
Ve středu 21. září 2011 se konalo již 6. zasedání Za-
stupitelstva města Krásná Lípa (ZM) v novém voleb-
ním období. 
Na programu mělo více jak 60 bodů, kromě stan-
dardních prodejů pozemků a další běžné agendy, 
projednalo především kulturní činnost a propagaci 
města, školskou problematiku a dotační aktivity. 
V úvodu jednání se zastupitelům představil v krát-
kém vystoupení nový ředitel České Švýcarsko, o. p. 
s. Bc. Filip Brodský, který zároveň informoval o sou-
časné ekonomické situaci společnosti, jež se potý-
ká s velmi napjatým fi nancováním realizovaných 
projektů. 
Zastupitelé také shlédli prezentaci o činnosti pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa. Ředitelka školy RNDr. Ivana Pre-
yová představila mj. i velmi širokou paletu školních 
aktivit, které jsou zaměřeny na práci a aktivity se 
žáky ze sociálně slabších rodin, na volnočasové čin-
nosti apod. 
Zastupitelé také schválili stanovení kompetencí a 
věcných náplní starosty a místostarosty města i ta-
jemnice MěÚ. 
Zastupitelstvo se dále zabývalo prodejem bytové-
ho domu Pražská 20, který je značně zdevastován 
a poté, co z něj byli letití neplatiči vystěhováni, nut-
ně potřebuje významné investice do oprav, aby jej 
nepotkal osud blízkého bývalého „mlýna“. O objekt 
projevilo zájem několik zájemců z Krásné Lípy. Za-
stupitelé nakonec rozhodli o prodeji p. Josefu He-
rákovi s tím, že prodej je vázán na splnění mnoha 
podmínek. 
Zároveň zastupitelé odsouhlasili záměr odprodat 

bytový objekt Frindova 4 formou družstevního 
vlastnictví prostřednictvím SBDO Průkopník Varns-
dorf. 
Zajímavým bodem jednání bylo i usnesení k no-
vému územnímu plánu města, který se intenzivně 
připravuje a nyní bude jeho návrh předložen k ve-
řejnému projednání. Jedná se o dokument, který 
zásadním způsobem ovlivní rozvoj města na mno-
ho dalších let a dotýká se doslova každého. 
Zastupitelstvo také rozhodlo o přijetí řady dotací, 
které se podařilo v minulých měsících získat. Téměř 
10 miliónů korun v několika projektech půjde do 
sociální oblasti prostřednictvím příspěvkové orga-
nizace Kostka Krásná Lípa. Město také získalo cca 
1,6 mil. korun na odstranění povodňových škod po 
povodni v srpnu 2010. Bude tak konečně možné 
mj. přikročit k opravám mostků v Kyjově a na Varns-
dorfské ulici. Jen škoda, že fi nance přichází s tako-
vou časovou prodlevou a před zimním obdobím. 
Zastupitelstvo také jednohlasně odsouhlasilo nové 
znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 o sta-
novení míst, na kterých mohou být provozovány 
výherní hrací přístroje s tím, že v případě navýše-
ní příjmů města na základě nového rozpočtového 
určení daní (základní příjem města od státu), bude 
projednán zákaz provozování výherních automatů 
ve městě. 
Jednání bylo velmi konstruktivní a probíhalo v pra-
covní atmosféře. Další řádné jednání je připraveno 
na 7. prosince a bude mít na programu především 
ekonomickou problematiku a hospodaření města. 

(J. Kolář)  

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severo-
západ odstartoval soutěž o nejzajímavější projekt 
podpořený z ROP SZ. Mezi projekty najdete i rekon-
strukci Křinického náměstí, který již získal jedno z 
nejvyšších ocenění a byl vyhlášen dopravní stav-
bou roku 2010. 
Celkem bylo nominováno třicet dokončených 
projektů, které již slouží veřejnosti. Neváhejte, na-
vštivte 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 prá-
vě ten náš a hlasujte pro něj. 
Soutěž probíhá ve třech kolech od 1.září 2011 do 
30. listopadu 2011 formou internetového hlaso-
vání. Začátkem každého měsíce budou vyhlášeni 
výherci předchozího kola. Pokud tedy nevyhrajete 
hned napoprvé, nezoufejte, můžete zkusit štěs-
tí znovu a hlasovat i v následujících dvou kolech. 
Krásná Lípa je zatím s 80-ti hlasy na 9. místě. 

(r)
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 29. září

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 13. října

Zastupitelstvo města Krásná Lípa 
jednalo pošesté

Podpořte krásnolipské Křinické 
náměstí a vyhrajte vyhlídkový let
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Uklízeli turisticky značenou cestu
Pravidelně dvakrát do roka se skupina dobrovolníků 
vydává uklízet černé skládky Krásné Lípy. Děje 
se tak vždy v rámci celosvětové kampaně Clean 
Up the World – Ukliďme svět, během níž do 
města i tentokrát přijely pomoci děti ze skupiny 
mladých ochránců přírody Brontosaurus z Ústí nad 
Labem. Uklízelo se podél turisticky značené cesty 
vedoucí z Krásné Lípy přes Skřivánek a Zahrady na 

rozhlednu na Vlčí hoře. Nejvíce odpadu se tradičně 
nasbíralo hned za městem a ani tentokrát mezi 
odpadem nechyběly pneumatiky, sklo, igelitové 
pytle a jiný drobný odpad, který normálně patří 
do popelnice, nebo sběrného dvora. Na organizaci 
akce se společně podílejí město Krásná Lípa a jeho 
Technické služby, Český svaz ochránců přírody Tilia 
a Správa Národního parku České Švýcarsko. (vik)

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

Sbírka ošacení
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.

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

1. – 2. 10. 2011 MUDr. Miličová Jiřina , Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
 
8. - 9. 10. 2011 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624

15. – 16. 10. 2011 MUDr. Šetek Vladislav, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 310

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

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 10.10. 2011 ve Vlčí Hoře a 
v Zahradách a ve čtvrtek 13.10. 2011 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 24.10. 2011 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 27.10. 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.
Od 1. října 2011 začíná zimní svoz popelnic. 
Znamená to, že  popelnice s bílou a červenou 
známkou budou vyváženy od 1.10. do 31.3. každý 
týden.
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Z podrobné policejní statistiky se dá vyčíst, že 
trestná činnost na Šluknovsku roste velmi mírně. 
Ovšem zásadně jiná je situace u přestupků, tedy 
drobné kriminality, kde je nárůst patrný ve všech  
policejních obvodech Šluknovska. I v OPP Krásná 
Lípa tyto přestupky narostly o padesát procent. 
Nedá se tedy divit tomu, když policejní statistiky 
hovoří o tom, že žijeme v kraji s nadprůměrnou 
trestnou činností. Hůře na tom už je pouze Praha a 
Moravskoslezký kraj.
V Krásné Lípě se v první polovině tohoto roku 
řešilo dvaadevadesát přestupků. Za celý loňský 
rok jich bylo sto pět. V letošním roce se zásadně 
změnil i obsah přestupků. V loňském roce vedly 
ty spáchané proti občanskému soužití (třináct 
proti loňským třiatřiceti), letos se zvýšily přestupky 
spáchané proti majetku - třiatřicet proti loňským 
patnácti.
Starostové Šluknovska proto na úrovni vlády 
požadují aktivní řešení v současné době již 
nezvladatelné drogové kriminality a obtěžující 
pouliční kriminality v jednotlivých městech 
Šluknovska. 

(vik)

V hlasování Kudy z nudy, které probíhá do konce 
září, patří mezi favority na vítěze nejkrásnější 
vyhlídka na České Švýcarsko Belvedér. Belvedér je 
nejstarší opravenou vyhlídkou Českého Švýcarska. 
Za časů pánů z Clary-Aldringen se na terase konaly 
oblíbené hudební produkce a snad právě nádherný 
výhled do hlubokého labského kaňonu učaroval 
všem milovníkům romantických přírodních 
zákoutí, kteří vyhlídce poslali přes 600 hlasů. Z 
našeho regionu se soutěže účastní také pivovar 
Kocour, který ve své kategorii patří se 459 hlasy 
rovněž k favoritům, a zážitkový výlet Dobrodružství 
na labských vlnách.

(České Švýcarsko, o.p.s.)

Pracovní náplň: zajištění sociální služby – 

odlehčovací služby ve Šluknovském výběžku. 

Vedení týmu asistentek, organizace práce, 

standardy kvality, jednání s uživateli, výkaznictví. 

Cílová skupina: osoby pečující o osobu blízkou, 

senioři. 

Nabízíme: možnost podílet se na rozvoji 

sociálních a komunitních služeb, pracovní úvazek 

0,5 = 20 hod./týdně, pracovní smlouva na dobu 

určitou, fl exibilní pracovní doba, dobré mzdové 

ohodnocení, nástup možný ihned. 

Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání, 

splňující kvalifi kační požadavky zákona 108/2006 

Sb., trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 

znalost standardů kvality a výkaznictví v sociálních 

službách, organizační schopnosti, schopnost 

vedení týmu, znalost práce v prostředí MS Offi  ce, 

samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní 

přístup. 

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte 

do 5. října na Kostka, p.o., Masarykova 1094/4, 407 

46 Krásná Lípa nebo na kostka@krasnalipa.cz. 

Avizované setkání zástupců obcí Šluknovského 

výběžku s ministrem práce a sociálních věcí 

Jaromírem Drábkem se nečekaně protáhlo o 

pracovní oběd s předsedou Vlády ČR Petrem 

Nečasem. Ten poněkud nečekaně vyrazil na 

pracovní cestu na sever Čech a se starosty se setkal 

v rumburském kulturním domě. Potvrdil snahu 

situaci řešit, představil některá relativně rychlá 

opatření (např. navýšení počtu míst ve veřejně 

prospěšných pracích pro letošní poslední čtvrtletí), 

ale i opatření dlouhodobá, především v rámci úprav 

vyplácení sociálních dávek a v rozpočtovém určení 

daní, které je základním fi nančním zdrojem obcí. 

Zároveň osobně apeloval na starosty, aby přispěli 

ke zklidnění situace a vyzval je k dílné spolupráci a 

podpoře při aplikaci připravovaných opatření. 

(jk)

Pouliční kriminalita roste i v Krásné Lípě

hl á í K d d kt é bíhá d k

Belvedér je favoritem 
na cenu Kudy z nudy

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance - 
sociální pracovník/pracovnice 

Premiér Nečas navštívil Šluknovský výběžek

Policejní sloupek - 
přehled za uplynulý 

měsíc 
Policie pátrá 
Policie pátrá po pachateli, který 28. srpna kolem 
osmé hodiny večerní zapálil dva velkoobjemové 
kontejnery na tříděný odpad umístěné v Kyjově 
nedaleko odbočky do Kyjovského údolí. Protože 
svým jednáním způsobil škodu 12 tisíc korun, 
je věc šetřena jako přečin poškození cizí věci s 
trestní sazbou odnětí svobody až na jeden rok. 

Důchodkyně přišla o peníze 
Finanční hotovost ve výši 30 tisíc korun 
postrádá důchodkyně z Domova důchodců 
v Krásné Lípě. Tuto částku měla ještě v lednu 
2010 v úschově na LDN v nemocnici Varnsdorf a 
při příjmu do Domova důchodců v Krásné Lípě 
jí nebyla započítána do její fi nanční hotovosti. 
Protože nejde o první případ v tomto zařízení, 
byla věc předána Službě kriminální policie a 
vyšetřování v Rumburku. 

Místo platu vězení 
Devatenáctiletého mladíka z Krásné Lípy 
přistihla policie, jak v bývalém areálu ACHP 
vypaluje kabely. Ještě téhož dne si jmenovaný 
převzal sdělení podezření pro přečin krádeže 
vloupáním, neboť se zjistilo, že kabelů se 
zmocnil po překonání oplocení na staveništi na 
náměstí, kde byl před tím asi týden zaměstnán. 
Místo slíbené odměny za odvedenou práci 
bude muset bývalému zaměstnavateli uhradit 
škodu ve výši 3 tisíc korun a ještě mu hrozí 
odnětí svobody až na dvě léta. 

Jak se dostat z koupelny rovnou do basy 
Své bývalé družce chtěl dvaatřicetiletý opilí 
muž z Krásné Lípy vymalovat koupelnu. I přes 
její nesouhlas jí vnikl vstupními dveřmi do bytu, 
odmítal ho opustit a začal s prací. Z bytu odešel 
až ve chvíli, kdy mu rozlila barvu, vyhodila na 
dvůr štafl e a šla věc oznámit na policii. Protože 
bývalý druh neměl v bytě co pohledávat, bylo 
mu sděleno podezření z přečinu porušování 
domovní svobody, za který mu hrozí odnětí 
svobody až na dvě léta. 

Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. srpna 
do 16. září evidovali 29 trestných činů a 60 
přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor 
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Byt k pronajmutí
Město Krásná Lípa pronajme a prodá byt č. 20 o 
velikosti 1 + 1 (33 m2) v Nemocniční 1149/12a – 
růžový dům na sídlišti. Byt I. kategorie o velikosti 
1+1 (cca 30 m2, sazba nájemné 14,08 Kč/m2). 
Kauce 23 000 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 splnění jedné z možností: 1) 
uhrazení kupní ceny bytové jednotky v plné výši 
před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy,  2) splacení kupní ceny bytové jednotky v 
96 měsíčních anuitních splátkách. Bližší informace 
MěÚ Krásná Lípa, kancelář č. 11. 

(r)
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Zástupci čtyř turistických svazů - České republiky, 
Slovenska, Polska a Německa - si v Krásné Lípě 
vyměňovali zkušenosti při mezinárodní turistické 
konferenci zabývající se historií a současným 
stavem turistického hnutí na Šluknovsku a 
Děčínsku. „Historie je důležitá, neboť z ní můžeme 
čerpat a mnohé se z ní můžeme naučit. Důležitější 
ale pro dobré fungování turistických odborů byla 
vzájemná výměna zkušeností z práce s mládeží 
a seznámení se s novým turistickým projektem, 
kterým je rodinná turistika,“ uvedl důvody 
vzájemného setkání předseda krásnolipských 
turistů Václav Hieke. Kromě jednání u kulatého 
stolu, turisté poznávali i krásy Českého Švýcarska 
a Lužických hor při několika společných výletech 
do Jetřichovic, na Tolštejn, či Jedlovou horu. 
Konferenci společně připravila Místní akční skupina 
Šluknovsko a Klub českých turistů Krásná Lípa.

(vik)

Kdo jsou ti, kteří plní stránky cestovatelských 
magazínů, kdo a jak žije na tajuplném Velikonočním 
ostrově, či síla tradice, hlad, bída a války v Africe. 
Tím vším a mnohým dalších se zabýval už třetí 
ekofetival s cestovatelskou tématikou, který se o 
víkendu konal v Krásné Lípě. Maratón projekcí a 
přednášek obohacený doprovodným programem 
pro dospělé i pro děti přilákal do sídla národního 
parku Českého Švýcarska několik desítek milovníků 
cestování, nevšedních zážitků a krásných fotografi í. 
A nevšedních zážitků se i na jednom místě během 
několika málo hodin dostalo všem svrchovaně. Do 
„hlavního města“ národního parku České Švýcarsko 
totiž dorazila řada známých osobností, aby se s 

nimi slovem i obrazem podělila o své zážitky a 
zkušenosti z cest do vzdálených končin světa.
Vedle řady přednášek, které přítomným zcela 
jistě pozvedly jejich cestovatelského ducha, 
pořadatelé festivalu připravili i dva zajímavé 
workshopy s terapeutickým a výtvarným 
zaměřením. A nezapomněli ani na děti, pro které 
přichystali interaktivní soutěžní program a cyklus 
animovaných fi lmů o tom, jaký vliv na přírodu 
může mít naše chování. Exluzivní nabídkou 
festivalu pak byla fotografi cká dílna, kterou vedli 
skvělí fotografové magazínu Koktejl. 

(vik)

Jak jinak než v krojích a za účasti všech členů folklorního souboru se odehrála svatba primáše muziky 
folklorního souboru Lužičan Petra Semelky. Gratulujeme.

Foto: Dušan Zápotocký Při muzice a sluníčku hodovali všichni ti, kteří si 
nenechali ujít dnes už tradiční Svatováclavské 
posvícení. Zabijačkové pochoutky, posvícenské 
koláčky a dobré pití mizelo za doprovodu tónů 
muzik krásnolipského Lužičanu a pardubické Lipky. 
Celodenní veselí pokračovalo i večer, kdy se v 
krásnolipském Kulturním domě při „Setkání muzik“ 
sešlo kolem čtyřiceti lidí. Na pódiu se střídaly 
muziky lidových souborů s country kapelou 
Ruksak. Obě akce se konaly v rámci Lidového roku 
pořádaného folklorním souborem Lužičan, který 
fi nančně podpořil Ústecký kraj i naše město. 

(Naďa Semelková)

Čtyři národy jednaly 
v Krásné Lípě

Z Krásné Lípy do celého světa 
během osmi hodin

Svatba v krojích Krásnolipští hodovali 
při hudbě
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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.

Ve čtvrtek 6. října se uskuteční komentovaná 
prohlídka běžně nepřístupné zámecké budovy, v 
níž dnes sídlí střední škola. O historii zámeckého 
areálu bude vyprávět rumburská historička 
Ester Sadivová. Sraz účastníků je v 16:00 hodin 
před rumburskou Loretou. Na účastníky kromě 
prohlídky barokní budovy čekají historické 
pohlednice a fotografi e a ukázky barokní hudby, 
která byla zkomponována v Rumburku v době 
výstavby zámku. 

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. Na poměrně těžkou otázku fotokvízu 
z čísla 409 odpovědělo úspěšně pouze 11 
soutěžících. Nikdo z 32 účastníků však tentokrát 
nedosáhl celkových 5 správných odpovědí.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 409: 
Na místě, kde stávala krásnolipská rychta se dnes 
nachází budova lékárny. Snímek byl pořízen z 
Nemocniční ulice od bývalé hasičárny. Stávající 
objekt na levé straně obrázku je bývalá prodejna 
obuvi. 
Jak se dnes jmenuje ulice uprostřed fotografi e?  

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. 

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.

Sdružení Čačipen vás v sobotu 8. října od 15:00 
hodin zve do Kulturního domu – kina v Krásné Lípě 
na zábavnou soutěž pro děti a mládež ŠIKULKA 
2011. Soutěžit budou dívky a chlapci od 6-ti do 15-
ti let.

V sobotu 1. října od 17:00 se v klášterním kostele 
sv. vavřince v Rumburku uskuteční koncert ke 
cti sv. Františka a sv. Václava. Na programu je 
Concertino pro fagot a komorní orchestr Patrika 
Englera a Svatováclavská mše Igora Heinze. 
Vystupuje Vilémovský chrámový sbor a Orchestr 
hudebníků Šluknovského výběžku. Duchovní 
slovo pronese páter Jozef Kujan. Koncert pořádá 
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek ze vstupného je 
určen na obnovu Lorety v Rumburku.  

Téměř 500 fotografi í „Rumburk v proměnách času“ 
je k vidění v rumburském muzeu. Výstava vznikla 
spoluprácí amatérského fotografa a nadšence 
Václava Jelínka s mnoha místními sběrateli, kteří 
poskytli zajímavé dobové záběry. Zajímavé je 
srovnání historie a současného stavu, stejně jako 
jedinečné dobové záběry samy o sobě. Nutno 
podotknout, že jen opravdoví znalci by určili 
polohu některých dříve vyhlášených hostinců, 
protože pamětníků ubývá a budovy zcela ztratily 
svou původní tvář.  Výstava potrvá do 2. února 
2012 a přístupná je od pondělí do pátku vždy od 
9:00 do 15:00 hodin. Návštěvy o víkendu je nutno 
předem objednat. Vstupné je 15 Kč. 

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.

Úcta ke stáří Ojedinělá prohlídka 
zámku v Rumburku

FOTOSOUTĚŽ – 
Poznáte co naši předci 

fotografovali? 

Velká party kolem 
jablek

Bleší trhy

Šikulka 2011

Koncert ke cti sv. 
Františka a sv. Václava

Srovnávací fotografi e 
Rumburku 

Burza dětského 
oblečení a hraček

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Pohádková galerie 
řemesel 

v Jiřetíně pod 
Jedlovou

Provoz v galerii je omezen pouze na So a Ne 
od 13:00 do 17:00. Mimo provozní dobu se 
objednávejte na tel.: 606 470 014.
Pořádají se víkendové, ale i jednodenní 
kurzy keramiky, plstění ovčí vlny a drátování. 
Výuka hraní na didgerido. Na kurzy je nutné 
se předem objednat. V galerii také probíhá 
výstava vyřezávaných plastik osobností, loutek 
a řemeslných výrobků.

Říjen v Domečku Na 
Kopečku v Rumburku
Jam session
Středa 5. října od 19:00. Vezměte všechno, na 
co se dá hrát, a přijďte se zajamovat k čaji a 
rozpáleným kamnům. Bývá to hudba divoce 
jemná. A možná přijde i Renda Habich.

Na Kopečku s Pavlem Kacafírkem
Středa 12. října od 19:00. Křeslo pro hosta 
tentokrát pro výtvarníka, ilustrátora knih, 
dlouholetého ředitele Základní umělecké školy 
v Rumburku a osvíceného a milého člověka.
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Program kina Krásná Lípa ŘÍJEN 2011
ŠMOULOVÉ

úterý 4.10. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Šmoulové ze známého animovaného seriálu se budou muset vypořádat nejen sami se sebou, ale hlavně s čarodějem 

Gargamelem, který je vyžene do  naší současnosti. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

VIDITELNÝ SVĚT
úterý 11.10. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Ten se ve fi lmu objevuje jako Oliver, velmi uzavřený 
a nekomunikativní letový dispečer. 105 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

CAPTAIN AMERIKA:
první avenger

středa 12.10.od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
V tomto akčním sci – fi  se mladý neduživý Steven  během druhé světové války dobrovolně zúčastní experimentálního 

tajného programu a díky tomu se stane supervojákem. 124 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

SUPER 8
pondělí 17.10. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Skupinka teenagerů  se rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, 
že výsledný fi lm bude ještě děsivější, než zamýšleli. 112 min. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školek a školy. Především díky Vám se naše škola již 
mnoho let umisťuje na předních příčkách škol, které mají  jako jednu z aktivit 
environmentální výchovy za udržitelný rozvoj života sběr druhotných surovin. 
Učíme tím sebe a své potomky pečovat  nejen o přírodu, ale i o prostředí ve 
kterém žijeme a kde budou žít i další generace. 
Tímto prostřednictvím vám oznamujeme, že jsme zahájili sběrovou akci, která 
bude pokračovat celý rok a to vždy každou  středu před vyučováním – tedy od 
7.30 do 8.00. 
V tento den sbíráme: 

- papír
- plastové lahve
- vyřazený elektromateriál  všeho druhu
Dále sbírají třídy baterie, které mohou děti nosit nepřetržitě do tříd, kde budou evidenci zabezpečovat 
třídní učitelé. V říjnu (termín bude upřesněn, podle doby zralosti) pak bude též vyhlášen sběr kaštanů a 
žaludů ve spolupráci s NPČŠ.
Školky:  ve školkách – Motýlek, Sluníčko - se sbírá papír a rodiče jej mohou nosit kdykoli v provozních 
hodinách školek. Rodiče z MŠ Brouček mohou nosit druhotné suroviny přímo do školy.
Přejme si navzájem, aby i letošní školní rok byl v této oblasti úspěšný.
Váš RECYKLOHRÁČEK

Letos již druhé se přepisoval počet obyvatel Krásné 
Lípy. Tentokrát to bylo o číslo šestnáct. Přesně tolik 
dětí a jejich rodičů bylo pozváno na tradiční vítání 
občánků  v obřadní síni
města. A stejně jako je vítání občánků tradiční, je 
tradiční i kulturní vložka dětí z MŠ Motýlek, malý 

dárek pro miminka a zápis rodičů do pamětní 
knihy. A o kolik že se díky novorozeným dětem 
rozrostl počet Krásnolipáků? Od začátku roku do 
poloviny září o celých
devětadvacet. 

(vik)

O co vlastně jde? Obyvatel Krásné Lípy, který 
má smlouvu s terénní pracovnicí města se může 
přihlásit o fi nanční příspěvek ve výši až 1.000 Kč na 
opravu obydlí. 
Jaké podmínky je třeba splnit:
1. Žadatel má uzavřenu smlouvu s terénním 
pracovníkem a je uživatelem služby terénní 
programy,
2. Jedná se o potřebnou opravu obydlí, 
3. Žadatel uhradí min. 50% nákladů na opravu tj. 
min. 1000 Kč, nebo v této hodnotě odpracuje na 
opravě 20 hodin,
4. Příspěvek bude využit na nákup materiálu,
5. Žadatel nemá dluhy vůči městu, nebo splácí 
dluhy dle splátkového kalendáře,
6. Děti žadatele nemají neomluvenou absenci v 
docházce do ZŠ
7. Žadatel je občanem Krásné Lípy,
8. Žadatel podá u terénní pracovnice žádost o 
příspěvek.
Výběr podpořených žádostí provede komise pro 
sociální integraci. Žádosti a další informace jsou 
dostupné u terénní pracovnice města. Žádosti lze 
podávat do konce příštího týdne – pátku 7. října. 
Projekt Opravy obydlí 2011 podpořila Rada vlády 
ČR.

(Marcela Jansová, terénní pracovnice města)

RECYKLOHRAjeme si a sbíráme

Krásná Lípa je opět početnější
V Krásné Lípě bude 
realizován program 
Oprava obydlí 2011

V loňském školním roce se poprvé na naší 
škole uskutečnil v vrámci celorepublikové hry 
„RECYKLOHRANÍ“ sběr použitých baterií. Celkem 
naše ZŠ a MŠ získala skvělých 5624 bodů a naši žáci 
ulehčili přírodě o 320 kg baterií. Samozřejmě, že 
někteří nedonesli nic, ale bylo mezi námi opravdu 
hodně dětí, které si tento úkol společně s rodiči 
vzali za svůj. A zde je máte černé na bílém:

SUPERSBĚRAČem – přes 3000 ks baterií – je 
DOMINIK URBAN  3.A 

SKVĚLÍ SBĚRAČI - přes 1000 ks  - 
Matěj Zelený – 1.B

Michaela Hanušáková – 2.tř.
Daniel Tůma – 3.A

Klára Procházková – 3.B

DOBŘÍ SBĚRAČI – přes 500 ks       
Josef Straka – 1.B

Barbora Marschnerová – 1.B
Štěpánka Marhouldová – 2.tř

Tomáš Zatloukal – 2. tř.
Jiří Semelka – 3.A

V úterý 11. října vás zveme k návštěvě Komunitního 
centra Kostka v Krásné Lípě v rámci Dne otevřených 
dveří. Navštívit nás můžete během celého dne, 
ráno otevíráme v 9:00 hodin.
Během dne je připravena řada aktivit pro děti 
, různé výtvarné dílny, soutěže,  hry, společné 
vaření  a jiné kratochvíle. Pro dospělé je připraveno 
promítání zajímavých dokumentů  při šálku 
chutné kávy či čaje. Nahlédnout budete moci do 
všech prostor komunitního centra a seznámit se s 
nabízenými službami.
Od 18:00 hodin budeme promítat  fi lm „ Já, moje 
romská rodina a Woody Allen“ – což je velmi zdařilý 
dokument mladé autorky s netradičním pohledem 
na  život v současné romské rodině.
Všichni jste srdečně zváni.
Za tým komunitního centra Bohunka Slaná

Listina cti nejlepších 
sběračů baterií

Den otevřených dveří 
v Kostce
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Druhý satelit podzimního turnaje starších přípravek 
– skupina Sever jsme s kluky zahájili v neděli 
18.9.2011 ve Velkém Šenově. Na první zápas jsme se 
moc netěšili, nastoupil proti nám Velký Šenov, který 
nás minule porazil 5 : 1, ale teď to bylo ze začátku 
jinak. První gól nám dali sice oni, ale pak jsem to 
srovnal na 1: 1. Další gól nám dali zase oni, bohužel 
na oplátku jsme už byli vyčerpaní. Nakonec jsme 
tedy odcházeli s porážkou 2:1. 
Druhý zápas jsme nastoupili proti Jiříkovu. První 
i druhý gól jsem dal já, jeden jsme dostali a byl 
konec. Takže jsme vyhráli 2 : 1. Poslední zápas  jsme 
hráli proti Mikulášovicim. První gól jsem dal zase já, 

ale Mikulky to srovnaly. Naštěstí jsme se naštvali, 
a když jsme rozehráli běžel jsem na bránu, ale  
zfaulovali mě a tak Vlastík Šmalcl  kopal penaltu a 
dal gól. Nakonec jsem dal gól ještě já a to byl konec 
zápasu. Vyhráli jsme 3 : 1. A to musím pochválit 
ještě Járu Indráka, protože nám zachránil tolik gólů, 
že se to nedá spočítat. A taky Adámkovi Peškovi, 
který bojoval jako drak. A taky se stala jedna věc. 
Nepřijely dva týmy - Šluknov „A“ a Šluknov „B“ a 
to jsme byli rádi, protože jsme oba zápasy vyhráli 
kontumačně 3 : 0.

(Tomáš Alfery)

V podzimním turnaji starších přípravek – skupina 
Sever jsou zatím krásnolipští fotbalisté úspěšní. 
Třetí díl turnaje  se odehrál uplynulou sobotu ve 
Šluknově. 
Naši borci odjeli v tomto složení: brána: Robert 
Kurz, hráči: Adam Pešek, Jára Svátek, Jára Indrák, 
Tomáš Alfery, Vlastík Šmalcl, Péťa Kaštánek, Erik 
Kuruc.
Zápasy: 
SK Plaston Šluknov „A“ – TJ Krásná Lípa 0 : 3   (Tomáš 
Alf - 2, Adámek Pešek -1)                
Spartak Jiříkov – TJ Krásná Lípa 0 : 3   ( Tomáš Alf – 2, 
Péťa Kaštánek – 1)
SK Velký Šenov – TJ Krásná Lípa 3  : 3   ( Tom Alf – 2, 
Péťa Kašt. -1)
Spartak Mikov Milkulášovice – TJ Krásná Lípa 0 : 4   
( Tom Alf – 3, Péťa Kašt. – 1)
SK  Plaston Šluknov „B“ – TJ Krásná Lípa 0 : 3     
kontumačně
Příští zápas se bude hrát u nás v Krásné Lípě v 
neděli 2. října od 9. 00hod.
Z výsledků je jasné, že hrají kluci výborný fotbal 
a spolu s Velkým Senovém útočí na zlato. Tak se 
přijďte podívat!!! A fandit!!!

(m.alf )

V neděli 11.9.2011 odehráli starší žáci zápas na domácím trávníku.

TJ Krásná Lípa – Jílové

3    :   1

Utrpěli pouze jednu porážku

Malí fotbalisté útočí na zlato

Úspěšní jsou i starší žáci

Stejně jako v minulosti i letošní předposlední 
zářijová sobota patřila v krásné Lípě koloběžkám. 
Děti i hraví dospělí proměnili cyklostezku u 
rybníka Cimrák v závodní okruh koloběžkové 
rallye. Všichni dohromady absolvovali zhruba 
dvousetmetrovou překážkovou trať a ne všichni ji 
zdolávali na koloběžkách, někteří nazuli kolečkové 
brusle, někteří si připravený slalom vystřihli 
třeba i na kolech. Již čtvrtý ročník krásnolipské 
koloběžkyjády společně připravili Český svaz 
ochránců přírody Tilia a Klub cyklistiky. Nejlepšími 
koloběžkaři, bruslaři i cyklisty byli Eda Hrabal, 
Dalibor Urban, Filip Pešek, Petr Kaštánek, Jakub 
Šťulík, Jana Schejbalová a Radim Veselý. (vik)

Na koloběžkách 
závodili malí i velcí

I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 15. RM 
Usnesení RM č. 16 - 01 
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 15. 
RM a souhrnnou zprávu o plnění dlouhodobých 
úkolů předloženou Mgr. Lucií Hankovou, 
tajemnicí MěÚ. 
 
Sociální situace a bezpečnost v regionu 
Usnesení RM č. 16 - 02 
RM bere na vědomí zhoršující se sociální situaci 
a bezpečnost v regionu. RM se seznámila s 
výstupy z porad starostů Šluknovského výběžku, 
které se konaly v posledních dvou týdnech. 
RM ukládá Janě Drobečkové ve spolupráci s 
ředitelkami příspěvkových organizací města 
Krásná Lípa a ve spolupráci s Janou Baranovou 

vést agendu neinvestičních projektů města a 
příspěvkových organizací. 
 
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 501, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 16 - 03 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 
501 o výměře 208 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Pavlu a Janě Hamžíkovým, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1073/38 za cenu 5 775 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 
 
Prodej p. p. č. 1562, k. ú. Krásná Lípa a 
části p. p. č. 501, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 16 - 04 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1562 
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o výměře 417 m2, k. ú. Krásná Lípa a části 
p. p. č. 501 o výměře 344 m2, k. ú. Krásný 
Buk za účelem zřízení zahrady Zuzaně a Janu 
Sedláčkovým, Praha 9, Podvinný mlýn 2356/40 
za cenu 18 300 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
 
Prodej části p. p. č. 672/1, části p. p. č. 671 
a části p. p. č. 1059, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 16 - 05 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 672/1 o výměře 237 m2, části p. p. č. 671 o 
výměře 102 m2 a části p. p. č. 1059 o výměře 
36 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 
zahrady Františku a Soně Uhlíkovým, Praha 5, 
Na Černém vrchu 2637/2 za cenu 27 550 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 

spojené. 
 
Prodej části p. p. č. 156 a části p. p. č. 
157/1, vše k. ú. Zahrady 
Usnesení RM č. 16 - 06 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 156 o výměře 105 m2 a části p. p. č. 157/1 
o výměře 35 m2, vše k. ú. Zahrady za účelem 
zřízení zahrady Františku Vašutovi a Zdeně 
Havlíčkové, Krásná Lípa, Zahrady 75 za cenu 
4 080 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
  
Prodej části p. p. č. 335/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 - 07 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. 
č. 355/1 (nově vzniklá p. p. č. 355/3) o výměře 
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817 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení 
zahrady Aleně a Jiřímu Královým, Krásná Lípa, 
Krásný Buk 82 za cenu 32 185 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
 
Prodej p. p. č. 540/1 a p. p. č. 541/1 k. ú. 
Krásný Buk 
Usnesení RM č. 16 - 08 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 540/1 
o výměře 1316 m2 a p. p. č. 541/1 o výměře 
542, vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby 
rodinného domu Mgr. Petru Vysučkovi, Praha, 
Na Hájku 503/15 za cenu 20 Kč/m2 do základní 
výměry a 30 Kč/m2 nad základní výměru. Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve 
věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
 
Prodej p. p. č. 48/8 a části p. p. č. 44 vše k. 
ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 16 - 09 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 48/8 
o výměře 750 m2 a prodej části p. p. č. 44 (nově 
vzniklá p. p. č. 44/2) o výměře 145 m2, vše k. 
ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Petru 
Hankovi, Rumburk, Krásnolipská 55 za cenu 
44 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. 
 
Prodej pozemku p. p. č. 44 k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 16 - 10 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku 
p. p. č. 44 o výměře 318 m2, k. ú. Vlčí Hora 
Vlastislavovi a Mirce Hyblbauerovým, Vlčí 
Hora 13, Krásná Lípa z důvodu zachování části 
pozemku pro potřeby města a prodeje části 
pozemku jinému zájemci. 
 
Souhlas s prodejem pozemků 
Usnesení RM č. 16 - 11 
RM doporučuje ZM vydat souhlas Květoslavu 
Machálkovi, Krásná Lípa, Nemocniční 1090/4a k 
převodu p. p. č. 524/3, k. ú. Krásný Buk. 
 
Umístění veřejné komunikační sítě v 
objektu Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 16 - 12 
RM se seznámila s žádostí společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. o umístění 
veřejné komunikační sítě v objektu Nemocniční 
1137/6 za účelem napojení o.s. Lipaci.net na 
optickou síť společnosti. RM schvaluje uzavření 
smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě 
se společností Telefónica Czech Republic, a.s., 
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, dle 
předložené žádosti. 
 
III. Různé
 
Vyhlášení nemovitosti k prodeji 
Usnesení RM č. 16 - 13 
RM vyhlašuje záměr obce prodat objekt č. p. 95 
se st. p. č. 255 o výměře 66 m2 a st. p. č. 157/3 o 
výměře 382 m2 vše k. ú. Zahrady. 
 
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 20, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 16 - 14 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat 
byt č. 7, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a. 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (cca 30 m2, 
sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 000 
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 splnění jedné z možností:
1) Uhrazení kupní ceny bytové jednotky v plné 
výši před podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy.
2) Splacení kupní ceny bytové jednotky v 96 
měsíčních anuitních splátkách. 
 
Pronájem bytu č. 17 v Domě s 
pečovatelskou službou, Nemocniční 
1156/16, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 - 15 
RM schvaluje pronájem bytu č. 17 v domě s 
pečovatelskou službou Nemocniční 1156/16, 
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Vlasta Steklá, Novákova 1430/3, Rumburk
2. Eliška a Antonín Lacinovi, V Podhájí 240/8, 
Rumburk
3. Květa a Josef Zajícovi, Pražská 450/48, Krásná 
Lípa. 
 
Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa 
za 1. pololetí roku 2011 
Usnesení RM č. 16 - 16 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o 
hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí 
roku 2011 v předloženém znění. 
 
Prodloužení plných mocí PROFI-CZ s.r.o. 
Usnesení RM č. 16 - 17 
RM se seznámila se stavem pohledávek města 
Krásná Lípa předaných k 30.6.2011 vymožení 
společnosti PROFI-CZ a doporučuje ZM schválit u 
splatných pohledávek prodloužení doby k jejich 
vymožení na dalších 12 měsíců. 
 
Předání pohledávek města Krásná Lípa k 
vymáhání 
Usnesení RM č. 16 - 18 
RM doporučuje ZM schválit předání pohledávek 
města Krásná Lípa v předloženém znění k 
vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., 
Plzeň, Plovární 478/1. 
 
Odpis promlčených pohledávek města 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 - 19 
RM doporučuje ZM schválit odpis promlčených 
pohledávek města Krásná Lípa k 30. 9. 2011 dle 
předloženého návrhu v celkové výši 43 973 Kč. 
 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa 
pro rok 2011 
Usnesení RM č. 16 - 20 
RM schvaluje k provedení inventarizace 
peněžních prostředků v pokladně sociálního 
fondu složení dílčí inventarizační komise, 
předseda Bc. Dagmar Mrázová, členové Lenka 
Hrobárová, Jana Baranová. 
 
Flexibilně pro odlehčovací služby 
Usnesení RM č. 16 - 21 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu 
nezávislého auditora o ověření čerpání 
neinvestiční dotace č. OP LZZ/3.4/26/1/00348 
na realizaci projektu Fexibilně pro odlehčovací 
služby, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/26.00348 v 
předloženém znění. Dle výroku auditora splnila 
Kostka Krásná Lípa,p.o. , ve všech významných 
ohledech podmínky čerpání neinvestiční dotace. 
 
Změna Technických podmínek města 
Krásná Lípa pro provádění výkopů v 
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pozemcích města 
Usnesení RM č. 16 - 22 
RM schvaluje doplněné Technické podmínky 
města Krásná Lípa pro provádění výkopů v 
pozemcích města, dle přílohy. 
 
Smlouva o provedení stavby na pozemku 
Usnesení RM č. 16 - 23 
RM bere na vědomí uzavření smlouvy o 
provedení stavby na pozemku města s OPS 
České Švýcarsko, na vybudování informačního 
panelu na pozemku 682, k.ú. Kyjov u Krásné 
Lípy. 
 
Dopis ředitele Povodí Ohře, s.p. závod 
Terezín 
Usnesení RM č. 16 - 24 
RM bere na vědomí dopis ředitele Povodí Ohře, 
s.p. závod Terezín, ve věci opravy koryta vodního 
toku - přítoku z Cimráku do Křinice.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby investic 
a životního prostředí Ing. Jiřímu Rousovi zajistit 
ve spolupráci s MěÚ Rumburk, vodoprávním 
úřadem povodňovou prohlídku ve městě Krásná 
Lípa a záležitost vyřešit s právním zástupcem 
města. 
 
Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku 
Usnesení RM č. 16 - 25 
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí mzdového 
příspěvku v rámci projektu Společnou cestou 
za prací mezi městem Krásná Lípa a Česká 
republika - Úřad práce ČR, krajská pobočka 
Ústí nad Labem a pověřuje Jana Koláře, 
místostarostu města, jejím podpisem. 
 
Podání žádosti Flexibilita a rozvoj 
Usnesení RM č. 16 - 26 
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa p.o. podání 
žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem 
Flexibilita a rozvoj do programu 3.4 Rovné 
příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního 
a rodinného života s rozpočtem 5 829 863,04Kč 
 
Podání žádosti Společnými zážitky ke 
zlepšování kompetencí 
Usnesení RM č. 16 - 27 
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. 
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 
Společnými zážitky ke zlepšování kompetencí 
do programu KUUK Podpora sociálních služeb a 
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012 ve 
výši 167 000 Kč. Dotace je ve výši 30%. 
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. 
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 
Společnými zážitky ke zlepšování kompetencí 
do programu MPSV Podpora sociálních služeb a 
aktivit zaměřených na podporu rodiny 2012 ve 
výši 167 000 Kč. Dotace je ve výši 70%. 
 
Podání žádosti Učení je cesta 
Usnesení RM č. 16 - 28 
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa p.o. podání 
žádosti o dotaci na realizaci projektu Učení je 
cesta do programu 4.3.3 Integrace sociálně 
vyloučených osob na trhu práce s rozpočtem 5 
974 487,20 Kč. 
 
Přijetí dotace pro zajištění sociální služby 
Usnesení RM č. 16 - 29 
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z 
MPSV Kostce Krásná Lípa p. o. ve výši 300 000 Kč 
pro zajištění sociální služby - odlehčovací služby 
v roce 2011. 
 

Reklamace vyúčtování služeb spojených 
s užíváním bytu za rok 2010 - zrušení 
usnesení 
Usnesení RM č. 16 - 30 
RM ruší usnesení RM č. 12 - 15 z 8. 6. 2011 z 
důvodu nejednoznačnosti původce odpadu. 
RM schvaluje vrácení částky za úklid uvedené 
ve vyúčtování služeb za rok 2010 z 29. 4. 2011 
Anně Arnoldové a Věře Polákové. 
 
Uzavření smlouvy na dodávku zemního 
plynu 
Usnesení RM č. 16 - 31 
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku 
zemního plynu s platností do 31. 12. 2012 pro 
odběrná místa Masarykova 246/6 (radnice), 
Pletařská 22/3 (TS - dílny, kanceláře, hasiči), 
Pražská 960/24 (kino) od fi rmy RWE Energie, a. 
s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, dle předložené 
nabídky. RM ukládá vedoucímu odboru 
majetkový a civilně správní Petru Olivovi, aby 
v termínu do 31. 8. 2012 připravil ve spolupráci 
s příspěvkovými organizacemi města a Křinicí 
s.r.o. výběr vhodného dodavatele elektřiny a 
zemního plynu. 
 
Prodej p. p. č. 2158/1 část k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 16 - 32 
RM vyhlašuje záměr obce prodat p. p. č. 2158/1 
část o výměře 19 000 m2 k. ú. Krásná Lípa. 
 
Dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 
2001/21/19 - 256 
Usnesení RM č. 16 - 33 
RM schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 
2001/21/19 - 256 uzavřené s Klubem českých 
turistů o. s., Krásná Lípa, Nemocniční 1062/26, 
zastoupeným předsedou Václavem Hiekem, 
uzavřené na pronájem objektu rozhledny na 
Vlčí Hoře. Dodatkem č. 3 se nájemní smlouva 
prodlužuje do 31. 12. 2022. 
 
IV. Informace
 
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od SVS - spolufi nancování projektu 
Kanalizace II. etapa,
- rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje 
o nejvyšším povoleném počtu dětí v mateřské 
škole - 120 dětí,
- kalkulace Parkmaraton,
- náklady akce Den Českého Švýcarska,
- evidovaní uchazeči o zaměstnání,
- dopis z Krajského ředitelství policie Ústeckého 
kraje - upřesnění informací událostí a kriminality 
ve Šluknovském výběžku,
- požadavky SRPŠ na řešení problematiky 
kriminality,
- seznam VHP v Krásné Lípě,
- zpráva o stavu pohledávek města Krásná Lípa,
- návštěvnost knihovny a internetu v Krásné 
Lípě za měsíc srpen. 
  
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis ze 6. jednání fi nančního výboru ze dne 
31. 8. 2011,
- zápis z jednání komise zdavotně sociální ze dne 
1. 9. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 30. 8. 
2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti 
ze dne 5. 9. 2011. 


