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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 26. září

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 10. října

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu

Stavba roku - 
hlasování o Cenu 
veřejnosti stále 

pokračuje

Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal 

ministr životního prostředí v demisi Tomáš Podi-

vínský. Program zahájil setkáním se studenty a 

přednáškou v aule rumburského gymnázia. Odtud 

pokračoval do Krásné Lípy, kde měl v dopoledním 

programu setkání s představiteli obcí z území Ná-

rodního parku České Švýcarsko. Poté spolu se sta-

rostou města Krásná Lípa Zbyňkem Linhartem sym-

bolicky ukončil projekt zateplení a energetických 

úspor školní jídelny a družiny. Rekonstrukce budov 

byla fi nancována z programu Zelená úsporám - ve-

řejné budovy a město by na ni mělo čerpat dotaci 

ve výši 4,3 milionů korun, celkově pak akce stála 8 

milionů korun včetně DPH a souvisejících nákladů. 

Při krátké procházce městem si ministr mimo jiné 

prohlédl i krásnolipský dětský domov, kde ho s 

provozem seznámila ředitelka Jana Dykastová. 

Zároveň zde proběhlo neformální setkání se členy 

Správní rady Obecně prospěšné společnosti České 

Švýcarsko, jíž byl Tomáš Podivínský dlouholetým 

členem. 

Ministr se následně vydal na obhlídku další velké 

investiční akce města fi nancované resortem život-

ního prostředí, a to stavby II. etapy splaškové kana-

lizace. U Správy Národního parku se také seznámil 

se záměrem vybudovat velký návštěvnický areál na 

nevyužívaných pozemcích v těsném sousedství. 

Zde se s představiteli města rozloučil a pokračoval 

dále v cestě do Mezné Louky.

 (r)

Nově postavený krásnolipský hotel Lípa resort, 

jehož autorem je architekt Patrik Hoff man je no-

minován do 21. ročníku soutěže Stavba roku. Titul 

Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám 

bez rozlišení pořadí. Vítězné stavby budou slav-

nostně vyhlášeny v Senátu Parlamentu ČR 10. říj-

na 2013, kde současně budou vyhlášeny i zvláštní 

ceny, mezi které patří i Cena veřejnosti. Své hlasy 

můžete krásnolipskému hotelu dávat na www.

stavbaroku.cz. Hlasovat můžete i vícekrát. 

(r)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se konají 

v pátek 25. 10. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26.10.2013 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti 

jsou pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební místnost 

v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 147. 
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V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu 
na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v době 
od 8:00 do 14:00 hodin.

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů 
i Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, nevá-
hejte a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. 
Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrze-
ním o ubytování je zaslat elektronicky nebo poš-
tou. Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúro-
čit i milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem 
„Léto v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukon-
čení soutěže je 31. října 2013. Slosování o ceny se 
uskuteční do 30. listopadu. Úplná pravidla budou 
viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže 
na webové adrese www.krasnalipa.cz. 

(r)

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský výbě-
žek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit foto-
grafi i a co nejpřesněji odpovědět na danou otázku. 
Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stále noví 
a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fotosoutě-
že vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, jak se jmenuje obec, 
ve které jsme fotili. Jak se jmenuje vrch, na kterém 
se drobné stavby na snímku nelézají a jakou barvu 
má turistická značka, která vás areálem provede?
Odpověď z č. 459, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Secesní kostel, který jsme přinesli v minulém čísle 
byl postaven v letech 1909 až 1912, je zasvěcen 
sv. Josefovi a našli byste ho v Rybišti. Rybniště (ně-
mecky Teichstatt) je prvně zmiňované v roce 1475 
se rozkládá v sedle mezi vrchy Plešivec (597m), 

Žulovec (562m) a Široký vrch (585m) na rozhra-
ní Lužických hor a Českého Švýcarska. Ves byla ve 
své historii postižena podobně jako ostatní města 
Šluknovska válkami, požáry a povodněmi. Od roku 
1869 je Rybniště železniční křižovatkou, na zdejším 
nádraží se od trati z Děčína a Jedlové do Rumburku 
odděluje trať do Varnsdorfu a Liberce.

Letošní srpen byl v Krásné Lípě teplotně i srážkově 
příjemným měsícem. Vyloženě teplo a zároveň vlh-
ko bylo pouze zpočátku měsíce, pak se ochladilo 
a zároveň ubylo srážek. V období od 1. – 10. srpna 
panovalo nejteplejší počasí měsíce, denní teploty se 
v prvních třech dnech dostávaly nad letních 25°C a 
3. srpna se teplota vyšplhala nad tropickou třicítku. 
Do konce první dekády už panovaly nižší teploty 
nejčastěji v průměru okolo 23°C. I když v závěru 
první dekády  teploty nedokázaly extra šplhat, ne-
dokázaly zároveň moc klesat. V noci ze 7. na 8. srpna 
neklesla teplota pod 20°C. Byla tak zaregistrována 
letošní třetí tropická noc. V období od 11. – 20. srp-
na panovalo stabilní suché počasí s nočními teplo-
tami okolo 14°C v noci a 21°C ve dne.Výjimku tvoří 
18. srpen, kdy se teplota dostala na letních 25°C. 
Prakticky stejný průběh počasí následoval v období 

od 21. – 31. srpna. Srážkově byl na tom stejně slabě 
jako červenec. Pršelo pouze při bouřkách zpočátku 
měsíce jinak byly srážky do konce srpna zanedba-
telné. Celkově napršelo 44,0 mm srážek a jedná se o 
nejsušší srpen od roku 2009.

Srpen 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 16,5°C 17,1°C 16,1°C 15,4°C 16,3°C
Maximální teplota 30,6°C 30,8°C 28,5°C 26,9°C 27,5°C
Minimální teplota 6,7°C 6,9°C 6,1°C 7,8°C 6,5°C
Maximální vlhkost 100% 100% 100 % 100% 100%
Minimální vlhkost 34% 31% 38% 44% 37%
Maximální poryv větru 12,7 m/s 15 m/s 16 m/s 22 m/s 16 m/s
Úhrn srážek 44,0 mm 78,4 mm 75 mm  348mm 68mm

Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila 
nad 24,9°C) : 5
Počet dnů tropických (minimální denní teplota byla 
vyšší než 29,9°C) : 1
Počet tropických nocí (teplota v intervalu od 22:00 
do 8:00 neklesla pod 20°C) : 1

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Soutěž „Léto 
v Krásné Lípě“ 

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Počasí v Krásné Lípě - srpen 2013

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

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

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

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 7.10. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 10.10. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 21.10. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 24.10. 2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
 Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                    žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
                                    červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od 
                    1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 28. – 29. 9. 2013 MUDr. Janda Zdeněk 
       Čs. legií 10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 5. – 6. 10. 2013 MUDr. Sudová Olga 
       Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 12. – 13. 10. 2013 MUDr. Bolfíková Renata 
       Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440

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

Spiderman mění hodnoty

Počátkem srpna v Komunitním centru Kostka opět 

řádil neznámý pachatel. Tentokrát vylezl po zdi do 

patra budovy, kde si otevřel nezajištěné, případně 

předem připravené otevřené okno. Když se dostal 

dovnitř, tak už měl dost času, aby mohl prohledat 

většinu kanceláří, ze kterých odcizil notebooky v 

hodnotě 20 tisíc korun korun.

Teď se kradou notebooky

Policie hledá neznámého pachatele, který v odpo-

lední době vnikl po vyražení dveří do jednoho z 

bytů v Masarykově ulici. Byt prohledal a odnesl si 

notebook Asus v hodnotě 13 tisíc korun.

Týral přítelkyni, je na svobodě

Krásnolipští policisté se zabývali případem domácí-

ho násilí, kdy mladý muž z Krásné Lípy opakovaně 

po dobu několika měsíců týral svou přítelkyni, se 

kterou zle nakládal, ponižoval jí, psychicky týral, 

slovně vulgárně nadával, vyhrožoval, fyzicky jí 

opakovaně napadal, zakazoval kontakt s rodinou, 

kamarádkami, kontroloval jí a jiné. Případ nyní řeší 

služba kriminální policie a vyšetřování, která poda-

la návrh na vzetí obviněného do vazby. Soud nako-

nec rozhodl o vydání předběžného opatření spočí-

vající v zákazu styku s poškozenou, kdy vyšetřování 

je vedeno na svobodě. Za přečiny týrání osoby žijí-

cí ve společném obydlí a vydírání mu hrozí odnětí 

svobody na jeden rok až pět let.

O co chcete přijít nechte v autě

Dalších osm případů vloupání do vozidel v okolí 

Národního parku České Švýcarsko se odehrálo v 

měsíci srpnu. Z toho pouze dva se podařilo proká-

zat pachateli z Děčína. Na vině jsou také turisté a 

houbaři, kteří si neustále ve svých vozidlech nechá-

vají osobní věci. Pachatelé přitom berou úplně vše, 

od oblečení přes doklady až po navigace, a co se 

jim nehodí, to cestou z místa činu vyhazují. Každý 

by proto měl mít na paměti, že auto není trezor a 

cenné věci by měly zůstat doma, na hotelu nebo v 

dosahu majitele.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 

měsíce evidovali 21 trestných činů a 50 přestupků, 

z toho 33 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl - inspektor

Minulé pondělí 16. 9. 2013 se v lázeňském němec-
kém městečku Bad Schandau konalo společné za-
sedání správních rad společností České Švýcarsko 
o.p.s. a Tourismusverband e.V.
Slavnostní jednání řídil Klaus Brähmig, poslanec 
Bundestagu, rodák z nedalekého Königsteinu a 
velký podporovatel Českosaského Švýcarska. Za 
českou stranu delegaci vedl Jan Eichler, předseda 
Správní rady ČŠ, o. p. s. Město Krásná Lípa na jedná-
ní zastupovali členové správní rady starosta Zbyněk 
Linhart a jeho zástupce Jan Kolář.
Na programu bylo ohlédnutí za ukončeným projek-
tem Českosaské Švýcarsko - excelentní destinace 
(Cíl3), informace o stávajícím společném projektu 
Turistika bez hranic. Hovořilo se také o problema-
tice dopravy v regionu, v kontextu s dobudováním 
a budoucím provozem železniční trati Dolní Pous-
tevna/Sebnitz. Obsažná diskuse se vedla ve věci 

zápisu Českosaského Švýcarska na seznam dědictví 
UNESCO, kde se účastníci shodli na potřebě v této 
aktivitě pokračovat. (jk)

Výrazný vzestup kvality i množství květinové vý-
zdoby byl patrný v letošní soutěži Město plné 
květin. Porota tak měla své rozhodování mnohem 
těžší než v minulosti, neboť nejpěknější květinovou 
výzdobu krásnolipských domů vybírala mezi se-
dmnácti účastníky soutěže a vítězný výběr pak na 
svém jednání potvrdila Rada města. Pět účastníků 
se může těšit na odměnu ve výši jeden tisíc korun. 
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem zkrášlují a 
zpříjemňují naše město! Fotografi e všech oceně-
ných domů najdete na www.krasnalipa.cz v záložce 
AKTUALITY.                                                                        (r)

Veřejné projednávání spojené s výkladem k návrhu 
územního plánu Krásná Lípa spolu s vyhodnoce-
ním vlivů na udržitelný rozvoj území - doplnění k 
návrhu ÚP a vystavení návrhu ÚP se uskuteční ve 
čtvrtek 17. října od 16:00 hodin v sále kulturního 
domu v Krásné Lípě. Dokumenty ke stažení na 
www.krasnalipa.cz 

Neomezeným lovem byly postupně vyhubeny 
velké šelmy jako vlk nebo rys, které se v minulosti 
běžně vyskytovaly na našem území. O jejich lovu 
ve zdejších lesích dodnes nesou svědectví i nápisy 
vytesané do pískovce jako například na Rysím ka-
meni nebo na Vlčí desce v Národním parku České 
Švýcarska.
Rys se ale díky aktivnímu přispění ochránců přírody 
ze Saska navrací opět do přírody i na české straně. 
O jeho přítomnosti svědčí fotografi e z fotopasti 
umístěné v Českém Švýcarsku.  Do Šluknovského 
výběžku zase pro změnu stále více pronikají vlci z 
nedaleké Lužice.
Návrat velkých šelem je přirozeným vývojem a 
obohacuje ekosystémy o důležitý vrcholový člá-
nek. Šelmy jsou nedílnou součástí přírody a napo-
máhají ke stabilitě lesa, regulují stavy zvěře, tak aby 
nedocházelo k přemnožení. Vyhledávají slabé a ne-
mocné kusy a tím udržují populaci zdravou. Člověk 
se s nimi běžně nesetká, jednak se tu zatím vysky-
tují velmi sporadicky, a jednak jsou velmi plaché.
České Švýcarsko, o.p.s.  si uvědomuje nutnost infor-
movat veřejnost o návratu šelem, tak aby nevznika-
la zbytečná panika, ale naopak lidé měli pravdivé, 
nezkreslené údaje. 
Jedna z několika osvětových přednášek se usku-
teční ve čtvrtek 26. září v přednáškové místnosti 
Střední lesnické školy ve Šluknově a Marek Klitsch 
vás během ní seznámí nejen s životem těchto nád-
herných zvířat, ale také se zákonem, který umožňu-
je zemědělcům čerpat odškodění za případné na-
padení jejich domácích zvířat vlkem nebo rysem.

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

V pravém sloupci na webových stránkách města 
www.krasnalipa.cz najdete vylepšenou interaktivní 
mapu Krásné Lípy. Nová aplikace nabízí například 
přímé vyhledávání katastrálních hranic. Najdete 
zde ovšem i čísla domů a parcel, najdete tam i tu-
ristické trasy i cyklostrasy. Základní mapu můžete 
přepnout na mapu leteckou i katastrální. Na stej-
ných stránkách si můžete stáhnout i plán města a 
turistickou mapu okolí Krásné Lípy.                          (r)

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

V Bad Schandau se jednalo 
o přeshraniční spolupráci

Soutěž Město plné 
květin má vítěze

Návrh nového 
územního plánu

Žijeme se šelmami 
aneb Návrat vlka 

a rysa do Českosaského 
Švýcarska

Nová mapa Krásné Lípy

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

V pátek 27. září mezi 18:00 a 20:00 hodin rozezní 
amfi teátr krásnolipského kina (v případě špatného 
počasí kino) rocker, zpěvák a kytarista Jiří Procház-
ka - člen skupiny PRO-BAND. Těšit se můžete nejen 
na rockové „pecky“, ale i ploužáky. Vstupenka vyjde 
na 50,- Kč a bude se prodávat na místě.

Folklorní soubor Lužičan s podporou města Krásná 
Lípa Vás zvou v sobotu 28. září na dvůr železářství 
U Semelků na Václavské posvícení. Připraveny jsou 
zabijačkové pochoutky, posvícenské koláče a dob-
ré pití. O dobrou zábavu se bude starat cimbálovka 
strýca Pepina a Muzika Lužičanu.

Letové ukázky dravců a sov, vystoupení myslivec-
kých trubačů, soutěže a hry nejen pro děti. To vše 
a mnoho jiného můžete prožít, pokud se vydáte na 
prohlídku kunratic-ého arboreta, kterým nás pro-
vede odborný průvodce. Společný odjezd účast-
níků výletu je v sobotu 5. října od Domu Českého 
Švýcarska v 11:30 hodin. Exkurze je pro přihlášené 
zdarma.přihlášky zasílejte na kristyna.hofmanova@
ceskesvycarsko.cz.

Jak lidé dříve zpracovávali dřevo aneb o historii 
místních řemesel, výrobě dřevěného uhlí, smoly, 
dehtu a potaše se dozvíte, pokud se v neděli 13. 
října zúčastníte exkurze, kterou povede Natálie Be-
lisová. Trasa exkurze: Treppenstein - Pod Čertovkou 
- Pohovka - Malý Mokrý důl - Rudolfův kámen - Pur-
kartický les - Pohovka – Jetřichovice. Exkurze je pro 
přihlášené zdarma. Přihlášky zasílejte do 11. října 
na kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz. 

Vydejte se v doprovodu Ing. Jakuba Šafránka, geo-
loga správy NP, na zajímavou exkurzi do okolí Hřen-
ska, při které vám ukáže, jak se np České Švýcarsko 
stará o vaši bezpečnost! Srez účastníků exkurze je 
v neděli 13. října v 10:00 hodin v Hřensku na Lab-
ském nábřeží nedaleko hraničního přechodu u síd-
la sklaní čety správy NP.

Po dvouleté rekonstrukci ve vstupní hale Lorety 
v Rumburku se otevřela nově vybudovaná česko 
– německá „Expozice církevního umění Šluknov-
ska“. Ve čtvrtek 3. října a 24. října jsou připraveny 
komentované prohlídky s autorkou výstavy, při 
nichž se zájemci podrobněji seznámí s jednotlivý-
mi exponáty. Prohlídky se uskuteční od 17.00 ho-
din a jsou určeny pro desetičlenné skupiny, nutná 
je předchozí rezervace. 

Po úspěšných minulých akcích se vrací Sokol Libči-
ce nad Vltavou opět do Krásné Lípy. 
O víkendu od 28. do 28. září si můžete společně 
protáhnout tělo a zacvičit si v tělocvičně Sportov-
ního areálu Českého Švýcarska. Kdo ví co je zumba, 
stepaerobic a tak dále nesmí prostě chybět. Cvičit 
se bude od 9:00 do 11:00 hodin, info a přihlášky na 
tel. Čísle 602585 490.

Blíží se termín další burzy dětského oblečení, hra-
ček a sportovního vybavení, tentokrát zaměřené na 
podzim a zimu. Pokud máte doma oblečení, boty, 
sportovní vybavení (lyže, brusle, sáňky), hračky, 
knížky, kočárky, autosedačky nebo jiné věci, které 
pro vaše děti už nepotřebujete, můžete je přinést v 
pátek 18. října do krásnolipského kulturního domu. 
Každá věc bude pečlivě zavedena do evidence a 
připravena k sobotnímu prodeji. V sobotu 19. října 
si pak můžete přijít za rozumné ceny nakoupit to, 
co vám naopak pro vaše děti na podzimní a zimní 
období chybí. Neprodané věci a peníze za prodané 
si v sobotu odpoledne opět vyzvednete. Osvědče-
ný tým dobrovolnic z mateřského centra Beruška 
Krásná Lípa se na vás již nyní těší, proto neváhejte a 
přijďte v pátek prodat a v sobotu nakoupit.
(Lada Hrnečková, MC Beruška)

Rockový koncertVáclavské posvícení

Za sokolníky do 
kunratického arboreta

Lesní řemesla 
Českosaského Švýcarska

Po provedených 
sanacích

Loreta otevírá novou 
expozice církevního 
umění Šluknovska

Sokol z Libčic přiletí 
podevatenácté

Burza dětského 
oblečení
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Jednou z aktivit projektu „Přírodní zahrada České-

ho Švýcarska“, na které se společně podílejí České 

Švýcarsko, o.p.s. a Správa NP České Švýcarsko byla 

i rukodělná dílna, ve které si děti i jejich rodiče vy-

zkoušely výrobu netopýřích budek. Dvanáct vyro-

bených netopýřích budek bude sloužit netopýrům 

od jara do podzimu jako úkryt během dne. 

Projekt přírodní zahrady, který podpořilo částkou 

téměř dvě stě tisíc 200 tisíc korun  Ministerstvo ži-

votního prostředí, má i další aktivity. Dobrovolníci z 

Čech i Německa společně vytvořili broukoviště, po-

valový chodníček a vysázeli několik vysokokmen-

ných ovocných stromů. Pro veřejnost se chystá 

přednáška o významu krajových odrůd, záchraně 

starých sadů a alejí nebo rukodělná dílna na výrobu 

ptačích krmítek spojená s povídáním o přikrmování 

ptáků. Podpořený projekt je tak nejen výchovně - 

vzdělávací, ale klade důraz i na aktivní zapojení ve-

řejnosti, která se v současné době může zapojit do

soutěže: Dotvořme společně zahradu u Správy NP 

České Švýcarsko 

Zkuste se na chvíli stát zahradními architekty a vy-

tvořte návrhy, co by nemělo v přírodním areálu chy-

bět. Malujte, pište, modelujte. Soutěží se ve dvou 

kategoriích: děti a dospělí. Uzávěrka soutěže je 31. 

října. Vyhrát můžete publikaci o Českém Švýcar-

sku, kalendář na rok 2013, volný vstup do expozice 

nebo i volnou vstupenku na cestovatelský festival 

16. listopadu. Podepsané návrhy odevzdávejte v 

informačním středisku Českého Švýcarska na Kři-

nickém náměstí v Krásné Lípě. Bližší informace na-

leznete na www.ceskesvycarsko.cz. 

(r)

Téměř sedm set účastníků oslovil svým progra-

mem přeshraniční projekt „Ekologická výchova pro 

všechny generace“ , který byl podpořen z progra-

mu Cíl 3 a spolufi nancovaný z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj. Za dobu půl roky, po který 

projekt běží České Švýcarsko o.p.s.  společně s part-

nery z Naturschutzentrum Neukirch a Společností  

pro Lužické hory o.p.s.  připravily aktivity pro rodiny 

s dětmi zaměřené na poznávání přírody a rukoděl-

né dílny ve spolupráci s regionálními výrobci. Pro 

mateřské školky a první stupeň základní školy se ve 

spolupráci s aktivními seniory připravují programy 

o přírodě. Myšlenkou těchto programů je zpro-

středkovat dětem zkušenosti a poznatky z koníčků 

a zálib jejich „babiček a dědečků“, např. z rybaření, 

včelaření nebo vyrábění léčivých sirupů z bylinek.

Projekt potrvá do konce roku 2014, takže i v příštím 

roce si každý bez ohledu na věk bude moci vybrat 

z nabídky projektových aktivity – přednášek, ex-

kurzí, programů pro děti. V roce 2014 vyjdou i dvě 

nové publikace vztahující se k tématům přednášek 

a exkurzí.

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

Vyznačení takzvané Hřebenovky v oblasti Českého 

Švýcarska p řipravuje obecně prospěšná společ-

nost České Švýcarsko v rámci projektu Turistické 

akce v Českém Švýcarsku podpořeného Minister-

stvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Klubem 

českých turistů.

Hřebenovka je historicky nejdelší a nejslavnější 

vyznačená turistická trasa v Čechách, která vznikla 

před více než sto lety. Vedla podél hor na česko-

-německém pomezí od Hrubého Jeseníku přes 

Králický Sněžník, Orlické Hory Krkonoše, Jizerské a 

Lužické hory a pokračovala přes území nynějšího 

Českosaského Švýcarska do Krušných hor a dále do 

vnitrozemí. Do listopadu bude vyznačen také úsek 

v oblasti  Lužických hor – od hranic Libereckého a 

Ústeckého kraje až do oblasti Krásné Lípy a Brtníků, 

tato část dostala název Lužická spojka. 

(r)

Nespočet hudebních kapel i tanečních vystoupe-

ní v podání umělců z pěti kontinentů naší planety 

shlédla mládež z Amari klubu, která se zúčastnila 

multietnického festivalu Barevná Planeta, jehož 

čtrnáctý ročník se uskutečnil v Ústí nad Labem. V 

centru města nechyběli ani tradiční stánky s ochut-

návkami pokrmů a nápojů jednotlivých etnik. (r)

Děti vyráběly netopýří budky

Ekologická výchova 
pro všechny generace

Hřebenovka láká turisty…

Amari klub 
se seznamoval 

se světovým uměním
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Poslední prázdninová sobota patřila v Krásné Lípě hned několika zajímavým 

akcím. Krásnolipské náměstí zaplnily historické motorky Čechie - Böhmerland a 

další doprovodná vozidla – historická i moderní. Program jubilejního patnácté-

ho srazu tradičně moderoval pan Vais, byl ozvláštněný setkáním se sekretářkou 

Albina Liebische, konstruktéra těchto mimořádných strojů, s paní Cerhovou. 

V podvečerním čase se pro změnu v zaplněném kostele sv. Máří Magdaleny 

sešli milovníci vážné hudby. Pro ně byla připravena lahůdka – koncert kvarteta 

Ensamble Antiqua Stuttgart. Formace složená z členu stuttgartské fi lharmo-

nie přednesla atraktivní program sestavený ze skladeb Antonia Vivaldiho, W.A. 

Mozarta, H. Ecclese aj. Stanleye. Večerem poutavě provázel Karel Karolínek a 

o úvodní přivítání se postaral svým vystoupením, opět pod taktovkou Milana 

Sudka, Krásnolipský komorní sbor. Členové kvarteta věnovali své honoráře ve 

prospěch potřebných oprav krásnolipského kostela sv. Maří Magdalény.

Další fotografi e z obou akcí najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz. (r)

Do posledního místa zaplněná kaple Panny Marie 

Karmelské ve Vlčí Hoře byla místem pietní vzpo-

mínky na 16. litoměřického sídelního biskupa An-

tona Aloise Webera.

Při příležitosti 65. výročí úmrtí této významné a 

mimořádné osobnosti celebroval zádušní mši ge-

nerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl.  

V krátké přednášce pak přítomné seznámil s osob-

ností a pohnutým životním osudem biskupa Webe-

ra litoměřický archivář Martin Barus. 

Krátkou ukázku z nově vydané publikace o životě 

A. A. Webera přednesl Mgr. Karel Jarolímek, kte-

rý celou akcí též provázel. Na závěr pak vystoupil 

Krásnolipský komorní sbor řízený Mgr. Milanem 

Sudkem.

Účastníci slavnostního setkání se pak vydali k místu 

narození biskupa Webera, k dnes již neexistujícímu 

domu Vlčí Hora č. p. 1. U rozvalin rodného bisku-

pova domu generální vikář Stanislav Přibyl krátce 

pohovořil a položil na jeho práh květiny.

(Jan Kolář)

Konec prázdnin byl ve znamení Böhmerlandů a koncertů

Vzpomínka na vlčíhorského rodáka biskupa Webera
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První poprázdninová sobota patří Krásná Lípa maratónským běžcům, kteří se 

tu již po páté postavili na start nejnáročnějšího českého maratónu. Směr trati 

Parkmaratonu trati maratónu se každým rokem mění a letos byl cíl závodu v 

německém Bad Schandau. Běžci tak běželi více z kopce. Na náročnosti trati to 

ovšem neubralo, kdo trasu zná, ví, že i tak bylo na trati spoustu náročných a pro 

běžce nelítostných stoupání. Ostatní tratě, půlka, čtvrtka i dětský závod měly 

start i cíl na krásnolipském náměstí. Tam byl také po celý den připraven bo-

hatý program, který letos svým večerním vystoupením obohatil zpěvák Kamil 

Střihavka.

Letošní vítěz Slavomír Kvarta byl v cíli o čtyři minuty dříve před stříbrným Pe-

trem Pinďákem. Celkové třetí místo obsadil Miroslav Kucko s časem 3:13:55. 

Miroslav Kucko byl navíc třetí nejen v cíli, ale i v tabulce běžců podle data na-

rození. Jednalo se totiž o třetího nejstaršího maratonce. Pan Kucko se narodil v 

roce 1958. Nejstarším závodníkem na trati byl letos šestasedmdesátiletý Zde-

něk Kopecký, trať uběhl 5:01 hodin. (r)

Vítězové:

Maraton: Slavomír Kvarta (2:34:59)

Půlmaraton: Jan Škaroupka (1:39:47)

Čtvrtmaraton: Pavel Vodička (46:32)

Děti ročník 2002 a starší: David Holoubek (4:32)

Děti do ročníku 2003: Šimon Vencl (1:37)

Tak jako každý rok, i letos na trati Parkmaratonu a při celkovém zajištění akce 

pomáhaly desítky dobrovolníků. Potkali jste se s nimi u registrace, občerstvo-

vacích stanic nebo při doběhu v cíli. V letošním roce to byli studenti Střední 

zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, p.o. nebo třeba Jan Švarc 

se sportovními nadšenci - bývalými žáky ZŠ J. Vohradského Šluknov, kteří zajis-

tili organizaci a průběh dětského štafetového maratónu.

Stejně tak by akce nemohla proběhnout bez pomoci dvacítky krásnolipských 

dobrovolných hasičů, kteří zajišťují dopravní uzávěru náměstí a kritických míst 

trati. Všem nezištným pomocníkům a příznivcům děkujeme. 

(r)

Začátek září byl ve znamení Parkmaratonu 
a Dnů Českého Švýcarska 

Nejrychlejším parkamaratoncem 
se stal Slavomír Kvarta

Bez dobrovolníků by to nešlo
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Semináře zaměřené na dluhovou problematiku 
pod názvem Člověče, braň se! V měsíci říjnu připra-
vila Kostka Krásná Lípa. Semináře jsou určeny jed-
nak studentům posledních ročníků středních škol 
a pak také seniorům. Záměrem seminářů je zvýšit 
povědomí studentů v oblasti fi nančních produktů, 
půjček, úvěrů a hypoték. Interaktivní formou je učit 
tomu, aby důkladně zvažovali své budoucí kroky 
v oblasti zadlužování. Poskytnout jim informace 
o exekucích, exekutorech a insolvenčním řízení, 
seznámit je s hlavními riziky a triky poskytovatelů 

půjček a varovat je před nebezpečím pouličních 
prodejců například mobilních telefonů a před dů-
sledky neplacení třeba jen bagatelních dluhů.
Se seniory  pro změnu budeme diskutovat o  ná-
strahách současného fi nančního světa, klamavých 
reklamách, prodejních akcích. Semináře jim před-
staví nejen techniky vedení, ale pomohou jim uvě-
domit si, kdy a jak jimi prodejci manipulují. Program 
je podpořen z  „ČSOB Nadačního programu  vzdě-
lání 2013“.

(Za Kostku Krásná Lípa Bohunka Slaná)

Po odpočinkovém prázdninovém období je mož-
no v rámci odborného sociálního poradenství po-
skytovaného „Poradnou v kostce“ opětovně využít 
bezplatných konzultací u JUDr. Zbyňka Pražáka. V 
budově Komunitního centra v Krásné Lípě posky-
tuje kvalifi kované právní rady vždy každé první a 
třetí pondělí v měsíci a to od 17:00 hodin. Nejbližší  
následující termín je 7. října 2013. Ke konzultaci je 
nutné se objednat buď osobně v “Poradně v kost-
ce“ nebo na tel. číslech 412 354 839 nebo 777 925 
302. V Komunitním centru se můžete rovněž s dů-
věrou obrátit  i na poradce „Poradny v kostce“, kteří 

se Vám budou snažit  pomoci při řešení rodinných, 
majetkoprávních, občanskoprávních, fi nančních i 
pracovních problémů.  Poradnu můžete navštívit 
ve všedních dnech - pondělí až středa v dopoled-
ních hodinách od 9:00 do 11:00 hodin a odpoledne 
od 13:00 do 15:00 hodin, a ve čtvrtek od 9:00 do 
11:00 hodin.   
Poradenská činnost „Poradny v kostce“ je fi nanco-
vána z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a stát-
ního rozpočtu ČR.  

(MH)

V loňském školním roce vyhlásilo MŠMT v červnu 
v krátkém termínu rozvojový program na podporu 
logopedické prevence v předškolním vzdělávání v 
roce 2013.
Přesto, že sepsat smysluplnou dotaci dá celkem 
zabrat a je k tomu důležitá důkladná příprava, při-
hlásilo se do ní i přes časovou tíseň několik stovek 
mateřských škol. Naše ZŠ a MŠ nebyla výjimkou a 
během měsíce července zjistila, že patří mezi 135 
mateřských škol, které projekt v plné výši získaly.
V čem tkví cíl tohoto programu? 
V dnešní době se stále horší řeč a komunikační 
schopnosti našich nejmenších, objevují se nejrůz-
nější vady, děti mají malou slovní zásobu a po pře-
chodu ze školky se potom potýkají  s problémy ve 
škole. 

Program je tedy zaměřen na prevenci – nákup lo-
gopedických pomůcek, spolupráci s rodiči, pod-
poře správného řečového vývoje dítěte, zlepšení 
komunikace.
Pracovat s dětmi budou nejen odborníci a vyškole-
né učitelky ve všech třech mateřských školách, ale 
největší podíl  bude mít hlavně rodina – vždyť tam 
rozvoj řeči začíná a formuje se. Těšíme se tedy na 
spolupráci při společných akcích s rodiči,čtení dě-
tem či jiných aktivitách.
Doufáme, že se nám podaří nastartovat v dětech 
povědomí o kráse našeho jazyka a správný řečový 
vývoj. O své zkušenosti a postřehy se s Vámi potom 
rádi podělíme. 
(Za mateřské školy D. Lehoczká)

Člověče, braň se!

Právní poradenství v Kostce

„Logo hrátky aneb maminko,tatínku, 
povídej si se mnou“

Základy komunikace po internetu

Kdy a kde: úterý 1. října od 9:00 do 

11:00 hodin v Komunitním centru 

Kostka. Přednáška je zdarma, občer-

stvení je zajištěno.

Dozvíte se, jaké jsou možnosti ko-

munikace po internetu, a jak je vyu-

žívat. Pomůžeme Vám při zakládání 

vlastní e-mailové adresy. Dozvíte se 

více o dalších typech internetové 

komunikace, jako jsou např. SKYPE, 

ICQ, či FACEBOOK. 

Jóga pro seniory

Kdy a kde: ve středu 2. října od 9:00 

do 11:00 hodin, v DPS. Přednáška je 

zdarma, občerstvení je zajištěno.

Jóga je určena všem, bez rozdílu 

věku. Při jejím praktikování dochází 

k harmonizaci duše i těla. Přispívá k 

aktivní relaxaci, přitom nezatěžuje 

klouby, zlepšuje celkovou stabilitu 

těla. Dává příležitost naučit se na-

slouchat vlastnímu tělu. Přednáška 

je spojena s názornou ukázkou.

 „Člověče, braň se!“

Kdy a kde: úterý 8. října od 9:00 do 

11:00 hodin v DPS (modrá budova) 

Přednáška bude probíhat zdarma v 

DPS Krásná Lípa (modrá budova). 

Přednáška je zdarma, občerstvení je 

zajištěno.

Seznámíte se s nástrahami součas-

ného fi nančního světa, klamavých 

reklam, prodejních akcí a získáte in-

formace o možnosti vlastní obrany. 

Součástí přednášky budou i ukázky 

z fi lmu „Šmejdi“ a „Šitkredit“. Povídat 

si budete i o manipulačních tech-

nikách, které prodejci používají. Na 

závěr proběhne losování o hodnot-

né knihy.

V období od 3. do 8. října bude v 

DPS (modrá budova) instalována 

výstava s protidluhovou tématikou. 

Zájemci se mohou přihlásit osobně 

v Komunitním centru, telefonicky 

na číslech 412 354 843, 777 291 359, 

nebo e-mailem na adresu odlehco-

vacisluzby@krasnalipa.cz.  

SENIORSKÁ 
AKADEMIE

Výstavu o světelném znečištění mohou návštěv-
níci shlédnout v krásnolipském Domě Českého 
Švýcarska. Zájemci se zde populární formou dozví 
množství faktů o dosud podceňované, ovšem stále 
častěji diskutované problematice.
Oblast národních parků České a Saské Švýcarsko 
se na první pohled jeví být v porovnání s většími 
městskými aglomeracemi světelným znečištěním 
relativně nedotčena. Skutečný stav věcí se rozhodl 
změřit projektový tým vedený Miladou Moudrou. 
V Českosaském Švýcarsku provedl projektový tým 
pomocí speciální měřící techniky měření a doku-
mentaci světelného znečištění na devíti lokalitách. 
Výsledky konstatují, že národní park České Švýcar-
sko představuje v rámci regionu oblast s poměrně 
zachovalým nočním prostředím, což je v České re-
publice spíše výjimkou, než pravidlem. Současně 
však upozorňuje na skutečnost, že další vývoj v ob-
lasti bude závislý zejména na pozornosti věnované 
nočnímu osvětlování a jeho dopadům.

Výstava o světelném znečištění

Příklad vhodného osvětlení
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Každou sobotu až do 26. října je možné navštívit 
baziliku ve Filipově. Bazilika Panny Marie Pomoc-
nice křesťanů ve Filipově, místní části Jiříkova se 
zájemcům otevře vždy v sobotu od 10:00 hodin do 
14:00 hodin. Římskokatolická farnost Jiříkov umož-
ní prohlídku mariánského poutního místa nejen 

při pravidelných nedělních bohoslužbách od 10:30 
hodin, ale tento podzim také v sobotu. Bazilika se 
zpřístupní pro ztišení a modlitbu. Zájemci se sou-
časně dozvědí informace o historii tzv. Filipovského 
zázraku, zjevení Panny Marie těžce nemocné Mag-
daleně Kade dne 13. ledna 1866. 

Dětem z 1. stupně základní škole je určeno noco-
vání v krásnolipské knihovně, které je naplánováno 
na pátek 4. října. Pro děti jsou připraveny soutěže, 

hry, četní knížek, překvapení a samozřejmě i odmě-
ny. Přihlášky a informace v knihovně.

Podzimní sobotní prohlídky baziliky ve Filipově

Nocování v knihovně

Domeček Na Kopečku Rumburk - říjen 2013
Středa 2. října – 19:00 hodin – Štěpán 
Přenosil a dětský sbor ze Cvikova
Zpívají lidové písně z různých evropských zemí 
a doprovázejí se na neobvyklé nástroje patřící 
k jednotlivým kulturám. Pravidelně se účastní 
mezinárodních soutěží a získávají přední místa. 
Štěpán Přenosil je navíc ředitel mezinárodního 
hudebního festivalu mládeže Barabanfestu.
Středa 9. října – 19:00 - „Jak to vidím já“
Beseda s Jiřím Svobodou,vedoucím provo-
zovny Polabských mlékáren ve Varnsdorfu 
o mlékárenském průmyslu, výrobě sýrů, re-
gionální ekonomice a také o vývoji obchodu a 

nabídce mléčných výrobků obecně v Česku za 
posledních 20let.
Čtvrtek 10. října – 18:00 hodin – Den 
duševního zdraví
V rámci mezinárodního Dne duševního zdraví, 
který je vyvrcholením Týdnů duševního zdraví 
a ve spolupráci s Agenturou Pondělí uvádíme 
vernisáž obrazů klientů Agentury Pondělí a 
promítání fi lmu s tématikou zaměřenou na 
začleňování lidí s duševním onemocněním 
do společnosti. V závěru hudebně s Rendou 
Habichem a Romanem Winterem jam session.

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci  
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst  
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání  
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte  
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

Program kina  
Krásná Lípa
ŘÍJEN 2013

Útěk
středa 2.10.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

„Životu nebezpečný útěk je jedinou záchranou mladé 
Signe.” Ta se po zabití celé rodiny dostane do rukou 

zločinecké skupiny společenských outsiderů. Brzy však 
zjistí, že v jejich  společnosti ji čeká osud horší než smrt, 
a tak se pokusí s pomocí mladšího děvčete  utéct.  akční, 

historický, thriller,  titulky, 75min. Mládeži do 15ti let 
nepřístupno.

Čtyřlístek 
ve službách krále

středa 9.10.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Velké fi lmové dobrodružství Fifi nky, Myšpulína, Pindi a 
Bobíka.Malý výlet na Pražský hrad k Fifi nčiným narozen-
inám nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – ve Zlaté uličce 
je nejdříve přepadne živý Lev, který je pak zavede tajnými 
podzemními chodbami až k hrobce českých králů. rodinný 

animovaný fi lm, 90 min.  Mládeži přístupno.



strana 10 26. září 2013

Rekordních čtrnáct smíšených dvojic se sešlo první 
zářijovou neděli na tradičním turnaji „Krásnolipský 
plážák“ na beach hřišti ve sportovním areálu v Krás-
né Lípě. Hráče nejen povzbuzovala k výkonu touha 
vyhrát speciální koláč z Chodské pekárny Šedivých, 
či krásnolipské pivo Falknštejn, ale také netradiční 

fandící nástroje typu vuvuzela od Schrödingerova 
institutu. Z vítězství  se nakonec radovali Barbora 
Tomanová z Velkého Šenova a Jan Bláha z Mikulá-
šovic. Občanské sdružení Krásnolipsko tímto děku-
je partnerům a Městu Krásná Lípa za podporu akce.

(Za Občanské sdružení Aleš Kubica)

Zajímavou novinku přinesly letošní Dny Českého 
Švýcarska – dětský štafetový maratón. Při něm se 
desítky dětí společně snažily uběhnout maratón, 
tedy více jak 42 kilometrů. Každý malý závodník 
uběhl sto metrů, následně předal symbolickou 
štafetu dalšímu a společně se zaznamenával čas 
uběhnutého úseku. A protože zbývá uběhnout 
ještě několik posledních kilometrů, které děti do-
běhnou v rámci školní tělesné výchovy, musíme si 
na výsledek ještě chvíli počkat. Co myslíte, bude 
dětský čas lepší než čas letošního nejrychlejšího 
maratonce Slavomíra Kvarty, který trať z Krásné 
Lípy do Bad Schandau zdolal za 2:34,59 hodin? Ne-
cháme se překvapit a o výsledku vás jistě budeme 
informovat. 

(www.parkamaraton.cz)

V příjemném prostředí areálu Domova pro seniory 
v Krásné Lípě se konaly II. olympijské hry. Byly urče-
ny pro uživatele služeb pro seniory a pro osoby se 
zdravotním postižením.
Soutěžilo se v jedenácti disciplínách, které byly tak, 
aby svůj um mohli předvést jak ti sportovně nadaní, 
tak i ti, jejichž silnější stránkou je postřeh, trpělivost 
či životní zkušenosti. 
Potěšilo nás, že se sjeli uživatelé služeb z blízka i 
okolí, nejdelší cestu k nám absolvovali senioři z 
Libochovic. Nasbírat co nejvíce bodů a zvítězit se 
snažili úplně všichni, všichni také byli odměněni 
dárkovým balíčkem. První místo ale přeci jen vy-
bojovali senioři ze Šluknova, za což jim patří velká 
gratulace. Olympijský den byl protknut výbornou 
náladou, chutí něco dokázat a pěknými pocity ze 
setkávání. Silné vzpomínky jistě zůstanou dlouho v 
každém z nás a věříme, že všichni se rádi zúčastní 
olympijských her příštích, na které se budou pilně 
připravovat. Děkujeme také všem, kteří nás podpo-
řili, stejně tak i všem sponzorům, kteří nám přispěli.

(Kolektiv DPS Krásná Lípa)

Kroužek zápasu řecko-
římského a volného stylu 
při Základní škole Krásná 
Lípa se svoji aktivitou je 
již znám svými výsledky 
prakticky po celé republi-
ce, ale i v zahraničí. Získal 

již celou řadu přeborníků České republiky, turnajo-
vých úspěchů doma i v zahraničí. Jde o sport, ve 
kterém najde uplatnění každý. 
Chlapci, děvčata, malé, velké jako i drobní nebo 
silní. Tatínku, maminko, leží Vám na srdci zdárný 
zdravotní a sportovní růst Vaší ratolesti? Přijďte se 
podívat na cvičební hodiny tohoto sportu.
Pravidelné tréninky jsou v úterý a pátek pro 
děti a to:
6-10 let, od 15:30 hod – do 17:30 hod.
11–15 let od 15:30 – do 17:30 hod.
Tréninky vedou kvalifi kovaní trenéři a trenérky. 
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Zápas nepatří 
mezi rizikové a nebezpečné sporty. Přijďte sami a 
uvidíte.

(Jan Durec)

Krásnolipský plážák s rekordní účastí

Děti spojily síly, pokusí se porazit maratónce

Olympijské hry pro seniory se vydařily

Krásnolipští zápasníci 
rozšiřují své řady
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Zpráva o plnění úkolů z 18. ZZM  
Usnesení ZM č. 19 - 01 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 18. ZZM.  

Zpráva o provozu a aktivitách Sportovního areálu ČŠ 
Usnesení ZM č. 19 - 02 
ZM schvaluje Zprávu o provozu a aktivitách Sportovního areálu 
Českého Švýcarska předloženou ředitelkou p. o. ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa RNDr. Ivanou Preyovou. 

Bezpečnostní situace a prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 19 - 03 
Předkladatel: Mgr. Hanková Lucie  
ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti situace a prevenci 
kriminality v Krásné Lípě a okolí k 31. 08. 2013 zpracovanou 
OOPČR Krásná Lípa.

Převod p. p. č. 856/3, k. ú. Rybniště 
Usnesení ZM č. 19 - 04 
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 856/3 o výměře 15 
401 m2, k. ú. Rybniště obci Rybniště. Nabyvatel uhradí veškeré 
náklady s převodem spojené. 

Prodej části p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 19 - 05 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 374/1 o výměře 349 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Olze Minaříkové, Polní 
732/18, Rumburk za cenu 174 500 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej částí p. p. č. 605/1, p. p. č. 733 a 688/8, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 19 - 06 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 605/1 o výměře 356 m2, části 
p. p. č. 733 o výměře 155 m2 a části p. p. č. 688/8 o výměře 
417 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 
Jaroslavě a Janu Hněvkovským, Litošická 1/363, Praha 9 za 
cenu 96 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené. 

Prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 19 - 07 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení přístupové cesty Tereze Maxinové, Kyjov 
106, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města.  

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt 
č. 27, Nemocniční 1149/12a  
Usnesení ZM č. 19 - 08 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na byt č. 27, Nemocniční 1149/12a s panem Jakubem 
Rattayem, Kyjovská 613/14, Krásná Lípa. 

Hlavní zásady hospodaření p. o. města 
Usnesení ZM č. 19 - 09 
ZM schvaluje změny Hlavních zásad hospodaření příspěvkových 
organizací města, dle předloženého návrhu.  

3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro 
rok 2013  
Usnesení ZM č. 19 - 10 
ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2013 v předloženém znění.  

Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa na 
rok 2013 
Usnesení ZM č. 19 - 11 
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený 

rozpočet k 11. 06. 2013 příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.  

Projekt Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě - 
Centrum Českého Švýcarska 
Usnesení ZM č. 19 - 12 
ZM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad k projektu Regenerace Křinického náměstí v Krásné 
Lípě - Centrum Českého Švýcarska, č. CZ.1.09/2.2.00/03.00073, 
kterým se mění článek XXI. Porušení rozpočtové kázně, 
porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti.  

Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o zřízení 
věcného břemene  
Usnesení ZM č. 19 - 13 
ZM schvaluje smlouvu č. 2013/40/14 - 378 o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s organizací Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, o zřízení 
budoucího věcného břemene na uložení, provozování a údržbu 
kanalizačního řadu v pozemku p. p. č. 3079/8, k. ú. Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu.

Dopravní značení Pozor děti 
Usnesení ZM č. 19 - 14 
ZM souhlasí s provedením nového dopravního značení - 
umístění dopravních značek. 
Pozor děti na hlavních komunikacích u školek v ulici Masarykova 
a Smetanova, a to včetně úpravy stávajícího značení dle 
vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu.  

Bezúplatný převod pozemku 
Usnesení ZM č. 19 - 15 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 1294, k. ú. Krásná 
Lípa, dle smlouvy č. 2013/19/15-398 a jeho přijetí do vlastnictví 
města od České republiky, v zastoupení Státní pozemkový úřad, 
IČ 01312774, Husitská 1024/11a, 130 00 Praha.  

Sportovní hřiště 
Usnesení ZM č. 19 - 16 
ZM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR č. 2013/45/19 - 384 s poskytovatelem Státní 
zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, 110 00 
Praha-Nové Město dle předloženého návrhu. 
ZM pověřuje Mgr. Lucii Hankovou tajemnici MěÚ k podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace. 

Terénní práce 2013 - 2. kolo 
Usnesení ZM č. 19 - 17 
ZM schvaluje podanou žádost o dotaci na projekt AMARI - 
terénní práce 2013 - 2. kolo u Úřadu vlády ČR, s rozpočtem 21 
913 Kč a se spoluúčastí města do 7 000 Kč. 
ZM schvaluje realizaci tohoto projektu p. o. Kostka Krásná Lípa 
v případě schválení dotace. 

Terénní práce 2014 
Usnesení ZM č. 19 - 18 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Amari – terénní 
práce 2014 do programu RVRZ Podpora terénní práce pro rok 
2014. ZM schvaluje realizaci tohoto projektu prostřednictvím p. 
o. Kostka Krásná Lípa v případě schválení dotace. 
ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 100 000 Kč.

Komunitní plán 
Usnesení ZM č. 19 - 19 
ZM schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících 
aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013-2017 dle 
předloženého návrhu s tím, že není zřejmé a zajištěné 

fi nancování uváděných aktivit. 

Doplnění návrhu územního plánu 
Usnesení ZM č. 19 - 20 
ZM bere na vědomí pokračování v zadání nového Územního 
plánu města a jeho poslední návrh a schvaluje jeho doplnění o 
části pozemků pro rekreační, sportovní či obdobné využití 
v prostoru za vlakovou zastávkou či obecně dle přílohy.  

Méně práce a doplnění prací ŠJ a ŠD 
Usnesení ZM č. 19 - 21 
ZM bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 2012/11/14-197 ve věci projektu Realizace úspor energie u 
budov školní jídelny a školní družiny snižující celkové náklady 
o 190 203 Kč a schvaluje, aby rada města ušetřené výdaje 
zpětně použila na doplňkové součásti rekonstrukce či oprav v 
předmětných nemovitostech či při vnějších úpravách areálu. 

Stavba kanalizace - realizace 
Usnesení ZM č. 19 - 22 
ZM bere na vědomí průběh výstavby 2. etapy kanalizace a 
souvisejících náležitostí ve městě.  
ZM schvaluje, aby se realizace konečných asfaltových povrchů 
na místních komunikacích prováděla s dostatečným odstupem 
nejdříve v jarních měsících 2014.
ZM ukládá RM zajistit řádné provádění stavby vč. úklidů a 
provést kontrolu plnění smluv dodavatele stavby a dozoru 
stavby a další náležitosti.

Administrace a fi nancování stavby kanalizace 
Usnesení ZM č. 19 - 23 
ZM bere na vědomí pozastavení administrace resp. omezení 
fi nancování vybraných projektů, v našem případě stavby 
kanalizace - 2. etapa ze strany poskytovatele dotace SFŽP ČR, 
ačkoliv všechny předešlé kroky byly dlouhodobě a opakovaně 
schvalovány správcem podpory a konstatuje, že tímto 
způsobem není možné spravovat a řídit samotnou výstavbu a 
účinně nakládat s potřebnými fi nančními prostředky. 

Skládkování na Šluknovsku  
Usnesení ZM č. 19 - 24 
ZM bere na vědomí informaci o předpokládaném zastavení 
skládkování komunálního odpadu a inertních materiálů na 
skládce Rožany s dopadem na výdaje města a to jak v běžné 
likvidaci odpadů, tak v návaznosti na investiční činnosti, 
především stavbu kanalizace.  

Výzva starostům 2013 
Usnesení ZM č. 19 - 25 
ZM bere na vědomí Výzvu starostům 2013 ve věci negativních 
projevů v soužití obyvatel v některých regionech a po 
zformulování konkrétnějších požadavků zmocňuje radu města 
přihlásit se k zamýšlené iniciativě.  

Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 19 - 26 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z 
diskuse členů ZM:
a)  p. Myšák - v ulici Masarykova se rozpadá zeď.
b)  p. Myšák - navrhnout doplnění Kontrolního výboru. 

Ověřovatelé: Petr Novák 
Mgr. Milan Sudek 

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart 
Místostarosta: Jan Kolář 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 04.09.2013
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I. Hlavní program
Závěry z 19. ZM - Usnesení RM č. 50 - 01 
RM projednala průběh a závěry 19. zasedání ZM ze dne 4. 9. 2013 a 
ukládá:
a) Lucii Hankové, tajemnici MěÚ projednat nedobytnost a odpis 
pohledávky za UB, a. s. v likvidaci,
b) Martině Hlavové, vedoucí TS řešit opravu opěrné zdi v ulici 
Masarykova.
c) Zbyňku Linhartovi, starostovi města navrhnout doplnění Kontrolního 
výboru.
RM projednala průběh výstavby 2.etapy kanalizace a konstatuje 
neuspokojivý stav. 
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby Ing. Jiřímu Rousovi, aby 
postupoval mj. v souladu s usnesením ZM a RM č. 47-02/2013 a aby 
provedl podrobné vyhodnocení plnění smluv s dodavatelem stavby a 
technickým dozorem investora vč. napomenutí a výzvy k nápravě a to 
do 24. 9. 2013. 

II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 50 - 02 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 524/2 o výměře 879 m2, k. ú. Krásný Buk,
- st. p. č. 353/1 o výměře 78 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 462/2 o výměře 205 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 464/2 o výměře 222 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 50 - 03 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 414 o výměře 798 za účelem zřízení 
zahrady Haně Kubátové, Kyjovská 3, Krásná Lípa. 

Pronájem pozemků - Povodí Ohře 
Usnesení RM č. 50 - 04 
RM schvaluje pronájem částí st. p. č. 587 o výměře 50 m2, p. p. č. 850 
o výměře 52 m2, p. p. č. 848/2 o výměře 42 m2, p. p. č. 840 o výměře 
108 m2, st. p. č. 586/2 o výměře 42 m2, p. p. č. 841/3 o výměře 12 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zajištění přístupu na stavbu a zařízení 
staveniště za cenu 7 Kč/m2/rok. RM schvaluje smlouvu o nájmu 
pozemku dle předloženého návrhu. 

Pronájem - Povodí Ohře  - Usnesení RM č. 50 - 05 
RM neschvaluje pronájem pozemků Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 
Chomutov:
- p. p. č. 841/1, k. ú. Krásná Lípa z důvodu stávajícího nájemního vztahu,
- p. p. č. 3044, k. ú. Krásná Lípa z důvodu zachování přístupu. 

Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 50 - 06 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 742/2 o výměře cca 280 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 43 o výměře 189 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 659/8 o výměře cca 60 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 659/6 o výměře cca 260 m2, k. ú. Krásný Buk,
- část p. p. č. 659/7 o výměře cca 80 m2, k. ú. Krásný Buk. 

Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 50 - 07 
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 619/1, k. ú. Krásný Buk za 
část p. p. č. 620/1, k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu. 

Směna pozemků - Usnesení RM č. 50 - 08 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 647/1 o výměře 301 
m2, část p. p. č. 665 o výměře 31 m2 a část p. p. č. 736 o výměře 9 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 574/1 (díl f, g, h, m) 
o celkové výměře 350 m2 a část p. p. č. 574/4 o výměře 413 m2, vše 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy dle GP č. 228-130/2012 s Povodí Ohře, s. p. 
Bezručova 4219, Chomutov z důvodu majetkoprávního vypořádání 
pozemků toku Křinice. Město Krásná Lípa uhradí Povodí Ohře s. p. rozdíl 
ceny pozemků ve výši 11 150 Kč. Náklady se směnou hradí Povodí Ohře, 
s. p. RM doporučuje ZM schválit návrh směnné smlouvy č. 656/2013.  

Nebytové prostory - Křinické náměstí 248/1 
Usnesení RM č. 50 - 09 
RM ruší usnesení RM č. 49-02/2013 ze dne 21. 8. a 27. 8. 2013, z 
důvodu nezájmu žadatele o nebytový prostor č. 6, Křinické náměstí 
248/1, Krásná Lípa. 

III. Různé
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 50 - 10 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 6, Křinické 
náměstí 248/1 - nyní provozován jako bistro o velikosti 65,3 m2. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Pronájem p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 - 11 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 460 m2, k. ú. 
Krásná Lípa (díl 1) za účelem zřízení zahrady Ladislavu Malému, 
Rumburská 5, Krásná Lípa. 

Pronájem p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 - 12 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 420 m2, k. ú. 
Krásná Lípa (díl 4) za účelem zřízení zahrady Romanu Švorcovi, 
Rumburská 5, Krásná Lípa za podmínky úhrady dluhů vůči městu v 
termínu do 30. 9. 2013. 

Pronájem p. p. č. 1168/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 - 13 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1168/1 o výměře 440 m2, k. ú. 
Krásná Lípa (díl 3) za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Švorcovi, 
Rumburská 5, Krásná Lípa za podmínky úhrady dluhu vůči městu do 
30. 9. 2013. 

Pronájem bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 - 14 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa v 
tomto pořadí: 
1. Ladislav a Marie Mrázovi, Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa
2. Alena Marholdová, Křinické náměstí 431/14, Krásná Lípa
3. Jiřina Nachtmannová, Frindova 979/4, Krásná Lípa. 

Pronájem bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, 
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 50 - 15 
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa 
v tomto pořadí: 
1. Ingeborg Černá, Štursova 7, Krásná Lípa
2. Ladislav a Marie Mrázovi, Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa
3. Alena Marholdová, Křinické náměstí 431/14, Krásná Lípa. 

Byty - nájemní smlouva byt č. 11, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 50 - 16 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2014 
na byt č. 11, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s Josefem Koubským, 
Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa. RM schvaluje přechod Dohody 
o kauci k nájemní smlouvě č. 2013/25/29-37 na Josefa Koubského, 
Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa.  

Byty - pronájem - byt č. 27, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 50 - 17 
RM schvaluje pronájem bytu č. 27, Nemocniční 1149/12a za podmínky 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Jakubem 
Rattayem bytem Kyjovská 613/14, Krásná Lípa, na dobu určitou do 30. 
9. 2014 s automatickým prodloužením doby nájmu vždy o jeden rok za 
podmínky bezdlužnosti za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  

Elektronická aukce - zemní plyn a elektřina 
Usnesení RM č. 50 - 18 
RM schvaluje realizaci elektronické aukce na dodávku elektřiny a 
zemního plynu pro Město Krásná Lípa a jeho příspěvkové organizace 
společností eCentre a. s., Jankovcova 1595/14, Praha 7. RM schvaluje 
uzavření Smlouvy a dohody o plné moci č. 2013/19/18-389 
s realizátorem elektronické aukce. RM ukládá vedoucímu OMCS Petru 
Olivovi konzultovat návrh smluv na dodávky energií pro občany i pro 
město s právním zástupcem města. 

Oprava střechy MŠ v ulici Smetanova - vícepráce 
Usnesení RM č. 50 - 19 
RM bere na vědomí vznik případných víceprací při realizaci opravy 
střechy na objektu MŠ v ulici Smetanova z důvodu přípravy objektu pro 
plánovanou vnější rekonstrukci (zateplení). 

Pojištění města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 50 - 20 
RM bere na vědomí protokol o otevření obálek s nabídkami veřejné 
zakázky pro výběr dodavatele Pojištění města Krásná Lípa a Rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení pojišťovny Kooperativa a. s. z účasti v zadávacím 
řízení. 

Turistický areál Českého Švýcarska - Usnesení RM č. 50 - 21 
RM schválila nabídku na přípravu nové žádosti pro projekt Turistický 
areál Českého Švýcarska (obnova Křížové cesty) do programu ROP 
Severozápad. 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 
Usnesení RM č. 50 - 22 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 2013/40/15-399 se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, na vedení zemních el. kabelů 
v ulici Smetanova dle dokumentace. 

Střechy, ploty, fasády 2013 - Usnesení RM č. 50 - 23 
RM schvaluje na základě podné žádosti zařazení občanů mezi uchazeče 
o příspěvek na rekonstrukci fasád, střech a oplocení pro rok 2013 dle 
přílohy. 

Město plné květin 2013 - Usnesení RM č. 50 - 24 
RM schvaluje seznam přihlášených soutěžících v akci Město plné květin 
dle předloženého seznamu a vyhlašuje vítěze takto: 
- Miloslava a Jaroslav Uršitzovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 496/88,
- Renata Ruszová, Krásná Lípa, Rooseveltova 1060/17,
- Květoslava a Jan Doudovi, Krásná Lípa, E. Krásnohorské 1172/59,
- David Müller, Krásná Lípa, Wolkerova 1162/5a,
- Eva a Jaroslav Andertovi, Ústí nad Labem, Masarykova 2292/150a. 

Kronikář města - Usnesení RM č. 50 - 25 
RM bere na vědomí ukončení činnosti kronikáře města pana Ivana 
Jakla. RM vyslovuje uznání a poděkování za dlouholetou činnost.
RM jmenuje novým kronikářem pana Mgr. Karla Jarolímka s účinností 
od 2. pololetí 2013. 

Městská knihovna - Usnesení RM č. 50 - 26 
RM bere na vědomí účast městské knihovny na celorepublikové akci 
Týden knihoven 2013, která proběhne v termínu 30. 9. - 6. 10. 2013. 

Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 50 - 27 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 48. RM. 

IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- Návrh ÚP Krásná Lípa - potvrzení o odstranění nedostatků od KÚ ÚK,
- Přehled návštěvnosti městské knihovny za srpen 2013,
- novinový článek,
- Žádost o fi nanční podporu MAS na nové plánovací období 2014 - 
2020,
- Dopis řediteli SaM silnice a mosty Děčín a. s.,
- Žádost pana Radima Burkoně, Krásná Lípa o součinnost s vyřešením 
zmizelé vody 
ze studny v souvislosti s realizací kanalizace v ulici Mánesova 28. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 9. 2013,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 27. 8. 2013,
- Zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 9. 9. 2013. 

Jan Kolář                                                       Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 50. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11.09.2013


