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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 14. dubna

Nejen, že jde o  obecné a  opakované konstatová-
ní, které slyšíme z úst odborníků na cestovní ruch 
nebo od renomovaných ekonomů, ale o jeho prav-
divosti se přesvědčujeme osobně i  při odborných 
exkurzích či partnerských návštěvách v sousedním 
saském příhraničí. Přírodní krásy Českosaského Švý-
carska, Horní Lužice a Žitavských hor jsou skvělým 
turistickým lákadlem, které přitahuje každoroč-
ně více a  více návštěvníků. Množství ubytovacích 
a  stravovacích kapacit je u  sousedů již v  zásadě 
dostačující a dále je více akcentován růst kvality po-
skytovaných služeb. Výrazný je u německých pod-
nikatelů patrný i trend v používání místních surovin 
a  zdrojů. Rozvoj cestovního ruchu s  sebou přináší 
i vytváření nových pracovních míst a nových pod-
nikatelských příležitostí. Výnosy z  poskytovaných 
služeb pak plní i  městské kasy. Např. dvoutisícové 
městečko Königstein pod stejnojmennou pevností, 
eviduje ročně 130 tis. přespání a obec tak na uby-
tovacím poplatku inkasuje až 130 tis. EUR. Ty pak 
obratem míří na podporu potřebné turistické infra-
struktury. 

Zjednodušeně se dá říci, že když to funguje doslo-
va za  lesem, navíc společným, musí to fungovat 
i u nás. Přírodní krásy dnes můžeme sdílet společně, 
bez uměle vytvořených bariér. A s trochou optimis-
mu se dá říci, že se tak postupně i děje. Nasvědčují 
tomu rostoucí statistiky návštěvnosti turistických 
atraktivit, mírně stoupající příjmy ze souvisejících 
místních poplatků, ale i  třeba evidentní zvýšený 
pohyb turistů v  našem městě. Dům Českého Švý-
carska na  Křinickém náměstí vykazuje opakovaně 
návštěvnost okolo 40 tisíc návštěvníků ročně. Dům 
je provozován obecně prospěšnou společností 
České Švýcarsko, jíž je město Krásná Lípa spoluza-
kladatelem. Společnost se mj. zabývá společným 
marketingem a  propagací regionu. Poskytovatelé 
služeb v  cestovním ruchu, obce, kulturní zařízení 
a  další subjekty jsou sdruženy v  tzv. Destinačním 
fondu, který OPS založila a členové na jeho provoz 
přispívají. Na  oplátku se jim vložené prostředky 
vrací např. ve formě různých služeb, propagačních 
letáků a  akcí, v  nadregionálních marketingových 
kampaních a v řadě dalších benefi tů.

Jednou z  významných možností popularizace re-
gionu je dnes již tradiční ofi ciální zahajování turi-
stické sezóny v  Českém Švýcarsku, které přitáhne 
pozornost médií i veřejnosti. Pro letošní rok je při-
pravena široká nabídka akcí v  celém regionu. Vše 
odstartuje v pátek 22. dubna u nás v Krásné Lípě, 
exkurzí na Maškův vrch, kde připravujeme výstavbu 
nové rozhledny Vápenka. Sobotní dopoledne bude 
patřit novým procházkovým okruhům v Jetřichovi-
cích, odpoledne se pak uskuteční výlety s průvod-
cem v  okolí města Česká Kamenice. V  neděli pak 
program vyvrcholí turistickou exkurzí pro veřejnost 
do oblasti Děčína a levobřežní části regionu – kon-
krétně do  Tisé – Rájce a  saského městečka Bad 
Schandau. 
Přeji všem ubytovatelům, restauratérům, cestov-
ním agenturám a všem dalším subjektům, kteří se 
zabývají cestovním ruchem a turistikou, úspěšnou 
a ničím nenarušenou sezónu 2016!

Jan Kolář, starosta města

U  příležitosti bezpečnostní akce Policie ČR 

předány byly žákům základní školy i dětem 

z mateřských škol předávány refl exní pásky. 

Pásky slouží dětem pro jejich bezpečnost, 

jsou určeny k jejich zvýraznění, když jdou na-

příklad v brzkých ranních hodinách do školy 

nebo večer domů z  kroužků, od  kamarádů, 

v blízkosti komunikací s projíždějícími auty. 

Refl exní pásky zakoupilo město a  v  spolu-

práci s  npor. Mgr.  Františkem Steinbachem, 

vedoucím obvodního oddělení Policie ČR 

Krásná Lípa a jeho kolegů byly rozdány všem 

dětem.                        

 (jd)

Klub českých turistů Krásná Lípa se snaží získat prostředky na zá-

chranu kapličky sv. Anny v  Dlouhém Dole prostřednictvím pro-

gramu  „ČSOB pomáhá regionům“. Pokud se podaří získat nejvíce 

hlasů, projekt dostane šanci soutěžit o příspěvky veřejnosti. Podle 

vybrané částky jim ČSOB přidá dalších až 50 000 korun! Kapličku 

můžete podpořit i svým hlasem na stránkách http://www.csobpo-

maharegionum.cz. Hlasování končí 29. dubna 2016 o půlnoci.

Rozvoj cestovního ruchu a služeb pro turisty je šancí i pro nás

Bezpečnost pro děti

Záchrana kapličky 
sv. Anny
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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
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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

T-Klub – NZDM
Po -15:00 – 19:00
Út – So – 13:00 – 19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 
doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00  
volnočasové 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 
25. 4. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28. 4. 2016 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 9. 5. 2016 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 12. 5. 2016 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 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk,  Zátiší

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 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016.  Běžné zákaznické centrum najde-
te ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý 
a ve čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hodin

d ě š ř b é běž é ák

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Změna adresy rezervačního 
systému Sportovního 

areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najde-
te na webu Základní a mateřské školy Krásná Lípa 
http://www.zskrasnalipa.cz/areal/. 
Informace o  sportovním areálu také na  našich 
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého 
Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.php).

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asis-
tenty prevence kriminality na těchto telefonních 
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Občansko-právní poradna
 

s  JUDr.  Pražákem je 4. 4. 2016 zrušena. Termíny 
poradenství, na které se lze objednat jsou: 18.4., 
2.5., 16.5., 6.6., 20.6. Objednávejte se na  porad-
na@krasnalipa.cz, tel.: 412 354 839.

INZERÁT
Koupím byt 1+1 a 3+1 v Krásné Lípě, 

Tel: 602 757 772.

Únor 2015 - 2010
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Průměrná teplota 1,7°C -1,1°C 1,6°C -3,0°C -6,4°C -2,9°C -2,8°C

Maximální teplota 10,9°C 5,8°C 9,6°C 4,9°C 7,1°C 8,4°C 6,3°C

Minimální teplota -4,8°C -9,2°C -4,0°C -10,9 -26,4°C -20,4°C -15,3°C

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

Minimální vlhkost 62% 49% 76% 55% 38% 38% 51%

Max. poryv větru 15,7 m/s 15,3 m/s 12,7 m/s 13,2 m/s 17 m/s 13,3 m/s 20m/s

Úhrn srážek 83,9 mm 24,2 mm 12,4 mm 56,9 mm 86,8 mm 18,7 mm 33 mm
 

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 16

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

Od dubna 2016 je ukončen svoz popelnic s bílou známkou (tzv. zimní svoz). Tyto nádoby budou opět svá-
ženy od října 2016. Popelnice s červenou nálepkou (tzv. kombinovaný svoz) budou od dubna 2016 do září 
2016 sváženy 1x 14 dní, vždy v lichý týden. Od října 2016 do března 2017 budou sváženy 1x týdně. Více 
informací na tel. č. 412 354 833, Fritscheová, OVIŽP MěÚ Krásná Lípa.

Překonání velmi teplého února roku 2014 s  prů-
měrnou teplotou 1,6 °C netrvalo dlouho. Letošní 
únor ho překonal o 0,1°C. Máme tak za sebou nej-
teplejší únor od roku 2010. 
První dekáda přinesla hned teplotní maximum mě-
síce, které padlo 2. února. V  tento den vystoupala 
teplota v odpoledních hodinách na 10,9 °C. Jedná 
se vůbec o nejvyšší únorovou teplotu od roku 2010. 
Po  teplém startu následovalo krátké ochlazení 
na hodnoty kolem 0 °C a také napadlo pár centime-
trů mokrého sněhu. První dekáda skončila navráce-
ním teplot vysoko nad bod mrazu.
Druhá únorová dekáda byla chladnější. Teploty 
v  noci se občas dostaly pod bod mrazu, ve  dne 

byly většinou pár stupňů nad nulou. Nejchladněj-
šími dny února byly dny 16 a 17. 2., kdy se teplota 
i odpoledne držela pod bodem mrazu. O celodenní 
mráz se přesto nejednalo, protože 16.2. klesla tep-
lota pod bod mrazu až nad ránem a 17. 2. vystou-
pala nad bod mrazu chvíli před půlnocí. V  závěru 
druhé dekády zůstaly teploty pod bodem mrazu 
pouze v noci.
Na  počátku třetí dekády dorazilo krátké oteple-
ní, které vyhnalo odpolední teplotu až nad 10 °C. 
Poté dorazilo ochlazení, které až do konce měsíce 
udržovalo odpolední tepoty kolem +2 °C ve  dne 
a -2 °C v noci.

Skutečně aprílové počasí přišlo v  pátek 1. dubna 
i  do  Krásné Lípy. Dopoledne se ve  městě doslova 
čerti ženili, odpoledne vše roztálo a ke slovu se za-
čínalo hlásit jaro.

Ukončení zimního svozu sběrných nádob 
na směsný komunální odpad

Letošní únor byl nejteplejší za posledních šest let

Aprílové počasí
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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.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondě-
lí 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

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

-  16. – 17. 4. 2016 MUDr. Rita Rambousková, 
Riegerova 773/72, Děčín II., 

 tel.: 412 526 250
- 23. – 24. 4. 2016 MUDr.  Renata Bolfíková, 

Varšavská 1863/7, Děčín VI., 
 tel.: 737 501 440
- 30. 4. – 1. 5. 4. 2016 MUDr. Oleksandr Plyus-

chakov, Myslbekova 404/23, Děčín I., 
 tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od  sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Zisk nula, škoda tisícová
Kontejner na elektroodpad umístěný v Nemocniční 
ulici si vyhlédl pětadvacetiletý recidivista z Krásné 
Lípy. V nočních hodinách vypáčil dvířka kontejneru 
a odcizil dva drobné elektrospotřebiče a několik ka-
belů, za které po vypálení obdržel ani ne stokorunu. 
Částka, kterou krádeží získal, je zcela zanedbatelná 
ke škodě, kterou způsobil. Ta se může vyšplhat až 
na několik tisíc korun. Za krádež vloupání mu hrozí 
až tříletý trest odnětí svobody.

Pozor na podvodníky na sociálních sítích
Krásnolipští policisté řeší případ podvodného jed-
nání na  sociální síti facebook.com. Neznámý pa-
chatel vytvořil duplicitní profi l poškozené, jejímž 
přátelům zaslal žádost o přátelství se žádostí o za-
slání telefonního čísla. Ti, kteří své telefonní číslo 
zaslali, následně obdrželi kód a pin. Dosud jediné 
osobě, která potvrdila obdržené údaje, byla způso-
bena škoda 1.900,- Kč. Všichni uživatele sociálních 
sítí by měli být v podobných případech obezřetní 
a nepotvrzovat žádné takové údaje, případně si je 
ještě ověřit, například telefonicky.

Velikonoce ho mohou vyjít na tři roky
Velikonoční prodloužený víkend využil neznámý 
pachatel k  vloupání do  neobývaného domu v  Al-
šově ulici. Zde odcizil dva stoly, židle, plastovou 
zahradní lavici a jiné starší věci v hodnotě pět tisíc 
korun, další třítisícovou škodu způsobil na vypáče-
ných dveřích a okně. Za krádež vloupáním mu hrozí 
až tříletý trest odnětí svobody.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v obdo-
bí uplynulého měsíce evidovali 12 trestných činů 
a 73 přestupků, z toho 42 přestupků vyřešili v blo-
kovém řízení.

prap. Jan Hampl

Dne 26. března 2016 se konala výroční členská 
schůze Místní organizace Českého rybářského 
svazu. Na  schůzi se projednávaly např. statistika 
členství, co se za  rok 2015 podařilo opravit či vy-
budovat, počet úlovků jednotlivých členů, výsled-
ky ze soutěží a mnoho dalšího. Dále byl projednán 
a  schválen rozpočet pro rok 2016 a  plán aktivit 
včetně výsadby ryb nebo opravy budovy klubu 
rybářů. Všichni členové byly informováni o skuteč-
nosti, že v letošním roce slaví MO 70. výročí.

Požáru trávy u objektu bývalého ACHP 
v Nemocniční ulici. Jednalo se o požár 
trávy v rozsahu 10x2 metry a 3x3 me-
try. Všímavému občanovi, který hasiče 
zavolal, děkujeme. 

Posíláme pozdrav z Austrálie a hlásíme, „MISE SPL-
NĚNA!“ Krásnolipská vlajka dobyla poslední před-
sevzatý cíl a to nejjižnější cíp Austrálie! 
Je pravda, že ten skutečný cíp je o dvacet kilometrů 
dál, ale tam se už nedá zajet a tak jsme zapózovali 
před válečným památníkem na  místě k  mysu nej-
blíže.
A perlička na závěr! My jsme to přejeli!
Jo čtete správně. Cestou do  Melbourne jsme ten 

mys přejeli a až v Melbourne jsme si všimli, že jsme 
v dešti minuli odbočku. Ale protože nejsme žádný 
kecky, vrátili jsme se rovných 222km zpátky a udě-
lali fotku z místa, kde jsme to slíbili!
Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete spo-
lečně s  námi sledovat na  http://www.bigtrip.cz 
a na https://www.facebook.com/BIGTRIP.cz.

Láďa & Káťa

V Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska se usku-
tečnila mezinárodní konference věnovaná střední 
době kamenné. Na  čtyři desítky evropských od-
borníků věnovalo dva dny přednáškám a  prezen-
tacím svých poznatků, jeden konferenční den byl 
věnován také návštěvě lokalit v  národním parku 
České Švýcarsko, kde byly již dříve nalezeny stopy 
pobytu lidí z doby kamenné. Pořadateli konference 
byly Akademie věd České republiky, Archeologický 
ústav Brno s  Masarykova univerzita v  Brně, Ústav 
antropologie, za podpory Správy národního parku 
České Švýcarsko.
V národním parku České Švýcarsko a jeho okolí se 
nachází na dvě desítky mezolitických nalezišť, pra-
videlně je od roku 1999 mapuje prof. Jiří Svoboda 
z AV ČR. Stopy pobytu lidí doby kamenné jsou pro 
běžné návštěvníky národního parku téměř nevidi-
telné, deset tisíc let stará kulturní vrstva se dnes na-
chází v hloubce 2 až 3 metry pod současnou úrovní 
terénu a často se jedná třeba jen o tenkou vrstvu 
uhlíků a popela z někdejších ohnišť. Jiné nálezy – 
například nalezené schránky měkkýšů, naopak mo-
hou poskytnout vzácné poznatky o tom, jak mohla 
vypadat zdejší krajina například před dvanácti tisíci 
lety, tedy relativně nedávno po skončení doby po-
sledního zalednění.

(Tomáš Salov)

Policejní sloupek Výroční členská 
schůze MO ČRS

Hasiči 
zasahovali 

u hořící trávy

Krásná Lípa na cestách 

Mezinárodní 
konference o mezolitu
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České Švýcarsko o.p.s. , KČT Krásná Lípa a město Krásná Lípa Vás srdečně zvou 

na páteční odpolední výlet po Krásnolipsku.

Exkurze na MAŠKŮV VRCH
aneb 
Podporujeme projekt rozhledny na Vápence!

pátek 22. dubna

• Sraz ve 14 hodin na náměstí před Domem Českého Švýcarska.

• Poznejte místo, kde se plánuje výstavba rozhledny 

 - další budoucí magnet pro turisty s nádherným výhledem.

• Výlet je koncipován jako pěší procházka po části Köglerově naučné stezce 

s cílem na Maškově vrchu (6 km).

• Na vrcholu kopce proběhne soutěž o nejchutnější nápoj 

– přípitek, který si každý účastník přinese s sebou.

• Těšíme se na vás!!!

Otevření turistické sezóny 
v Českém Švýcarsku 2016

 

 

3 
KVĚTEN 
Sejdeme se před budovou  

Městského úřadu v Krásné Lípě 
v 8:00 

S sebou: holínky 

úterý 
okolí koryta říčky Křinice 
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Představení plné překvapení, koncert a  beseda 
s  herečkou a  houslistou o  magických světech 
herectví a hudby.
Účinkují: Alena Mihulová - herečka a  zpěvačka, 
Václav Návrat - virtuóz na  barokní housle 
a  skladatel. Jedinečné setkání dvou významných 
osobností české kultury. Uslyšíte básně, povídky, 
herecké monology v  podání Aleny Mihulové, 
které budou osvěžovány barokními i  autorskými 
soudobými skladbami pro sólové housle a  také 
písněmi s  doprovodem houslí, které zpívá Alena 
Mihulová. Také bude vyprávět o  zážitcích ze své 
zajímavé práce, nezapomenutelných setkáních 
a  osobnostech, které nejvíce ovlivnily její život. 
Alena Mihulová představí knihu Můj život s Karlem 
Kachyňou, kterou napsala spolu s  Alexandrou 
Stuškovou. Václav Návrat pohovoří o  svých 
vzácných barokních houslích a  světě autentické 
interpretace staré hudby.
Večer s  Alenou Mihulovou se koná v  pátek 
15. dubna 2016 v 19:00 hodin v Kulturním domě 
Krásná Lípa. Vstupné je 50 Kč.

V neděli 24.dubna pro vás Krásnolipský spolek při-
pravil In-line a cyklo odpoledne v krásném prostře-
dí Českého Švýcarska.
Začátek je v  15:00 hodin na  Křinickém náměstí 
v Krásné Lípě.  Společně se rozjedeme z Krásné Lípy 
směrem na Kyjov a zpět. Délka trasy je 10 km a  je 
vhodná pro pokročilé bruslaře, kteří umějí brzdit 
a zabrzdit. Přilba je povinná pro všechny bruslaře 
i  cyklisty! Chrániče doporučujeme. Tempo bude 
klidné, na dobře vybraných místech se bude čekat. 
Nikdo se nemusí bát, že mu skupina ujede. Občers-
tvení bude v Kyjově.

V sobotu 14. května jste zváni na exkurzi po pout-
ních místech a Křížových cestách ve Šluknovském 
výběžku. Sraz účastníků je v  8:45 v  Loretě odkud 
se autobusem budete přesouvat na  další místa 
v Rumburku, Filipově, Jiříkově, Fukově, Lobendavě 
a  dalších místech. Na  exkurzi je nutné se předem 
přihlásit, neboť kapacita autobusu je omezená. 
Cena exkurze je 75 Kč  a zahrnuje příspěvek na au-
tobus a vstup do Lorety. Průvodce: Klára Mágrová. 
Přihlášení a informace na e-mailu: jarmila.judova@
ceskesvycarsko.cz.

Od začátku dubna se opět můžete setkat s tajem-
nou postavou - Zikmundem z Vartenberka. Těžko 
bychom v  dějinách děčínského zámku našli tak 
lstivého a vypočítavého pána jakým byl Zikmund. 
V  ukrutných dobách husitských válek dokázal 
obratně převlékat svůj plášť a  díky tomu nashro-
máždil nevídané jmění. Ale kdo s čím zachází, tím 
také schází. Proto není divu, že Zikmund nakonec 
špatně skončil. Jak? Dozvíte se během prohlídky 
s tajemnou postavou, které se konají vždy v sobo-
tu, neděli a ve svátky od 10:30, 14:00 a 15:30 hodin. 
Více na www.zamekdecin.cz.

V sobotu 23. dubna se mezi 10:00 a 15:00 můžete 
zúčastnit setkání ve Vlčíhorské zahradě s tématem 
vrbových staveb. Praktická ukázka zakládání a tro-

cha teorie o  údržbě a  životě s  nimi. S  sebou pra-
covní oblečení, oběd a dobrou náladu. Vstup volný, 
na tuto akci není třeba se přihlašovat.

V průběhu víkendu 22. – 24. dubna 2016 proběh-
ne již tradiční společné Otevření turistické sezóny 
v Českém Švýcarsku, kterou připravuje obecně pro-
spěšná společnost České Švýcarsko s dalšími part-
nery. Připravena je pestrá škála především turistic-
kých akcí na území Českého i Saského Švýcarska. 
V Pátek odstartujeme sezónu na Krásnolipsku a to 
exkurzí na  Maškův vrch, místo, kde se plánuje vý-
stavba rozhledny. V sobotu dopoledne pak sezná-
míme turistickou veřejnost s  novými procházko-
vými okruhy v  Jetřichovicích, odpoledne se pak 
uskuteční výlety s průvodcem v okolí města Česká 
Kamenice. V neděli pak program vyvrcholí turistic-

kou exkurzí pro veřejnost do  oblasti Děčína a  le-
vobřežní části regionu – konkrétně do Tisé – Rájce 
a saského městečka Bad Schandau. 
Všechny akce jsou pro veřejnost zdarma, na někte-
ré je jen nutné se předem přihlásit z důvodu kapaci-
ty autobusu (jedna sobotní akce v České Kamenici 
a nedělní  akce Tisá – Rájec – Bad Schandau).
Podrobnosti k otevření turistické sezóny v Českém 
Švýcarsku najdete níže nebo na  webových strán-
kách
http://blog.ceskesvycarsko.cz/cs/otevreni-turistic-
ke-sezony-2016-v-ceskem-svycarsku

(České Švýcarsko o.p.s.)

Až do  konce května je v  Loretě Rumburk k  vidění 
rozsáhlá výstava „Křížové cesty v  krajině“. Na  dva-
ceti velkoformátových panelech přináší fotografi e 
a texty o sto dvaceti křížových cestách z takřka ce-
lého území Čech. Jedná se o přehled vybraných kří-
žových cest z arcidiecéze pražské, diecéze českobu-
dějovické, královéhradecké, litoměřické a plzeňské. 
Výstavu po  více než desetiletém dokumentování 

připravil PhDr.  Dalibor Hobl z  Kutné Hory, lektor 
programů pro děti a někdejší etnograf kolínského 
muzea. Výstavu v ambitu rumburské Lorety je pří-
stupná od úterý do soboty, od 10:00 do 17:00 hodin 
Vstupné je 50 a 25 Kč. Ve vstupní budově celoročně 
přístupné Lorety Rumburk se mohou zájemci se-
známit také s  výstavními panely o  křížových ces-
tách Šluknovska. 

Večer s Alenou 
Mihulovou

Cyklo a inline jízda 
Českým Švýcarskem 2016

Exkurze po poutních 
místech Šluknovska

Postava Černého 
rytíře se vrací 
na zámek Děčín

i ůž h i úd žbě ži ě

Na zahradě mezi pruty

Otevření turistické sezony 2016 
v Českém Švýcarsku už klepe na dveře…

Křížové cesty v krajině přibližuje 
výstava v Loretě 

Čajové středy v Domečku Na Kopečku v Rumburku
Nový Zéland – středa 13. 4.  od 19:00
Nový Zéland - severní ostrov. Letní putování v prosinci 2015. Autem 4500 km, plachetnicí 60 námořních 
mil, člunem na Štědrý den, pěšky každý den. Cestovatelské promítání Moniky a Pavla Lampových z Dolní 
Poustevny.
Filmový festival Jeden svět – středa 20. 4. od 19:00
Na stupních vítězů - citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představující pět atletů. Stole-
tého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, čtyřiadevadesátiletou italskou 
diskařku Gabre Gabric-Calvesi, třiadevadesátiletého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Lied-
tkeho či dvaaosmdesátiletého skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Režie: Jan Tenhaven, 
Německo/ Rakousko, 2010, 94 min.
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KINO KRÁSNÁ LÍPA

Středa 20. 4. od 19:00
Pixely
Akční sci-fi  komedie. Vstupné: 60,- Kč.
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně 
vyloží videozáznamy klasických videoher jako 
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jed-
notek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných 
videoher. Prezident Will Cooper (Kevin James) 
je nucen vyzvat na  pomoc svého nejlepšího 
kamaráda z  dětství a  nepřekonatelného hráče 
videoher Sama Brennera (Adam Sandler), jenž 
v současné době provádí instalace domácích kin, 
aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů (Peter 
Dinklage a Josh Gad) s cílem vetřelce porazit a za-
chránit tak naši planetu. 106 min.
Trailer a  více informací: http://www.csfd.cz/fi lm/
308313-pixely/videa/

Neděle 24. 4. od 15:00
Uuups! Noe zdrhnul…
Animovaný pro děti. 86 min. Vstupné 40 Kč. 
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, do-
statečně velká na  vyhubení veškerého života 
na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí 
Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na posled-
ní chvíli za  pomoci Grumpíků Lísky a  její dcery 
Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní 
omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně 
teprve začíná. Při hledání cesty zpátky na archu 
budou muset společně přemoci nejen lstivé ne-
přátele, ale také najít nové kamarády a uvědomit 
si, na čem v životě skutečně záleží. Podaří se navíc 
zachránit Finíkovi život svého otce a zajistit sym-
patickým Raťafákům místo na arše? 
Trailer a  více informací: http://www.csfd.cz/fi lm/
407411-uuups-noe-zdrhnul/prehled/ 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
ve  spolupráci se Správou národního parku České 
Švýcarsko nabídne školám a školkám na území ná-
rodního parku v letech 2016 a 2017 více programů 
o  přírodě Českého Švýcarska, více exkurzí do  ná-
rodního parku a zajímavé badatelské aktivity, a  to 
vše díky podpoře ze SFŽP ČR a MŽP v rámci projek-
tu: „České Švýcarsko přátelské školám“.
Cílem tohoto dvouletého projektu je děti zaujmout 
pro bádání a objevování v přírodě, pro praktickou 
ochranu přírody a poznávání regionu s vysokou pří-
rodní hodnotou, jakým bezesporu České Švýcarsko 
je. Mezi plánovanými aktivitami jsou setkání s pří-
rodovědci a jejich prací, včetně názorných ukázek, 
poznávací exkurze do Českosaského Švýcarska, let-
ní pětidenní programy pro děti z  přírodovědného 
oddílu Ranger, sázení stromů nebo úklidové akce. 
Z projektu už proběhla například exkurze do lososí 
líhně v Neustadtu, naplánována je exkurze na akci 
vypouštění lososů nebo exkurze k Dolskému mlýnu 
a na Rysí stezku na Mezní Louce.
Projekt je realizován v rámci dotačního titulu pod-
porujícího obce v národních parcích, proto je v Čes-
kém Švýcarsku zaměřen pouze na  školy v  obcích: 
Krásná Lípa, Chřibská a Staré Křečany.
Ostatní školy ale nepřijdou zkrátka. Díky dalšímu 

projektu „Bádání a  objevování v  přírodě“, který 
podpořila Nadace ČEZ a MŽP ČR, budeme podob-
né aktivity nabízet i školám, které leží mimo území 
národního parku.
Ekologická výchova dětí a  mládeže je nezbytnou 
součástí práce s  veřejností v  národních parcích. 
Přispívá k posílení sounáležitosti dětí s  jejich regi-
onem a přírodou, která je obklopuje, tak aby v bu-
doucnu už jako dospělí, se do svého „rodiště“ rádi 
vracely a cítily potřebu o něj pečovat.

(Jarmila Judová – manažerka projektu)

Městská knihovna přivítala v  pátek 1. dubna děti 
na  akci Noc s  Andersenem. Nocovat do  knihovny 
přišlo jedenáct dětí. Připravili jsme pro ně pestrý 
program. Nechybělo samozřejmě ani čtení a  také 
tolik oblíbená stezka odvahy. Děti v knihovně pře-
spaly a ráno se rozcházely do svých domovů plné 
dojmů a  zážitků. Maminka jednoho z  účastníků, 
paní Matějíčková nám upekla bábovku k  snídani. 
Moc děkujeme.                      (jm)

Každoročně si 28. března připomínáme narození 
„Učitele národa“ Jana Amose Komenského. Jeho 
myšlenky přesáhly hranice nejen zeměpisné, ča-
sové, ale i duchovní. Tento významný fi losof získal 
uznání evropského formátu díky jeho ideám mo-
derního vzdělávání. 
Při této příležitosti jsme přišli poděkovat našim 
pedagogům za  jejich nelehkou práci a popřát jim 
k tomuto významnému dni.            (lh)

V loňském roce  se několik rodičů předškoláků za-
čalo scházet a  hledat možnosti jiné formy výuky 
pro své děti. Z těchto schůzek vzešlo i pozvání pro 
paní ředitelku ZŠ Krásná Lípa a následně návštěva 
několika škol, které tímto způsobem žáky vzdělá-
vají. Mimo jiné ZŠ v Jablonci nad Nisou, kde mon-
tessori třída funguje v rámci klasické základní školy 
nebo Waldorfskou školu v Semilech. Paní ředitelka 
uvítala spolupráci rodičů na otevření třídy s alter-
nativními metodami výuky. Nevěděli jsme, zda se 
najde dost dětí a rodičů, kteří uvítají jiné vzdělávací 
principy. Veřejně byla nabídnuta schůzka pro zá-
jemce a pomalu se začaly formovat základy výuky.
Co je naší třídě „alternativní“? Především je výuka 
založena na pomůckách montessori, velmi důmy-
slně a  systematicky propracovaná metoda práce, 
kde učitel představuje průvodce a  napomáhá 
dětem, aby díky  pomůckám zvládly dovednosti 
samy, bez lineárního principu. Výuka je v časových 
blocích a  tématech, která prolínají všechny před-
měty, matematika prostřednictvím metody pro-
fesora Hejného, nezvonění, neznámkování, slovní 
hodnocení. Respekt, důvěra a  vzájemná podpora 
mezi vedením školy, učitelkou a  rodiči a  mnoho 
dalšího. Klíčovou roli hraje osobnost pedago-
ga a  jeho vnitřní nastavení k  těmto principům. 
Schůzky byly veřejně avizované a  otevřené. Kdo 
z rodičů vnímal, že toto je pro něj volba, zapsal své 
dítě do třídy. S rodiči jsme se dohodli, že budeme 
přispívat každý měsíc na  činnosti, aktivity, výlety 
a  družinu zvlášť, čímž usnadníme administrativu 
pedagoga, který nemusí vybírat na výlety a podob-
ně a zároveň umožníme nákup věcí do třídy, které 
nejsou standardní a také např. výuku cizího jazyka 
již od 1. třídy nebo lekce jógy. Toto bylo naše spo-
lečné rozhodnutí.
Třída se rozběhla v  září loňského roku s  počtem 
dětí 21. Paní učitelka Eliška Mullerová vložila mno-
ho energie, času a  svého srdce do  nově klíčícího 
systému. Moc jí za to děkuji. Nyní v březnu hodno-
tím jako rodič uplynulé měsíce výuky. Moje dcera 
chodí do  školy moc ráda. Je velmi sdílná, hladce 
vplula mezi ostatní žáky, velmi dobře sdílí zážitky 
ze třídy, naučila se vše, co každý prvňák by měl 
umět, navíc neztratila nadšení a  vnitřní motivaci. 
Cítím z ní a dovoluji si napsat, že i z ostatních dětí 
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České Švýcarsko přátelské školám

Noc s Andersenem 
také v Krásné Lípě

Den učitelů

V l ň ké ěk lik dičů ř dšk láků

Mám dítě ve třídě s alternativní 
formou výuky

ve  třídě vzájemnou podporu, ať už někomu jde 
lépe to a  jinému něco jiného a  hlavně svobodu 
i zodpovědnost za to, co se učí a umí či neumí. To je 
výstup z neznámkování a příjemné atmosféry vzá-
jemného respektu dítě a průvodce. Na rodičovské 
schůzky či společné programy chodí většina z  ro-
dičů, aktivně máme zájem na dobrém chodu třídy 
a chceme se podílet, zajímáme se. Slovní hodnoce-
ní dítěte a  také velmi důležitá hodnota: podpora 
sebehodnocení a  kritického myšlení, přemýšlení 
nad věcmi a procesy, mi vyznívá jako další z krás-
ných a  nosných momentů. Též radost a  hravost! 
Velmi vyhovující vnímám následný chod družiny 
ve  stejných principech: svoboda a  zodpovědnost, 
návaznost na téma ve třídě.
Vše má také svoje „porodní bolesti“, objevujeme 
nejen to pozitivní, ale i to negativní. 1. a 2. C jsou 
první třídou tohoto typu na naší škole i v blízkém 
okolí. Veškeré těžkosti se snažíme s vedením školy 
řešit tak, aby to nenarušilo chod třídy a zároveň se 
naše třída mohla stát inspirací pro nově vznikající 
třídy na základní škole. Přicházíme na potíže, které 
mimo jiné vyplývají ze situace způsobené stížnost-
mi romských rodičů a  následných inspekcí na  zá-
kladní škole. Hodně věcí bylo a  je stále potřeba 
spolu sdílet a komunikovat. Žijeme zde a jsme toho 
všeho přítomni, i  proto jsme se aktivně snažili se 
školní inspekcí mluvit a  některé nepravdivé infor-
mace o naší třídě vysvětlit a uvést na pravou míru. 
Nadále se zajímáme o  výuku, podporujeme paní 
Müllerovou a pana Brabníka, vymýšlíme programy, 
aktivity pro děti atd.

(Irena Kubicová) 
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Bylo nás 50! Převážně lidé ze Šluknovského výběž-
ku, ale též Praha, Děčín, Harrachov, Hrádek Nad 
Nisou, Liberec! A na barevných jógamatkách jsme 
ochutnávali 5 lekcí od  5 lektorů, kteří „vyprávěli“ 
své jógové příběhy a  my naslouchali a  mysl, duši 
a  tělo protkávali. Poprvé cvičili i  muži! Rozhýba-
li jsme ztuhlé a  objevili skryté a  také nemožné...  
a také došlo i na kotoul vzad a na hlavě stoj. Velký 
obdiv všem a  poděkování letí ode mne. Zvláštní 
poklona nejhlubší starším jogínům na  fotce, to je 
táák nadějné! 

(Irena Kubicová)

Velikonoční akci pořádanou folklorním souborem 
Lužičan v  Aparthotelu si všichni účastníci užili. 
Tvořilo se, malovalo na papír i perníčky, tancovalo. 
Kdo měl zájem, naučil se s Michalem a Jirkou plést 

pomlázku, kterou si i odnesl. Dospělí si užili muzi-
ku i zpívání. Takže se těšte na příští rok i vy ostatní, 
pokud bude volný Aparthotel, tak na Velký pátek. 

(Naďa Semelková)

Z krásnolipského náměstí vyrazili turisté na tradič-
ní pochod k  pramenům Křinice, aby zde otevřeli 
studánky říčky Křinice. Z náměstí jich vyrazilo dva-
cet u  pramenů se nakonec sešli v hojném počtu še-
desáti ze všech koutů Krásnolipska a okolí – Krásná 
Lípa, Varnsdorf, Jiřetín, obě Podluží, Prysk, Jiříkov, 
Kamenický Šenov, objevila se i skupinka turistů z Ji-
čínska a taky dorazila Jitka z Litoměřic. Jindy vyso-
ký věkový průměr tentokrát vylepšila i spousta dětí 
a omladiny. 

(Ilona Řechtáčková)

Tak jako každý rok, předchází tradiční turistické 

akci Otvírání studánek úklidová brigáda u pramenů 

Křinice. Většinou blízké i vzdálenější okolí studánek 

uklízeli Jitka a Mikša Peterkovi sami. Letos se sešlo 

pět brigádníků a měli co dělat. Zametli jsme altán, 

pečlivě uklidili jeho okolí a nařezali spoustu klacků 

na opékání buřtíků. Velmi rychle jsme také pocho-

pili, jak moc jsou dnes důležité rukavice a velké pyt-

le. Všude tam, kam se dá vjet autem, se válely pán-

ské použité ochrany. Mezi tím vším se povalovaly 

použité ubrousky a  bohužel i  dámské hygienické 

potřeby. Nutno podotknout, že se tu našly i velmi 

pěkné sluneční brýle a  deštník. Šest napěchova-

ných pytlů jsme sotva nesli.

ČLOVĚČE, STYĎ SE A ZAMYSLI SE NAD SEBOU. NE-

NIČ NĚCO, CO JINÝM PŘINÁŠÍ RADOST.

Díky všem, kteří se dnešní brigády zúčastnili. 

(Jitka Štraubová)

Další z tradičních jógových 
workshopů proběhl tuto 
sobotu v Krásné Lípě

Velikonoční posezení s muzikou Turisté otevřeli 
prameny Křinice

Aby se mohli sejít, musí nejdříve uklidit
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USNESENÍ 
z 25. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 6. 4. 2016

I. Hlavní program
XXVI. Sněm Euroregionu Labe 
Usnesení RM č. 25 – 01/2016   
RM bere na vědomí informaci starosty města o průběhu XXVI. Sněmu Euroregionu Labe. 
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 690, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 25 – 02/2016 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 690 o výměře 2414 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení 
zahrady Zsoltu Fazekasovi, bytem Chelčického 2771, Varnsdorf. 
Pronájem p. p. č. 2289 a p. p. č. 2292/2, 
vše k. ú. Krásná Lípa  - Usnesení RM č. 25 – 03/2016  
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2289 o výměře 988 m2 a p. p. č. 2292/2 o výměře 190 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Štěpánce Procházkovým, oba bytem Dukelská 706/3, 
Krásná Lípa s tím, že v případě podání žádosti o odkoupení p. p. č. 2889, k. ú. Krásná Lípa pro výstav-
bu RD bude výpovědní doba 3 měsíce.  
Pronájem p. p. č. 2288, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 25 – 04/2016 
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 2288 o výměře 262, k. ú. Krásná Lípa Jiřímu a Štěpánce Procházko-
vým, oba bytem Dukelská 706/3, Krásná Lípa z důvodu stávajícího nájemního vztahu. 
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 25 – 05/2016 
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2010/25/29 - 167, na byt č. 1, Nemocniční 
1148/12 s Růženou Macovou bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa k 30. 4. 2016. 
III. Různé
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 25 – 06/2016 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu. 
Byty - nájemní smlouva - Usnesení RM č. 25 – 07/2016 
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 30. 4. 2016 na byt č. 1, E. Krásno-
horské 781/19 s nájemníkem Miroslavem Stankovičem bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa. 
RM schvaluje neuzavření navazující nájemní smlouvy z  důvodu opakovaných stížností nájemníka 
na zdravotně závadný stav bytu. RM schvaluje v případě zájmu pana Stankoviče pronájem bytu č. 2, 
Studánecká 474/21 panu Miroslavu Stankovičovi bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa. Veš-
keré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Nabídka na zpracování projektu  
Usnesení RM č. 25 – 08/2016 
RM schvaluje nabídku Bc.  Radima Burkoně, Mánesova 28, Krásná Lípa, IČ 49979060 na  přípravu 
a  administraci podání žádosti o  dotaci na  projekt realizace Turistického muzea v  rámci Programu 
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, dle přílohy.
Rekonstrukce místních komunikací 2016 
Usnesení RM č. 25 – 09/2016   
RM schvaluje plán rekonstrukce místních komunikací dle přílohy a  ukládá Ing.  Petru Simandlovi, 
vedoucímu Odboru výstavby, investic a ŽP zajistit realizaci.  
Terénní úpravy na p. p. č. 530 a 612 k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 25 – 10/2016   
RM se seznámila s  nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, Rumburk, IČ 25487892 
na vypracování projektové dokumentace terénních úprav na p. p. č. 530 a 612 k. ú. Krásná Lípa. RM 
schvaluje zpracování PD včetně inženýrské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
Opravy, rekonstrukce a investice na rok 2016 
na objektech města  - Usnesení RM č. 25 – 11/2016   
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a  investice na  rok 2016 na  objektech města dle předloženého 
návrhu a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na  jejichž základě 
schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení.  
Neschválení výjimky při provedení soukromé kanalizační přípojky
Usnesení RM č. 25 – 12/2016 
RM neschvaluje udělení výjimky ve věci prodloužení soukromé kanalizační přípojky pro RD Máne-
sova č. p. 982/20, Krásná Lípa a doporučuje vyplatit dotaci ve výši dle délky původně projektované 
přípojky. 
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť
Usnesení RM č. 25 – 13/2016  
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 
pro Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Jedná se o tyto 
žadatele:
-  Lhoták Jaromír, Mánesova 982/20 - smlouva č. 2016/49/15 - 57,
-  Roubíčková Jaroslava, Rumburská 521/15 - smlouva č. 2016/49/15 - 98,
-  Doksanská Eva, Rumburská 499/9 - smlouva č. 2016/49/15 - 99,
-  Chudoba Jaroslav, Chudobová Anna, Dvořákova 24/2 - smlouva č. 2016/49/15 - 100,
-  Otradovská Ivana, Sokolská 222/6 - smlouva č. 2016/49/15 - 101,
-  Roubíčková Naděžda, Pavlík Luboš, U Tiskárny 240/2 - smlouva č. 2016/49/15 - 103,
-  Boučková Zdeňka, Lidická 1042/7 - smlouva č. 2016/49/15 - 102,
-  Líska Josef, Lísková Irena, Křižíkova 63e - smlouva č. 2016/49/15 - 104,
-  Sudek Milan, Sudková Eva, Zahradní 984/8 - smlouva č. 2016/49/15 - 105. 

Neschválení výjimky z Dotačního programu na připojení na kanalizační síť 
pro roky 2015 - 2016 - Usnesení RM č. 25 – 14/2016 
RM projednala žádost pana Šlengra, vlastníka objektu Kyjovská č. p. 383/27, Krásná Lípa, o udělení 
výjimky pro přiznání dotace na soukromou kanalizační přípojku. Rada města neschvaluje udělení 
výjimky z pravidel dotačního programu. 
Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko 
Usnesení RM č. 25 – 15/2016 
RM schvaluje jmenování:
-  Jiřiny Skalové, ředitelky odboru Správy Národního parku České Švýcarsko, 
-  Mgr. Lucie Hankové, tajemnice Městského úřadu v Krásné Lípě,
-  Ing. Jiřího Války, vedoucího oddělení cestovního ruchu Ústeckého kraje, členy dozorčí rady o. p. s. 

České Švýcarsko.  
Evakuační plán 
Usnesení RM č. 25 – 16/2016   
RM schvaluje Požární evakuační plán pro objekt Masarykova 1094/4, Krásná Lípa. 
1. rozpočtové opatření 2016 
Usnesení RM č. 25 – 17/2016  
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Změna směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
Usnesení RM č. 25 – 18/2016 
RM schvaluje změnu směrnice č. 7 pro poskytování a účtování cestovních náhrad dle předloženého 
návrhu. 
Předání pohledávek k vymáhání 
Usnesení RM č. 25 – 19/2016 
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání společnosti REALBOHEMIA a. s., 
Ostrovského 253/3, Praha 5 dle předloženého návrhu. 
Odpis pohledávky 
Usnesení RM č. 25 – 20/2016 
RM schvaluje odpis pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 3. 2016. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti 
Usnesení RM č. 25 – 21/2016 
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. podání žádosti o dotaci na projekt Klub Včelka 2016 
do programu Vy rozhodujete, my pomáháme od Tesco Stores, dle přílohy.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotace 
Usnesení RM č. 25 – 22/2016  
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa přijetí dotace na projekt Lila Rosa z programu Integrace pří-
slušníků romské menšiny od MK ČR ve výši 35 000 Kč. 
Zpráva o plnění úkolů z 23. RM 
Usnesení RM č. 25 – 23/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 23. RM. 
IV. Informace
Informace  
RM projednala následující informace:
-  SFŽP ČR - Protokol o kontrole č. K OPŽP 005 - 15,
-  Poděkování od akad. arch. Josefa Matyáše,
-  Dopis od Správy NPČŠ - souhlas se zřízením nových stezek a pěšin na území NPČŠ.
Zápisy 
RM projednala následující zápisy:
-  Zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 21. 3. 2016,
-  Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 4. 2016,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 
 5. 4. 2016. 

Jan Kolář
Jana Drobečková


