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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 

4,- Kč

Čtvrtek 17. září

Po prázdninové pauze se zastupitelé sešli ke své-
mu pátému jednání v novém volebním období.
Na  programu, dle ročního plánu práce, byly tři 
zprávy o činnosti.
První, velmi zajímavou Zprávu o  bezpečnostní 
situaci a  prevenci kriminality ve  městě, předne-
sl vedoucí obvodního oddělení Policie ČR npor. 
Mgr.  František Steinbach. Ze zprávy bylo patrné, 
že kriminalita na  území města, ale i  v  celém ob-
vodu, má trvale klesající úroveň. Romská krimi-
nalita je na velmi nízké úrovni. Vedoucí oddělení 
informoval o některých novinkách v činnosti od-
dělení, o personálním složení, o novinkách v ob-
lasti přestupkového zákona i o budoucích rizicích, 
mezi něž se řadí především drogová problemati-
ka. Celkově je dle Františka Steinbacha v rozporu 
dobrá reálná bezpečnostní situace s tím, jak vní-
mají pocit bezpečí občané. Zde sehrává svou roli 
pravděpodobně opakovaný vandalismus, pohyb 
problémových osob po veřejných prostranstvích 
a s tím spojené přestupkové chování.
Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základ-
ní škola a Mateřská škola Krásná Lípa prezentovala 
ředitelka organizace RNDr. Ivana Preyová. Shrnula 
aktivity ve škole a školkách, informovala o realizo-
vaných i připravovaných projektech. O novinkách 
v  prvních třídách, o  schválené přípravné třídě. 
Na  fotografi ích měli zastupitelé možnost vidět 

i  úpravy prostor, které proběhly ve  škole v  prů-
běhu prázdnin. Byla např. rekonstruována výdej-
na obědů, jídelna pro dospělé strávníky, ve škole 
pak odborná učebna domácích prací – kuchyňky. 
S činností ZŠ a MŠ Krásná Lípa zastupitelé vyjádřili 
opakovaně spokojenost. 
Třetí plánovanou prezentací byla Zpráva o propa-
gaci města a o. p. s. České Švýcarsko. Část věno-
vanou vlastní propagaci města zpracovala mís-
tostarostka Jana Drobečková, informovala o nově 
vydaných propagačních materiálech, o  mediál-
ních výstupech o městě, o inzerci a dalších propa-
gačních aktivitách. V další části vystoupil Ing. Jiří 
Rak, vedoucí Destinační agentury při o. p. s. Čes-
ké Švýcarsko. Ten seznámil zastupitele s výstupy 
činnosti OPS především ve vztahu k městu Krás-
ná Lípa, zmínil i roli v oblasti regionální turistické 
dopravy atd.
V  další části rozhodlo ZM o  uvolnění mimořád-
ných fi nančních prostředků ve  výši 0,5 mil. Kč 
na úpravy a zajištění chodu expozice v Domě Čes-
kého Švýcarska.
Zastupitelé schválili také Dotační program pod-
pory připojení na veřejnou kanalizační síť v sou-
vislosti s  dokončováním druhé etapy výstavby 
kanalizace ve městě. Každý občan, který se nově 
připojí na  kanalizaci tak může získat od  města 
podporu až do výše 13.200,- Kč. Na realizaci pod-

pory je vyčleněna částka 2 mil. Kč.
ZM schválilo přijetí dotace na  projekt „Čteme 
česky, mluvíme anglicky“, realizovaný ZŠ, v rámci 
kterého vyrazí žáci i  učitelé na  jazykové pobyty 
do zahraničí.
V další části jednání pak byl schválen prodej cel-
kem 4 pozemků na  individuální bytovou výstav-
bu. Ukazuje se velký zájem o nabídku zvýhodně-
ného prodeje pozemků města za  tímto účelem. 
Dále byla schválena směna několika menších 
pozemků s Miroslavem Fafl ákem, která především 
v oblasti Kyjov – Vlčí Hora umožní narovnání vlast-
nických vztahů u pozemků pod některými místní-
mi komunikacemi.
Zastupitelé následně schválili i  uvolnění částky 
70 tis. Kč pro zajištění výletu pro aktivní členy zá-
jmových organizací ve městě.
ZM vzalo na vědomí i Požadavek na náhradu ško-
dy, způsobeném městu Krásná Lípa státem při 
výkonu veřejné moci nesprávným úředním po-
stupem v souvislosti s plněním funkce opatrovní-
ka. Po České republice požadujeme 877.326,- Kč 
za výkon funkce opatrovníka u více jak 45 osob.
Příští plánované jednání zastupitelstva města 
Krásná Lípa se bude konat 9. 12. 2015.

(Jan Kolář)

Zastupitelstvo města se sešlo popáté

Na  rekonstruovaném objektu hasičské zbrojnice 
v Krásné Lípě už je připevněné označení. A to včet-
ně znaku našich dobrovolných hasičů. Za dva měsí-
ce snad hasičárnu slavnostně otevřeme a předáme 
do užívání.

1. září to byl přesně jeden rok, co Ladislav Bezděk a Katka Dvořáková vyrazili z Krásné Lípy na cestu kolem 
světa. Za těch 365 dní projeli 25 států a ujeli 60 149 km – v průměru 195 km/den. A níže je důkaz, že jsou 
živí. Více se dozvíte na www.bigtrip.cz, nebo na jejich fcb profi lu.

Předání hasičské 
zbrojnice se blíží

Tak je to tady, rok je za námi
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

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

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 21. 9. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24. 9. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 5. 10. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8. 10. 
2015 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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk, Sněžná
               pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob začal 1. dubna 2015 – známky červené = 
vývoz 1x za čtrnáct dní.

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 13:00 do 15:00 hodin
                              sudý týden od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
1. 10. 2015. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

d t tě š tř b é běž é ák

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Hypotéky, úvěry, konsolidace. 
Refi nancování hypoték.

Jaroslav Hofman
hypoteční poradce

…to vše Vám pomohu zajistit u 15 bank na na-
šem trhu. 
Zajistím kompletní pojištění u Kooperativy – po-
jištění aut, domů, úrazů atd.
Kontakt: 774 13 66 95

Hotel Romantický 
zámek Krásná Lípa, 

- Správce/ správcová, pokročilý AJ nebo NJ 

podmínkou, práce z domova na PC

- Pomocná síla - úklid, pokročilý AJ nebo NJ 

podmínkou

- Zastupující recepční pro hl. sezónu, pokročilý 

AJ nebo NJ podmínkou

Tel.: 721 235 153, Emma Křičenská.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

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

OZNÁMENÍ
V sobotu 19. 9. 2015 bude od 16:30 do 17:30 ho-

din v areálu Technických služeb města veterinární 

ordinace.

rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 21,0°C 14,9°C 16,5°C  17,1°C   16,1°C 15,4°C 16,3°C

Maximální teplota 35,1°C 27,2°C 30,6°C 30,8°C 28,5°C 26,9°C 27,5°C

Minimální teplota 8,9°C 5,3°C 6,7°C 6,9°C 6,1°C 7,8°C 6,5°C

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

Minimální vlhkost 25% 50% 37% 31% 38% 44% 37%

Maximální poryv větru m/s 13,0 m/s 14,1 m/s 12,7 m/s 15 m/s 16 m/s 22 m/s 16,7 m/s

Úhrn srážek 107 mm 94,9 mm 44,0 mm 78,4 mm 75,0 mm 348 mm 68 mm
 
Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 20
Počet dnů tropických (maximální denní teplota vyšší než 30°C): 9
Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 4
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Srpen  2015 - 2009

Máme za sebou bezkonkurenčně nejteplejší měsíc 
minimálně od  roku 2003. Letošní srpen stejně tak 
jako celé letošní léto se zapsalo do meteorologické 
historie velmi vysokými teplotami, délkami jednot-
livých vln veder a nízkým srážkovým úhrnem. Krás-
nou Lípu zasáhla vedra rovněž v plné parádě a jedi-
né, čeho byla jako jedna z mála ušetřena, byl nízký 
úhrn srážek. Srážky však byly velmi nerovnoměrně 
rozloženy a v době největších veder nespadly žád-
né. Vyprahlost půdy tak byla mnohde značná. 
Celkově v  Krásné Lípě padlo 20 letních dnů, 
10 dnů tropických a 4 tropické noci. Průměrně pad-
ly od roku 2009 3 tropické dny ročně, letos jich bylo 
zaznamenáno 16. Pro srovnání na jižní Moravě bylo 
letos zaznamenáno mnohde i  více než 40 tropic-
kých dní.
Srpen začal nejchladnějším ránem z  celého mě-
síce. Teplota v  nočních hodinách stihla spadnout 
na 8,9°C. Odpolední teploty se prvních pět srpno-
vých dnů pohybovaly ještě bezpečně pod hranicí 
tropického dne. 6. srpna ale teplota v odpoledních 
hodinách překročila 32°C. V  noci ze 6. na  7. srp-
na a  ze 7. na  8. srpna byla zaznamenána tropická 

noc.  8. srpna padla maximální teplota měsíce, roku 
a za celé období od roku 2009 35,1°C. Poté dorazilo 
symbolické ochlazení v podobě přeháňky s úhrnem 
4,1 mm srážek. Za období o 1. do 15. srpna to byly 
bohužel jediné srážky. 9. srpna tropický den nepa-
dl, další dny však byly tropy pravidlem. Vlna veder 
byla ukončena 16. 8. přechodem studené fronty, 
na které Krásnou Lípu trefi la silnější bouřka s úhr-
nem srážek 22 mm. Další dny se nad Českem udr-
žovalo frontální rozhraní mezi chladnějším a  tep-
lým vzduchem, které přineslo do severní poloviny 
Čech vydatné srážky. 17. srpna napadlo 8,3 mm, 
18. srpna 55 mm (jeden z  nejvyšších úhrnů za-
znamenaných za  jeden den od  počátku měření), 
19. srpna 11,7 mm. Na suchu zůstaly nadále jihozá-
padní Čechy a Slezsko. Například na Šumavě spad-
lo za  červenec a  srpen dohromady pouze 50 mm 
srážek. Do 29. srpna pak panovalo rozumné počasí 
s maximálními teplotami do 24°C a nočními kolem 
12°C. V  samotném závěru srpna ale dorazila další 
vlna tropů, ve které byla zaznamenána další tropic-
ká noc a dva tropické dny s maximálními teplotami 
33°C.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elek-
třiny: Krásná Lípa, místní část Kyjov, oblast, ulice dle přiloženého plánku – dne 18. 9. 2015 od 7:00 do 15:00 
hodin. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je j 
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Má b b k k č ě jt l jší ě í 8 dl i ál í t l t ě í k

Nejteplejší srpen za posledních dvanáct let

k k k d l f l d d k

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
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Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Pracovníci Technických služeb Krásná Lípa dnes za-
hájili obnovu svislého dopravního značení. Jedná 
se o další etapu celkové rekonstrukce dopravního 
značení na místních komunikacích na území měs-
ta, tentokrát v oblasti vymezené ulicemi Pražská až 
Smetanova a Doubická. 
Postupuje se dle projektové dokumentace vypra-
cované dopravním specialistou, schválené do-
pravním inspektorátem Policie ČR a  příslušným 
silničním správním úřadem. Budou tak postupně 
nahrazeny značky poškozené, duplicitní či ne-
správně umístěné. Některé budou trvale odstraně-
ny jako nadbytečné, jiné budou naopak doplněny. 
Prosíme, dbejte v této lokalitě zvýšené opatrnosti!

V souvislosti s proznačením nové modře značené 
turistické trasy pro pěší (Malý Kočičák - Česká silni-
ce - Jetřichovice - Všemily) došlo ke změně barev-
ného značení turistické trasy na  území NP České 
Švýcarsko, konkrétně v úseku od Dolského mlýna 
směrem na Srbskou Kamenici. Tento úsek, původ-
ně značený modře, je nově proznačen zelenou bar-
vou. Důvodem změny značení je eliminace křížení 
turistických tras stejné barvy. Změnu značení pro-
vedl Klub českých turistů.

(Správa NP České Švýcarsko)

V  noci na  pondělí 28. září bude mimořádně velký 
úplněk Měsíce, největší v  tomto roce a  shodou 
okolností na pondělní noc připadá i úplné zatmění 
Měsíce. To, že zatmění Měsíce bude o úplňku mimo-
řádností není, podle zákonů nebeské mechaniky 
to jindy být ani nemůže. Mimořádností je náhoda, 
že bude právě při perigeu Měsíce, tedy když bude 
nejblíže a tak jej uvidíme velký a zřetelný. Navíc se 
Měsíc bude pohybovat blízko středu stínu Země, 
zatmění tedy bude výrazné a zřetelné. 

Tento mimořádný úkaz můžete pozorovat v  noci 
z neděle na pondělí 28. září 2015 podle následují-
cího scénáře:
Začátek částečného zatmění 2,07 hod.
Začátek úplného zatmění 3.11 hod. 
Konec úplného zatmění 4,23 hod. 
Konec částečného zatmění 2,27 hod.
Více se dozvíte v článku Zdeňka Taranta z hvězdár-
ny Most na http://www.krasnalipa.cz/images/aktu-
ality/2608158.pdf

Upozornil nás na něj náš „dvorní meteorolog“ Jan 
Pícha. Objevilo se v pátek 11. září kolem 18:00 hodi-
ny. Tornádo se pohybovalo v blízkosti hranic s Čes-
kou republikou od  jihovýchodu k  severozápadu 
v městečku Neugersdorf.

Pachatele odhalily kamery
Dvě krádeže fi nanční hotovosti obsluhy Tip sport 
baru, které od sebe dělilo několik dní, hned počát-
kem prázdnin řešili krásnolipští policisté. V prvním 
případě si na baru z volně odložené kasírtašky vzal 
teprve 17 letý mladík z Krásné Lípy čtyři tisíce ko-
run, za krádež se bude zodpovídat ve správním ří-
zení. V druhém případě a o dva dny později využili 
nepřítomnosti obsluhy u baru muž a žena z Varn-
sdorfu, kteří odcizili volně odloženou celou kasír-
tašku i s jedenácti tisíci korunami. Všichni pachate-
lé byli dopadeni díky záznamům z bezpečnostních 
kamer, které krádeže zachytily.
I garáž je nutné zavírat
Neznámému pachateli se podařilo vniknout na za-
hradu u  domu v  Bendlově ulici, kde z  otevřené 
garáže odcizil benzinovou zahradní sekačku v hod-
notě jedenáct tisíc korun a  prodlužovací kabel. 
S odcizenými věcmi pokračoval do Štursovy ulice, 
kde jeho stopa skončila.
Krásnolipské hroby vykrádal muž z Litoměřic
Policie dopadla 51 letého recidivistu z  Litoměřic, 
který měl na svědomí přes osmdesát vykradených 
hrobek v Ústeckém, Libereckém a Královohradec-
kém kraji. První případ byl zaznamenán už v  led-
nu letošního roku právě v Krásné Lípě, kde si muž 
na místním hřbitově vyhlédl cca 15 hrobek, u kte-
rých odsunul krycí desky a po rozpárání kovových 
rakví se zaměřil hlavně na zubní náhrady pohřbe-
ných osob.  Dopadnout se jej podařilo díky běžné 
silniční kontrole, kdy policisté zjistili, že se na Šluk-
novsku pohybuje recidivista, který byl za  stejnou 
trestnou činnost v  minulosti odsouzen. Za  přečin 
hanobení lidských ostatků mu hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody, na který čeká ve vazbě.
Na koupaliště jedině bez cenností
Koupání v Kyjovské přehradě vyšlo draho ženu z Li-
berce. Nechala na břehu odloženou kabelku s věc-
mi v hodnotě dvaadvacet tisíc korun. Neznámý pa-
chatel si tak během pouhých patnácti minut přišel 
k hodnotným brýlím, mobilnímu telefonu, platební 
kartě a dalším drobným věcem. 
Policie hledá svědky
Masivní žulový schod odcizil neznámý pachatel 
ve  Varnsdorfské ulici poblíž železničního viaduk-
tu. Ve  stejné době bylo odcizeno v  téže ulici šest 
pískovcových kvádrů ze základů vyhořelého domu. 
Policisté hledají svědky, kteří na  místě viděli ná-
kladní vozidlo MAN s bílou kabinou a hydraulickou 
rukou, jehož řidič měl kameny nakládat. Celková 
škoda byla vyčíslena na dvacet pět tisíc korun.
Zlodějíčka ze Šluknova chytili v Krásné Lípě
V  Krásné Lípě byl policisty zadržen 24 letý hleda-
ný recidivista ze Šluknova. Na svědomí měl něko-
lik krádeží v prodejně Teta v Krásné Lípě, kde ještě 
s dalším spolupachatelem způsobili devatenáctiti-
sícovou škodu, krádež láhve Jack Daniels v prodej-
ně v Kyjovské ulici, krádež několika kartonů cigaret 
z benzínky v Jiříkově a krádež mobilního telefonu 
ve Šluknově. Celkem způsobil škodu ve výši dvacet 
pět tisíc korun, za  kterou mu hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody. Jeho trestní stíhání je vedeno 
na svobodě.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období 
uplynulého července a  srpna evidovali 38 trest-
ných činů a  154 přestupků, z  toho 74 přestupků 
v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl

Upozornění pro 
občany - úprava 

dopravního značení

Změna turistického 
značení u Dolského 

mlýna

V září nás čekají dva zajímavé 
astronomické úkazy

Tornádo - hnedle 
vedle! 

P h l dh lil k

Policejní sloupek  
prázdninový přehled
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Každý z nás 
má možnost třídit 

a podílet se tak na zlepšení životního prostředí

Frind, Stradal, Weber, Waldhauserová. To jsou čtyři 
významní rodáci Krásné Lípy. Nyní by se k nim měl 
přidal i hudebník, skladatel a dirigent Anthony Phi-
lip Heinrich (narodil se 11. března 1781 v Krásném 
Buku), kterého pro Krásnou Lípu objevil klavírista 
Pavel Farský. 
Pro nás byl tento krásnolipský rodák až do zářijo-
vého koncertu Pavla Farského neznámou osobou, 
v  Americe ho ale nazývají „Americkým Beetho-
venem“. Pavel Farský ho objevil v  roce 1998, když 
pracoval na své diplomové práci věnované klavírní 
tvorbě skladatelů Spojených států Amerických.
A  že nešlo o  nějakého provinčního hudebníka, 
se mohli posluchači přesvědčit na vlastní uši i oči 
v pátek 11. září. 
Pavel Farský během koncertu představil nejen jeho 
nádherné skladby, ale všem přítomným prozradil, 
že tento Krásnolípák se stal v  roce 1810 prvním 
ředitelem prvního amerického divadla South-
wark Theatre ve  Philadelphii a  v  roce 1817 uvedl 
v  Lexingtonu ve  státě Kentucky koncert s  prvním 
americkým orchestrem, který sám založil, dirigoval 
a v němž sám hrál na housle i klavír.
Skladby Anthony Philipa Heinricha jsou součástí 
hudebního života v USA a také Evropě, nyní by se 
postupně mohly stát i  součástí hudebního života 
nejen v Čechách, ale také v Krásné Lípě.
Budeme se tedy těšit na některý další koncert a kdo 
by měl zájem se o krásnolipském hudebníkovi do-
zvědět více, může navštívit stránky Mezinárodního 
spolku A.P. Heinricha na  http://anthony-philip-
-heinrich.com.

Když byl v roce 1990 schválen Národní park Saské 
Švýcarsko, byl to na mnoha frontách impuls k tomu, 
aby se jednalo i o vzniku národního parku i na čes-
ké straně. A  trvalo to téměř deset let, než byl za-
ložen. Především zpočátku měl záměr příliš mnoho 
odpůrců. Dokonce i někteří státní ochránci přírody 
a mnozí další argumentovali, že zájmy ochrany pří-
rody jsou dostatečně zajištěny již existující Chráně-
nou krajinnou oblastí Labské pískovce. Zpočátku 
byl vzniku NP kladen odpor nejen od většiny měst 
a obcí, mnoha neziskovek, ale i dalších úřadů a in-
stitucí. I samotné ministerstvo tápalo a až v druhé 
polovině devadesátých let začínal záměr nabývat 
konkrétnější podobu. Existovaly tři základní varian-
ty – malá, střední, velká. A o těch se dále jednalo.
Po dlouhých debatách i přímo v regionu, především 
v letech 1998 a 1999, byl upravován rozsah a znění 
zákona. Náš park je jediný ze čtyř českých národ-
ních parků, který je zřízen samostatným zákonem. 
A v jediném je jeho Správa ve zvláštním postavení, 
na  rozdíl od  ostatních (Šumava, Krkonoše, Podyjí) 
není příspěvkovou organizací, což s  sebou přináší 
mnohé potíže.
Národní park vznikal jako významné přírodní úze-
mí z hlediska geomorfologie. Obecně národní par-
ky nejsou jen místy, kde se přísně chrání příroda 
a jinak se nakládá s lesy v nich. Jde v tomto systé-
mu ochrany také o zvýšenou aktivitu v ekologické 
osvětě, turismu, atp. Tedy vytváření dobrého záze-
mí pro návštěvníky. 
Národní parky po celém světě jsou předmětem zá-
jmu velkého množství lidí, tu více a tu méně. Velmi 

často je to až s podivem, jak aktivně správy různých 
národních parků přistupují k turistům, sportovcům 
a  dalším uživatelům svého území. V  případě naše 
NP jsou v tomto směru velké rezervy. Návštěvnost 
je u  nás, až na  některé výjimky (Hřensko a  okolí) 
a v několika málo měsících, stále poměrně malá. 
Rok po vzniku NP jsme založili (město Krásná Lípa, 
Správa NP a ZO ČSOP Krásná Lípa) stejnojmennou 
obecně prospěšnou společnost. Ta kolem roku 
2007 byla na vrcholu svých aktivit a dodnes zajiš-
ťuje velkou řadu pozitivních činností v regionu a to 
jak z  hlediska ekologické výchovy, tak z  hlediska 
cestovního ruchu, vč. provozu infocenter NP.        
Národní park Saské Švýcarsko letos slaví „kulaté“ 
čtvrtstoletí. Náš národní park jen 15. To je málo 
na  nějaké zásadní hodnocení. Na  druhé straně se 
dá trochu bilancovat. 
Po patnácti letech tedy můžeme říci, že se nenapl-
nily žádné katastrofi cké scénáře, jak mnozí dlouhá 
léta předpovídali. Na druhé straně je mnoho rezerv 
v  aktivitách a  především ve  velkých investicích 
do  turistické vybavenosti a  přístupu k  návštěv-
níkům a  obyvatelům regionu. Ale chápu, že to je 
o přístupu a pojetí NP. 
Osobně jsem rád, že Národní park existuje a že se 
daří ukazovat pozitivní část toho počinu. Zároveň 
ale myslím, že je na místě pokusit se udělat jej více 
otevřený a začít s ofenzivnějším přístupem ochrany 
přírody k veřejnosti.  

(Zbyněk Linhart, senátor, dlouholetý starosta 
a místostarosta města Krásná Lípa)

Známého Američana 
objevila i Krásná Lípa

Národní park České Švýcarsko oslavil 15 let

Třetí kolo okresního přeboru v kopané nevyznělo 
příliš lichotivě pro krásnolipské fotbalisty.
Duel Krásná Lípa – Jiříkov musel být v 83. minutě 
za stavu 1:1 předčasně ukončen. Kapitán krásnoli-
pského mužstva byl totiž společně s  Josefem He-
rákem vyloučen, a když ještě navíc inzultoval hlav-
ního rozhodčího byl zápas ukončen. Krásnolipské 
družstvo pak kontumačně s Jiříkovem prohrálo 0:5 
a  dostalo pokutu ve  výši pěti tisíc korun. Samot-
ného hráče vyjde jeho chování na dva tisíce korun 
a navrch může na dva roky zapomenout na fotbal. 

Ve  Vlčí Hoře při hranici národního parku České 
Švýcarsko v uplynulých týdnech vypásaly dvě stov-
ky ovcí a  koz travní porost o  rozloze zhruba čtyři 
hektary. Pozemek, který správa národního parku 
získala do majetku v tomto roce, nebyl v některých 
částech pro obtížnost terénu obhospodařován. Vy-
pásání prospěje jeho druhové pestrosti, zastaví se 
také zarůstání travního porostu náletovými dřevi-
nami.
Podle ředitele Správy NP České Švýcarsko Pavla 
Bendy se v  dané lokalitě se jeví vypásání lehký-
mi zvířaty jako optimální způsob péče o  travna-
té a  postupně zarůstající svahy. Podle něj jsou již 
po prvním přepasení vidět malé pokroky v podobě 
vykvétajících bylin. Pozemky se tak postupně vyvi-
nou směrem k druhově pestré horské louce. V uply-

nulých dvou měsících se ovce a kozy na pozemky 
opakovaně vracely. Vypasení travnatých porostů 
zajistila biofarma z Dolních Křečan.

(Tomáš Salov, Správa NP ČŠ)

O  osudu použitých věcí, které nám už dosloužily 
a již jsou pro nás nepotřebné, rozhodujeme přímo 
v našich domácnostech i na pracovištích. V našem 
kraji je možné třídit do 22 854 barevných kontejne-
rů. Z toho je nejvíce kontejnerů na plast cca  10 tisíc, 
poté papíru něco kolem 8 tis., skla barevného a bí-
lého skoro 5 tis, nádob na nápojový karton kolem 
90 ks a na kovy 10 ks. V  letošním roce bude v kraji 
umístěno dalších 550 ks nových kontejnerů.
Vytříděním všech separovaných složek z komunál-
ních odpadů, tj.papíru, plastů, skla, nápojových kar-
tonů a nově i kovových obalů, do barevných kon-
tejnerů mohou být tyto materiály dál využity, čímž 
každý z nás přispívá k ochraně životního prostředí. 
Veškeré vytříděné složky jsou předávány konečným 
zpracovatelům/úpravcům, kteří jej upravují a na zá-

kladě toho mohou vznikat další výrobky, s podílem 
recyklovaných materiálů, které v  běžném životě 
využíváme. 
V  oblečení, které každodenně nosíme, jako jsou 
bundy, trička či košile můžeme například najít vlák-
na na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví 
je používán regranulát vyrobený z  již nepoužíva-
ných a vytříděných lahví. Základem speciálních de-
sek, ze kterých se dokonce staví celé domy, je sliso-
vaný nápojový karton. V novém papíru je obsažený 
až 70% podíl papíru recyklovaného, stejně tak nová 
skleněná lahev obsahuje velké procento materiálu 
z vytříděných střepů.
Je důležité třídit, aby se omezilo ukládání odpadů 
na  skládky, které zatěžují nemalou měrou životní 
prostředí.

Dva roky si nezakope

Louky ve Vlčí Hoře vypásly ovce a kozy

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 19. – 20. 9. 2015 MUDr. Oleksandr Plyuschakov 
       Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 26. – 28. 9. 2015 MUDr. Renata Bolfíková 
       Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440
- 3. – 4. 10. 2015 MUDr. Rita Rambousková 
       Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto 
doporučujeme správnost uvedených informací před návště-
vou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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V Kulturním dom  (kino)  
v Krásné Líp  se koná 

B U R Z A 
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 

D TSKÉHO OBLE ENÍ, 
VYBAVENÍ A HRA EK 

 

     P íjem v cí k prodeji:  
   PÁTEK  16. 10. 2015  16 - 18 hod. 
 
     Prodej:  
   SOBOTA 17. 10. 2015  8 – 10 hod. 
 
 

V ci k prodeji p ineste v pátek isté, v rozumném množství.  
Každá položka bude jednotliv  zanesena do evidence, proto prosíme o trp livost. 

P ijímáme také v ci, které chcete darovat zdarma.  
 

P ijímáme: veškeré podzimní a zimní d tské oble ení, boty, lyže, brusle, sá ky, 
ko árky, autoseda ky, hra ky, knížky a další v ci vhodné pro d ti. 

 

Burzu po ádá Mate ské centrum Beruška  
za podpory m sta Krásná Lípa 
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Přijďte si poslechnout „pána zdejších lesů“ v době 
říje a vychutnejte si jedinečný zážitek z noční výpra-
vy do hlubokých lesů Českého Švýcarska! Atraktiv-
ní vycházka za troubícími jeleny do nitra národního 
parku se uskuteční v pátek 18. září. Sraz účastníků 
je v 18:00 u silnice Kyjov - Doubice (u vstupu zele-
né turistické značky na území NP České Švýcarsko). 
S sebou svítilnu. Více na www.npcs.cz.

Ve  středu 30. 9. pořádá Klub pro podnikavé ženy 
kurz Ireny Kubicové: Jak podnikat v souladu sama 
se sebou a  se svojí rodinou. Kurz se bude konat 
v obřadní síni MěÚ v Krásné Lípě od 8:00 do 12:00 
hodin. Během kurzu se dozvíte více o  ženském 
time managementu v praxi, plánování, já a rodina, 
svět…a jak to všechno jde dohromady. Přihlásit se 
na kurz můžete na e-mailové adrese kostka@kras-
nalipa.cz.

Už po sedmnácté se v centru příhraničního města 
Seifhennersdorf v Horní Lužici koná akce, která je 
oblíbená u mladých i starších. Loupežnický vůdce 
Karásek, jeho kumpáni a  báby kořenářky vyrazí 
v brzkých ranních hodinách do místních lesů, aby 
ulovili bohatou kořist. Veškerý úlovek pak bude 
k  vidění v  neděli 20. 9. od  11:00 do  17:00 hodin 
na velké výstavě hub - v loupežníkově doupěti - Ka-
ráskově muzeu. 
Houbařský odborník Horst Knoch rozdělí tyto plo-
dy lesa na jedovaté, jedlé a nejedlé a všechny bu-
dou vystaveny na  oblíbené výstavě. V  roce 2014 
shlédlo široké publikum na  170 druhů hub. Další 
informace naleznete na: www.karaseks-revier.de.

Každý čtvrtek v Kostce od 16:00 – 20:00 hodin, akti-
vity jsou vhodné i pro děti od 5 ti let.
24. 9. Práce s hedvábím – malování a batika
Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiá-
lu do 150 Kč. Dotazy zodpoví lektorka Hana Štrob-
lová na tel. 728 974 010.

V  sobotu 19. září můžete opět pomoci se záchra-
nou Dolského mlýna, jedinečné památky na  bře-
hu Kamenice a  nejstaršího dochovaného mlýna 
na  území národního parku. Sraz brigádníků je 
v 9:00 u Dolského mlýna. S sebou pracovní rukavi-
ce, dobrou obuv a svačinu. Více informací na www.
npcs.cz.

Poznejte v neděli 20. září neuvěřitelnou geologic-
kou rozmanitost národního parku a  nahlédněte 
do  pracovní náplně oddělení geologie správy NP. 
Kdy a jak vznikala zdejší krajina? Proč se skály ob-
čas zřítí a dá se tomu zabránit? Odpovědi na tyto 
a další otázky naleznete během exkurzí vedených 
geologem Správy národního parku. Sraz je v 9:15 
na Mezní Louce před informačním střediskem. Tra-
se exkurze vede z Mezní Louky na Pravčickou brá-
nu a zpět. Více informací www.npcs.cz.

V  sobotu 19. září se můžete s  OPS České Švýcar-
sko vydat na  společný cyklovýlet s  průvodcem 
a  hledat zajímavosti na  Köglerově naučné stez-
ce v  podobě kešek a  další zajímavosti. Sraz je ve 
13 hodin před Domem Českého Švýcarska v Krás-
né Lípě na náměstí. Mapu, na které jsou zobrazeny 
2 cyklookruhy v  rámci Köglerovy naučné stezky 
a informace, kde a jak hledat kešky a poznávat tak 
okolí Krásnolipska si můžete vyzvednout v  infor-
mačním středisku v Domě Českého Švýcarska. Více 
informací získáte také na webu: http://www.geoca-
ching.ceskesvycarsko.cz/

l h t á d jší h l ů“

Už troubějí

středu 30 9 pořádá Klub pro podnikavé žen

Klub pro 
podnikavé ženy

Houbařský den 
v Seifhennersdorfu

Tvoření pro 
maminky s dětmi 

Brigáda 
na Dolském mlýně

Geologická exkurze 
k Pravčické bráně

Vydejte se 
hledat kešky 
po Köglerově 
naučné stezce

Kino Krásná Lípa 
Neděle, 20.09.2015 15:00
Winx club: V tajemných hlubinách
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císař-
ského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem 
však probudí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená 
uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že 
proto aby aktivovali trůn je potřeba osvobodit 
Tritanuse z  Oblivionu, ale předtím musí získat 
životní sílu krále. Winx si okamžitě vzpomněly 
na  Skaje, který je králem Eraklionu a  manželem 
Bloom. Čarodějnice vyráží do  Gardenije, kde 
Bloom a Skáj tráví společné chvíle... Animovaný, 
98 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.

Středa, 23.09.2015 20:00
Jak jsme hráli čáru
Na  některých místech se dospívá rychleji. Pod 

řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá 
zdrhnout do  Rakouska. Jen je potřeba ho najít. 
Na životě na československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého století ležela těžká 
deka, asi jako v  každém „citlivém“ pohraničním 
pásmu. Hlavní hrdina fi lmu režiséra Juraje Nvoty 
Jak jsme hráli čáru má tu výhodu, že kvůli dobro-
družným výpravám, rvačkám se spolužáky a prv-
ním láskám atmosféru doby a místa tolik nevní-
má. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry 
v  zemi se dramaticky mění, otevře se nakonec 
i  před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vyra-
zit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády 
a  nezapomenutelná dobrodružství. Když je vám 
„náct“, máte v životě přece jen jiné priority. 
Rodinný, dobrodružný, 102 minut. Vstupné: 60 Kč, 
mládeži přístupno.
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Koncert klavíristy Pavla Farského završil letošní Kul-

turní léto v Krásné Lípě. Během něho jsme přivítali 

koncerty nejen v našem kulturním domě, ale také 

v kostele sv. Máří Magdaleny a v kapli Panny Marie 

Karmelské ve Vlčí Hoře. 

Sérii letních koncertů zahájil varhanní koncert Jana 

Kalfuse, pokračovalo se koncertem chlapecké sku-

piny The PIx, která dokázala, že moderní písnička 

zní dobře i v duchovních prostorách. Deset let pů-

sobení na české hudební scéně ve vlčíhorské kapli 

společně s námi oslavilo i pražské trio Musica Dolce 

Vita.  Krásnou Lípu pak svým vystoupením nadchl 

světově uznávaný houslový virtuos Jaroslav Svě-

cený. Vilémovský chrámový sbor a  Rumburský or-

chestr krásnolipskému publiku představil premiéru 

Missa solemnis beatae Mariae Magdalenae, která 

zazněla u  příležitosti nedožitých 70. let skladatele 

Igora Heinze. 

Fascinující večer s pěti akustickými kytarami a ne-

všední hudební improvizaci pro nás připravili ame-

ričtí kytaristé Tony Ackerman a KeLan. Předposlední 

páteční podvečer se pak před početným publikem 

představili houslisté Jaroslav Šťastný a Zuzana Čer-

máková a klavírista Michal Janiš. 

Zapomenout nesmíme ani na Karla Jarolímka, kte-

rý většinu koncertů svým zasvěceným a poutavým 

komentářem provázel.

Ovšem kulturní léto nebyly pouze koncerty. 

Po  celý červenec byla přístupná výstava jednoho 

z  významných rodáků Krásné Lípy akademického 

malíře Augusta Frinda, svůj fi lm Století Miroslava 

Zikmunda přijel do Krásné Lípy osobně představit 

jeho režisér Petr Horký. Krásnolipským náměstím 

po  letech opět profrčeli automobiloví veteráni při 

Rallye Sachsen Classic, tradičně tu své dostaveníčko 

měly nejdelší motocykly světa Čechie-Böhmerlad 

a  opět tradičně nechyběly ani závěrečné prázdni-

nové oslavy Den Českého Švýcarska, které vyvrcho-

lily koncerty Dalibora Jandy a cimbálovky Hradišťan 

a Jiřího Pavlici.

Nyní nezbývá nic jiného, než se těšit na Kulturní léto 

2016 a věřit, že bude stejně kvalitní jako to letošní.

(vik)

Kulturní léto nejsou pouze koncerty
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I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 14 – 01/2015 
RM projednala přípravu jednání 5. zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.,
- Propagace města a o. p. s. České Švýcarsko,
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality.
 II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 256/1, p. p. č. 256/2 a p. p. č. 253/1, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 02/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 256/1 o výměře 865 m2, p. p. č. 256/2 o výměře 661 
m2 a p. p. č. 253/1 o výměře 1797 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rekreačních chat 
Tomáši a Petře Hejdukovým, Křižíkova 943/8, Krásná Lípa za podmínek dle přílohy.
Prodej p. p. č. 574, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 03/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 574 o výměře 857 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
samostatné zahrady Michalu Roubíčkovi, Na Kopečku 134/9, Krásná Lípa za cenu 31 740 Kč. Kupu-
jící uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 2393/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 04/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2393/2 o výměře 1271 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rodinného domu Ing. Josefu a Blance Krulichovým, Vrázova 788/5, Krásná Lípa za cenu 
45 930 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 2 130 Kč, porosty 19 800 Kč). Prodej 
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví měs-
ta Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 05/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.  p.  č. 1126/8 o  výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa 
za účelem výstavby rodinného domu Martině a Josefu Erbanovým, Rumburská 977/5, Krásná Lípa 
za  cenu 33  000 Kč (do  základní výměry 24  000 Kč, nad základní výměru 9  000 Kč). Prodej bude 
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. V době prodeje vázne na pozemku nájemní vztah, který končí 31. 12. 2015. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 06/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1500 m2, k. ú. Krásná Lípa (nově 
vzniklá p.  p.  č. 1086/4, k. ú. Krásná Lípa) za  účelem výstavby rodinného domu Milanu a  Heleně 
Pavlíčkovým, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa za cenu 46 400 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, 
nad základní výměru 9 000 Kč, porosty 13 400 Kč). 
Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání pozemků ve vlastnic-
tví města Krásná Lípa. V době prodeje vázne k pozemku nájemní vztah, který končí 31. 12. 2015. 
RM doporučuje ZM schválit výjimku z § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy do jistiny nebude započítána cena porostů. V době prodeje 
vázne na pozemku nájemní vztah, který končí 31. 12. 2015. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 1086/3 a p. p. č. 978/3 , k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 14 – 07/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 1230 m2 (nově vzniklá p. p. č. 
1086/5, k. ú. Krásná Lípa) a p. p. č. 978/3 o výměře 177 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby 

rodinného domu Karlu a Haně Goldbergovým, Rynartice 75, Jetřichovice za cenu 39 310 Kč (do zá-
kladní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 6 210 Kč, porosty 9 100 Kč). Prodej bude realizován 
podle § 2 odst. 9 Postupu ve  věci prodeje a  užívání pozemků ve  vlastnictví města Krásná Lípa. 
RM doporučuje ZM schválit výjimku z § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí 
ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy do jistiny nebude započítána cena porostů. V době prodeje 
vázne na pozemku nájemní vztah, který končí 31. 12. 2015. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 
Prodej pozemků v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 14 – 08/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 32 o výměře 276 m2, p. p. č. 37 o výměře 1127 m2, p. p. č. 
38 o výměře 60 m2, st. p. č. 9 o výměře 76 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem podnikání 
Zdenku Václavkovi, Valdek 382, Rumburk a Ing. Jiřímu Dvorskému, Sulovická 1335, Praha za cenu 
319 800 Kč za podmínky současného odkoupení části p. p. č. 36 o výměře 344 m2 za cenu 17 200 Kč 
z důvodu zarovnání hranic pozemků. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 564/2 o výměře 60 m2 z důvodu zachování pozemku 
pro potřeby města. 
III. Různé
Směna pozemků 
Usnesení RM č. 14 – 09/2015 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 1020 o výměře 857 m2, p. p. č. 1019/1 o výměře 484 
m2, p. p. č. 1029/1 o výměře 931 m2, p. p. č. 1031/3 o výměře 697 m2, p. p. č. 1029/2 o výměře 467 
m2, p. p. č. 1030 o výměře 180 m2, p. p. č. 694/4 o výměře 2165 m2, p. p. č. 694/1 o výměře 127 m2, 
p. p. č. 1031/1 o výměře 266 m2, vše k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 272 o výměře 320 m2, část p. p. č. 
635 o výměře 379 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a část p. p. č. 701 o výměře 1165 m2, k. ú. Vlčí 
Hora s Miroslavem Fafl ákem, Kyjov 3, Krásná Lípa. Rozdíl výměru bude účtován částkou 5 Kč/m2. 
Náklady s geometrickými plány uhradí nabyvatel pozemku, ostatní náklady se směnou spojené 
uhradí směnitelé rovným dílem.  
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 14 – 10/2015 
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2009/23/15 - 209 (nájemce Vítězslava Dado-
ková, Rumburská 1036, Krásná Lípa) dohodou ke dni 31. 12. 2015. 
Ukončení pachtovní smlouvy  
Usnesení RM č. 14 – 11/2015 
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 2014/23/15 - 236 (pachtýř Vladimír Sadílek, Skalní 
373/21, Rumburk) dohodou ke dni 31. 12. 2015. 
Dodatek smlouvy na dotační management projektu Požární zbrojnice 
Usnesení RM č. 14 – 12/2015 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/11/19 - 259 s dodavatelem Mgr.  Irena Kvízová, IČ 
65663730, Pod Šibeníkem 1153, Most, který administrativně upravuje fakturaci jednotlivých etap 
projektu. 
Oprava střechy Nemocniční 1137/6 - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 14 – 13/2015 
RM se seznámila s průběhem opravy střechy na objektu Nemocniční 1137/6 a schvaluje dodatek 
č. 1 ke SOD č. 2015/11/18 - 199 s fi rmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310, Chřibská, dle předlo-
ženého návrhu.  
Oprava střechy - Smetanova 2 
Usnesení RM č. 14 – 14/2015 
RM schvaluje na  základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o  dílo č. 
2015/11/18 - 288 na  výměnu střešní krytiny na  objektu Smetanova 285/2, Krásná Lípa s  fi rmou 

Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310, Chřibská, dle předloženého návrhu.  
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení RM č. 14 – 15/2015 
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 2015/19/15 - 285 o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě, s fi rmou SŽDC, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, o vedení 
kanalizačního řadu z ul. Rumburská do ul. Masarykova pod tratí Bakov n. Jizerou - Jiříkov.  
Pravidla dotace na kanalizační přípojky 
Usnesení RM č. 14 – 16/2015   
RM doporučuje ZM schválit Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť vybudova-
nou v letech 2002 - 2015.  
Rozhledna na Maškově vrchu 
Usnesení RM č. 14 – 17/2015 
RM schvaluje podání žádosti na Lesy ČR, s. p. o pronájem a následně prodej části pozemku p. p. č. 
377 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy o výměře 300 m2 (nově vzniklá p. p. č. 377/2 k. ú. Kyjov u Krásné Lípy) 
za účelem výstavby rozhledny na Maškově vrchu. 
RM ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit příslušné dokumenty. 
Příkazní smlouva - Den ČŠ - dodatek 
Usnesení RM č. 14 – 18/2015 
RM schvaluje dodatek č. 1 k  Příkazní smlouvě č. 2015/19/29 - 125 uzavřené s  Marií Kucerovou, 
Děčínská 298, Jiřetín pod Jedlovou na zajištění Dne Českého Švýcarska dle předloženého návrhu. 
3. rozpočtové opatření  
Usnesení RM č. 14 – 19/2015 
RM doporučuje ZM schválit 3. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu. 
Zájmové organizace, spolky 
Usnesení RM č. 14 – 20/2015 
RM doporučuje ZM schválit uvolnění částky do 70 tis. Kč z organizační složky 0391 na zorganizo-
vání výletu pro aktivní členy organizací ve městě. RM ukládá tajemnici MěÚ organizaci a realizaci 
tohoto výletu. 
Standardy kvality 
Usnesení RM č. 14 – 21/2015 
RM schvaluje Standardy kvality pečovatelské služby města Krásná Lípa. 
Město plné květin 2015 
Usnesení RM č. 14 – 22/2015   
RM schvaluje seznam přihlášených soutěžících do akce Město plné květin 2015 dle předloženého 
seznamu a vyhlašuje vítěze:
Andertová Eva, Krásný Buk 18, Krásná Lípa,
Kohout Miloš, Rumbruská 940/22, Krásná Lípa,
Pavlík František, Čapkova 1017/8, Krásná Lípa,
Schwarz Alfred, Hely 26, Krásná Lípa,
Víchová Jaroslava, Smetanova 22, Krásná Lípa.
Zpráva o plnění úkolů z 12. RM 
Usnesení RM č. 14 – 23/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 12. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující zápis a informaci:
- Zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 24. 8. 2015,
- Dopis od Lesů ČR, s. p. ve věci prodeje malé vodní nádrže v k. ú. Vlčí Hora.  

Jan Kolář, Jana Drobečková

USNESENÍ 
z 14. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 31. 8. 2015     

Přístav vašich nákupů a setkání www.centrumpivovar.cz

  Nakupte v září 2015 

 za 300,- Kč a my Vás

Freecoolina
 se stylistkou a blogerkou 

    Pošlete své foto a účtenku

   z obchodů Centra Pivovar na 

  info@centrumpivovar.cz  

  do 30.9. 2015 a vyhrajte nákupy se  

stylistkou v hodnotě až 5.000,-Kč,   

kávovary a další ceny.    

SOUTĚŽ

Přečtěte si pozorně pravidla soutěže na www.centrumpivovar.cz

OBLÉKNEME
OBLÉKNEME
OBLÉKNEME
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