se nacházejí v dlouhodobě 

nepříznivé situaci. Chce se podílet na zvyšování 

rodičovských dovedností, podporovat optimální 

vývoj dítěte a napomáhat lepšímu fungování 

rodiny. 

Projekt „Aktivizace rodin“ je fi nancován z prostředků 

ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

(Martina Vajdová, Kostka Krásná Lípa, p.o.)
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TJ Krásná Lípa – AS Roma Děčín
2       -       0

Petr Pinďák si doběhl pro druhé vítězství

Z turnaje starších přípravek přivezli 
stříbro

„ O putovní pohár GPJ“ 

Fotbalový mistrák odstartoval

Vítězem třetího ročníku mezinárodního 

vytrvalostního běhu Parkamaraton se už podruhé 

stal osmadvacetiletý Petr Pinďák ze Studánky. 

Letošní trať jednoho z nejnáročnější českých 

maratonů vedoucí z Krásné Lípy do německého Bad 

Schandau uběhl v čase 2:55:03. V ženské kategorii 

tuto vzdálenost nejrychleji, v čase 3:41:09, zdolala 

Eva Kollertová z Nového Města nad Metují. 

Na start náročné trati vedoucí krajinou Českého 

Švýcarska se postavilo šestačtyřicet běžců, na 

poloviční trať vyběhlo patnáct závodníků – vítězem 

se stal Petr Ulich a Irena Procházková, a čtvrtmaraton 

zdolalo jednadvacet borců – nejrychleji tuto trať 

uběhli Zdeněk Eisner a Vladimíra Jínová. 

Letošní Parkmaraton nově získal i další dvě skupiny 

závodníků. Pozornost a obdiv mnoha přihlížejících 

si vysloužilo osm handbikerů, kteří se letos 

premiérově na upravených speciálech vydali na 

speciální sedmikilometrovou závodní trať. A na dvě 

dětské tratě vyběhly i čtyři desítky dětí. Součástí 

Parkamratonu byl tradičně i nesoutěžní rodinný 

maraton, který absolvovalo sto devět rodinných 

týmů. 

(r)

Svou sezónu druhou zářijovou sezónu zahájila i starší fotbalové přípravka. Její 
zahajovací turnaj se odehrál v Mikulášovicích, a protože se letos opět hrají 
satelitní turnaje, přijelo na něj celkem pět týmů.
Naši borci odjeli v tomto složení: brána: Robík Kurz, hráči: Adam Pešek, Jára 
Indrák, Jára Svátek, Tomáš Alfery, Vlastík Šmalcl, Péťa Kaštánek, Patrik Kuruc.
Celkově skončili kluci na 2. místě s dvanácti body, nastříleli protihráčům 19 
branek a schytali jich 8. Lepší byli pouze hráči Velkého Šenova, kteří nás sice 
porazili, ovšem s nastříleným skórem na tom byli úplně stejně jako my).
Další satelitní utkání se bude konat v neděli 18.září ve Velkém Šenově.
Kluci byli jste skvělí!!!
Zápasy:  
SK Plaston Šluknov „A“ – TJ Krásná Lípa 1: 5  (Ondrák-1,Šmalcl-2, Alfery-2)
Spartak Jiříkov – TJ Krásná Lípa 0 : 3  ( Pešek-1, Alfery-2)
SK Velký Šenov – TJ Krásná Lípa  5 : 1  (Alfery-1)
Spartak Mikov Milkulášovice – TJ Krásná Lípa  2 : 7  ( Alfery-6, Pešek-1)
SK  Plaston Šluknov „B“ – TJ Krásná Lípa 0 : 3 (kontumačně – soupeř nedorazil)

(m.alf )

Na podruhé,ale v již vydařeném nádherném letním počasí se uskutečnil 

tradiční turnaj v plážovém volejbale „ O putovní pohár GPJ“. Zvuk píšťalky se 

rozezněl úderem desáté hodiny. A čí jména se vlastně budou opět skvět na 

tradičním putovním poháru? Nebudou vůbec nová. Po zásluze opět vyhrála 

dvojice Petra Lešová a Jirka Krček.

(Za příznivce plážového volejbalu D.Lehoczká)

První zářijovou sobotu odstartovali starší žáci 

letošní sezónu. První mistrovské utkání se odehrálo 

v Děčíně proti AS Roma Děčín. Naši hráči nastoupili 

v tomto složení: brána: Tomáš Rýsler, hráči: Alfery 

Filip, Matěj Pavlíček, František Holubek, Jiří Jelínek, 

Tomáš Alfery, Zadina Patrik, Bartoš Jakub, Bartoš 

František, Hroník Filip, Helle René. 

Hra soupeře byla od začátku sice velice rychlá, ale 

zbrklá a nepřesná, což pomohlo našim klukům, 

kteří se jakoby teprve „rozkoukávali“ a nehráli 

úplně nejlépe, ale první půlku naštěstí ubránili s 

nulovým skórem.

Druhá polovina zápasu hrála v náš prospěch poté, 

co dal Patrik Zadina první branku. To už soupeř 

psychicky nevydržel. Zanedlouho následovala 

téměř jistá branka od Tomáše Alferyho, kterého 

však brankář doslova vytlačil z brány. Tomáš však 

svoji akci po několika minutách opakoval a to už 

byla branka jasná. 
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I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 14. RM 
Usnesení RM č. 15 - 01 
RM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 14. RM 
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ. 
Bezpečnostní situace ve Šluknovském výběžku 
Usnesení RM č. 15 - 02 
RM se seznámila s odpověďmi na dopis starostů obcí 
Šluknovského výběžku předsedovi Vlády ČR a jednání 
starostů ve věci zhoršující se bezpečnosti a sociální 
situace v regionu. 
RM konstatuje, že centrální úřady státní správy 
nejsou schopny zajistit základní fungování výkonu a 
uplatnění práva, pořádku a sociálního přístupu soužití 
obyvatel.  
Povodňové škody - dotace  
Usnesení RM č. 15 - 03 
RM bere na vědomí předběžný seznam schválených 
projektů města Krásná Lípa v rámci programu Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní 
nebo jinou pohromou a to na projekty:
a) mostek Dlouhý Důl 
b) mostek Studánecká
c) oprava místní komunikace Kyjov-Vlčí Hora
d) tenisový kurt.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic 
a životního prostředí Ing. Jiřímu Rousovi připravit 
podklady pro výběr dodavatele jednotlivých staveb a 
zajistit následně realizaci staveb v souladu s žádostí 
a podle pravidel pro přidělení dotace včetně všech 
náležitostí a závěrečné zprávy.  
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy - Usnesení RM č. 15 - 04 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 258/1 o výměře 
480 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení 
zahrady Pavlu Daňkovi, Jablonec nad Nisou, Pobřežní 
3910/15 za podmínky respektování ochranného 
pásma trafostanice a vedení VN. 
Prodej části p. p. č. 1446, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 15 - 05 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1446 
o výměře 116 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Evě Štifterové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 20 za 
cenu 2 320 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
Prodej části st. p. č. 452/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 - 06 
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p. č. 452/3 
o výměře 107 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
zahrady Drahuši Hozdekové, Krásná Lípa, Studánecká 
14 za cenu 25 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené.
RM ukládá Petru Olivovi zajistit přemístění sušáku na 
prádlo z výše uvedené části pozemku. 
Využití pozemků z hlediska ÚP 
Usnesení RM č. 15 - 07 
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 869/3, k. ú. Krásná 
Lípa z hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR. 
Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 15 - 08 
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1383, k. ú. Krásná Lípa 
z hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR. 
Byty - pronájem - byt č. 8, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 - Usnesení RM č. 15 - 09 
RM neschvaluje pronájem bytu č. 8, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 Kováčovi Františkovi bytem 
Krásná Lípa, Frindova 214/14.  
Byty - pronájem - byt č. 4, Krásná Lípa, 
Bezručova 359/15 - Usnesení RM č. 15 - 10 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Krásná Lípa, 
Bezručova 359/15 Hrbkovi Jiřímu bytem Krásná 
Lípa, Studánecká 564/16. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 4, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 248/1 - Usnesení RM č. 15 - 11 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 248/1 Stanislavu Doležalovi, bytem Krásná 
Lípa, Varnsdorfská 242/4. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Pozastavení záměru obce prodat objekt 
Křinické náměstí 6/11 - Usnesení RM č. 15 - 12 
RM prodlužuje termín pozastavení záměru obce 
uvedený v usnesení RM č. 4 - 15 prodat objekt č. p. 6 a 
st. p. č. 238 a st. p. č. 238 (292 m2) do 
31. 10. 2012 z důvodu dočasného zachování objektu 
pro potřeby města.  
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě - Křinické náměstí 
7/12 - Usnesení RM č. 15 - 13 
RM doporučuje ZM schválit dodatek č.1 ke kupní 
smlouvě 
č. 2011/31/18 - 72 uzavřené s fi rmou Křinický pivovar 
s.r.o., Praha 6, Dejvice, Na Hanspaulce 1034/7a, 
kterým se termín v čl. 5 odstavec a) nejpozději do 31. 

10. 2011 nahrazuje datem do 31. 5. 2012 a termín v 
čl. 5 odstavec b) nejpozději do 31. 7. 2012 nahrazuje 
datem do 31. 12. 2012. 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Pražská 1171 
Usnesení RM č. 15 - 14 
RM doporučuje ZM neschválit dodatek ke kupní 
smlouvě 
č. 2010/31/19 - 301 uzavřené s fi rmou ECON C&S, s. r. 
o., Na Dvorcích 284/12, Praha 4, kterým se termín v čl. 
5 odstavec a) nejpozději do 6 měsíců od podpisu této 
kupní smlouvy nahrazuje datem do 31. 8. 2012. 
Bezplatný pronájem fotbalového hřiště 
Usnesení RM č. 15 - 15 
RM schvaluje občanskému sdružení Čačipen, 
Masarykova 21/7, Krásná Lípa bezplatný pronájem 
tréninkového škvárového hřiště ve fotbalovém areálu 
Krásná Lípa na akci 9. ročník Fotbalového turnaje 
minikopané pořádanou 27. 8. 2011 a neschvaluje 
bezplatný pronájem travnatého fotbalového hřiště na 
výše uvedenou akci. 
III. Různé
Prodej p. p. č. 355/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 15 - 16 
RM projednala orientační vytyčení p. p. č. 355/1, k. 
ú. Vlčí Hora a z důvodu zachování místní komunikace 
schvaluje rozdělení uvedeného pozemku, dle 
předloženého návrhu. 
Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky - Usnesení RM č. 15 - 17 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky městských bytů, dle předloženého návrhu. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 24, Krásná 
Lípa, Nemocniční 1137/6 - Usnesení RM č. 15 - 18 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 24, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o 
velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 
5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Směrnice č. 1 - Usnesení RM č. 15 - 19 
RM schvaluje změnu směrnice č. 1: Směrnice 
k zajištění účetnictví města Krásná Lípa, dle 
předloženého návrhu. 
Směrnice č. 4 - Usnesení RM č. 15 - 20 
RM schvaluje změnu směrnice č. 4 Finanční majetek, 
vedení pokladny, bankovní účty, ceniny, cenné papíry, 
přísně zúčtovatelné tiskopisy města Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu. 
Pravidla pro hospodaření s rozpočtovými 
prostředky, majetkem města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 - 21 
RM schvaluje změnu pravidel pro hospodaření s 
rozpočtovými prostředky, majetkem města Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu. 
Žádost o dotace CSI (Dům služeb) 
Usnesení RM č. 15 - 22 
RM se seznámila s průběhem dvouletého 
projednávání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce 
Centra sociální integrace (dům služeb), vyvolanými 
úpravami v žádosti a s protokolem o výsledku kontroly 
před schválením projektu a schvaluje stažení žádosti 
o dotaci z MPSV ČR. RM schvaluje opětovné podání 
žádosti dle nových pravidel poskytovatele dotace 
a ukládá Janě Drobečkové zkoordinovat a zajistit 
potřebné dokumenty v termínu do 15. 11. 2011.  
Projektový záměr  - Usnesení RM č. 15 - 23 
RM bere na vědomí záměr výstavby chodníku 
resp. smíšené komunikace pro pěší a cyklisty mezi 
zástavbou na Rumburské ulici a Zátiším a potřebným 
záborem pozemků a schvaluje přípravné kroky.
RM schvaluje uložení podkladových materiálů ze 
stavební suti a její zpracování na pozemkové parcele 
č. 3098 k. ú. Krásná Lípa. 
Smlouvy o smlouvách budoucích - plnění  
Usnesení RM č. 15 - 24 
RM projednala žádost PhDr. Zdeňka Neterdy, který 
zastupuje skupinu fi rem Lípa Development, a.s. 
Praha, a přehled plnění základních smluvních 
ujednání a termínů jednotlivých smluv mezi městem 
Krásná Lípa a jednotlivými společnostmi skupiny Lípa 
Development, a.s.
RM doporučuje ZM rozhodnout o dodatcích a změně 
termínů jednotlivých smluv provázaně a v závislosti 
na plnění ujednání všech smluv k 
31. 12. 2011. 
Nájem kanalizace a ČOV  - Usnesení RM č. 15 - 25 
RM rozhodla o skončení pronájmu infrastrukturálního 
majetku - stavby označeného jako: Kanalizace a ČOV 
Krásná Lípa za účelem jeho provozování uzavřenou 
mezi městem Krásná Lípa se sídlem Masarykova 6, 
407 46 (pronajímatel) a Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
(nájemce) na základě Článku VI. nájemní smlouvy 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 15. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24.08.2011

č. 2004/33/14 - 374 ze dne 15. 10. 2004 a dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě uzavřeného dne 31. 3. 2010 
za dodržení podmínek vyplývající ze Smlouvy o 
podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy 
uzavřenou mezi Městem Krásná Lípa a Severočeskou 
vodárenskou společností, a.s. Teplice ze dne 26. 9. 
2002 a příslušných dodatků Smlouvy o podmínkách 
uzavření budoucí kupní smlouvy. Skončení pronájmu 
majetku je dále podmíněno záměrem města Krásná 
Lípa vypsat výběrové řízení a vybrat provozovatele 
kanalizace a ČOV města dle koncesního zákona č. 
139/2006 Sb., event. dle zákona o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb., a vzhledem ke složitosti a náročnosti 
výběrového řízení, jakož i vzhledem ke skutečnosti, 
že nelze předem určit přesný termín podpisu 
smlouvy s provozovatelem vzešlým z výběrového 
řízení s ohledem na možné námitky uchazečů a 
jejich pravomocné řešení, se smluvní strany v zájmu 
zachováni kontinuity řádného provozování kanalizací 
a ČOV pro veřejnou potřebu obce dohodly na tom, 
že doba trvání a doba platnosti stávající nájemní 
smlouvy se ukončuje ke dni, v němž budou splněny 
všechny tři následující podmínky:
1) Město coby zadavatel v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., popř. v souladu se zákonem č. 139/2006 
Sb., uzavře smlouvu s novým provozovatelem.
2) Město uzavření smlouvy s novým provozovatelem 
písemně oznámí nájemci.
3) Od prvního dne měsíce následujícího po oznámení 
ad 2) uplyne lhůta šesti celých kalendářních měsíců. 
Oplocení pronajatého pozemku 
Usnesení RM č. 15 - 26 
RM bere na vědomí oznámení Jaroslavy Homolkové, 
Roseweltova 1052/13, o provedení rekonstrukce 
stávajícího oplocení pozemku města Krásná Lípa, 
který má řádně pronajatý, s tím že v případě ukončení 
nájmu dojde k uvedení pozemku do původního stavu. 
Informace o vedení objízdné trasy 
Usnesení RM č. 15 - 27 
RM bere na vědomí oznámení o vedení objízdné trasy 
přes město Krásná Lípa na trase Rumburk - Nový 
Bor, z důvodu opětovné úplné uzavírky železničního 
přejezdu v Dolním Podluží ve dnech 23. 9. až 27. 9. 
2011. 
Veřejná zakázka - nákup traktoru pro TS 
Usnesení RM č. 15 - 28 
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifi kace a Zadávací dokumentaci na 
provedení veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách - Pořízení komunální techniky, 
dle přílohy.  
Společnou činností proti šikaně 
Usnesení RM č. 15 - 29 
RM schvaluje realizaci projektu Společnou činností 
proti šikaně a přijetí dotace 12 000 Kč z dotačního 
programu Prevence rizikového chování v Ústeckém 
kraji v roce 2011 pro Základní školu a Mateřskou školu 
Krásná Lípa, p.o. 
Spolupráce s agenturou Zdeněk Novák na akci 
Den Českého Švýcarska  - Usnesení RM č. 15 - 30 
RM schvaluje spolupráci města Krásná Lípa s fi rmou 
Zdeněk Novák kultura-media-eventy, 250 63 Mratín 
na plánování, realizaci a spolupodílení se na akci Den 
Českého Švýcarska. 
Smlouva o zajišťování závodní preventivní péče 
Usnesení RM č. 15 - 31 
RM schvaluje smlouvu č. 2011/19/19-326 mezi 
městem Krásná Lípa a MUDr. Gabrielou Rezkovou o 
zajišťování závodní preventivní péče. 
Spisový a skartační řád MěÚ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 - 32 
RM schvaluje Spisový a skartační řád MěÚ Krásná Lípa. 
Organizační řád MěÚ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 - 33 
RM schvaluje Organizační řád MěÚ Krásná Lípa. 
Pracovní řád MěÚ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 15 - 34 
RM schvaluje Pracovní řád MěÚ Krásná Lípa. 
Standardy kvality pečovatelské služby města 
Krásná Lípa  - Usnesení RM č. 15 - 35 
RM bere na vědomí Standardy kvality pečovatelské 
služby města Krásná Lípa a ukládá tajemnici MěÚ 
Krásná Lípa Mgr. Lucii Hankové jejich pravidelnou 
aktualizaci ve spolupráci se sociálním pracovníkem a 
pečovatelkami. 
Rekonstrukce střechy - Křinické náměstí 14/16 
Usnesení RM č. 15 - 36 
RM schvaluje uzavření SOD na rekonstrukci střechy 
na objektu Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16 
s fi rmou Jaroslav Novák - klempířství, Varnsdorf, 
Havlíčkova 3391, dle předložené nabídky a na základě 
vyhodnocení předložených nabídek dalších fi rem. 
Přidělení příspěvku - Svaz Němců 

Usnesení RM č. 15 - 37 
RM neschvaluje žádost MO Svaz Němců o poskytnutí 
příspěvku na pokrytí nákladů za jízdné na zájezd do 
Bad Muskau. 
Pronájem podia pro Den Českého Švýcarska 
Usnesení RM č. 15 - 38 
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem podia 
Tolštejnského panství na akci Den Českého Švýcarska, 
která se bude konat dne 3. 9. 2011, dle předloženého 
návrhu.
RM schvaluje smlouvu o provedení práce na pronájem 
podia Tolštejnského panství, dle předloženého návrhu. 
Schválení zprávy o inventarizaci majetku ZŠ a 
MŠ Krásná Lípa - Usnesení RM č. 15 - 39 
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci 
majetku v ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 2010 v 
předloženém znění. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2011. - Usnesení RM č. 15 - 40 
RM odvolává Lucii Voglovou z inventarizační 
komise města Krásná Lípa pro rok 2011 k provedení 
inventarizace TS - veřejné osvětlení a jmenuje nového 
předsedu této komise Jana Koláře s platností od 25. 8. 
2011. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2011. - Usnesení RM č. 15 - 41 
RM odvolává Lucii Voglovou z inventarizační 
komise města Krásná Lípa pro rok 2011 k provedení 
inventarizace přísně zúčtovatelných tiskovin, akcií, 
směnek, cenných papírů a podílových listů a jmenuje 
do této komise Janu Kovaříkovou s platností od 25. 8. 
2011 . 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro 
rok 2011. - Usnesení RM č. 15 - 42 
RM odvolává Lucii Voglovou z inventarizačních 
komisí města Krásná Lípa pro rok 2011 k provedení 
inventarizace poskytnutých, přijatých a dlouhodobě 
přijatých záloh, zůstatků fi nančních účtů, peněžních 
fondů, dohadných účtů, výdajů a výnosů příštích 
období, nákladů a příjmů příštích období města 
Krásná Lípa a do těchto komisí jmenuje Miroslavu 
Přibylovou s platností od 25. 8. 2011. 
Program kina a plán akcí v KD na září 2011 
Usnesení RM č. 15 - 43 
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v KD na 
září 2011. 
Zápis do kroniky města 
Usnesení RM č. 15 - 44 
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc červen a červenec 
2011, dle předloženého návrhu.
Žádost o poskytnutí prostor kulturního domu 
Usnesení RM č. 15 - 45 
RM neschvaluje žádost Folklorního souboru Lužičan o 
bezplatné poskytnutí prostor kulturního domu Krásná 
Lípa na svatbu členů FS Lužičan, která se koná dne 17. 
9. 2011. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- dohoda o poskytnutí dotace KČT Krásná Lípa z 
Programu rozvoje venkova ČR,
- dopis od Radima Burkoně, ředitele o. p. s. České 
Švýcarsko - vyjádření k provozu domu o. p. s. České 
Švýcarsko, 
- kopie faktury za nákup pískovcových kvádrů,
- čestné prohlášení - demolice přístavku u domu 
Křinické náměstí 14/16,
- dopis od paní Anny Arnoldové a Věry Polákové - 
reklamace vyúčtování služeb na vyklizení nepořádku 
u domu Křinické náměstí 14/16,
- vyhlášení prodejů a pronájmů nemovitostí,
- cenová nabídka na opravu balkonu v DPS,
- přehled oprav, rekonstrukcí a investic na rok 2011,
- dopis od Stavebního bytového družstva občanů 
Průkopník - sdělení o záměru odkoupení domu 
Frindova 979/4,
- dopis od Oblastního stavebního bytového družstva 
Děčín - sdělení o záměru odkoupení domu Frindova 
979/4,
- nesouhlas s návrhem na přestavbu dvora u domu v 
Masarykově ulici 1/16,
- poděkování za urychlené vybudování vrátek u 
předzahrádek DPS II. 
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Komise pro prodej nemovitostí ze dne 
23. 6. 2011,
- zápis ze 4. schůze Kontrolního výboru ze dne 11. 8. 
2011. 

Jan Kolář                                                       Ing. Zbyněk Linhart


