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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Pondělí 18. července

Tour de Feminin vyhrála Dánka Cecillie U. Ludwig

Nestor české turistiky u nás 
oslavil významné životní jubileum

Cross Parkmaraton žije!

Teprve jedenadvacetiletá Dánka Cecillie Uttrup Ludwig vyhrála 29. ročník Tour de Feminin, když pro sebe zároveň vybojovala první a poslední etapu. Druhá Anna 
Plichta z Polska na vítězku ztratila třiadvacet vteřin, třetí se ztrátou dvaceti osmi vteřin skončila Ruska Natalia Boyarskaya. Nejlepší českou závodnicí se stala na je-
denáctém místě Jarmila Machačová startující za Duklu Praha. 

Krásnou Lípu a Resort Lípa si pro oslavu 
svých 80. narozenin vybral pan Ing. Jan 
Havelka, dlouholetý předseda celostát-
ního Klubu českých turistů. Dnes půso-
bí již jako čestný předseda, ovšem stále 
aktivní a činný v  turistických aktivitách. 
Blahopřát mu k významnému životnímu 
jubileu přijela i řada zahraničních hostů, 
předsedů turistických svazů především 
z  Německa. Blahopřát osobně přijela 
i  paní Lis Nielsen z  Dánska, předsed-
kyně EWV - Europäische Wandervere-

inigung - Evropská turistická asociace, 
která v  současné době sdružuje 54 tu-
ristických spolků z  29 evropských států 
s  6 mil. členů. Měli jsme možnost po-
zdravit a přivítat významné hosty v Krás-
né Lípě a  připojit se ke  gratulantům. 
S  narozeninovým dortem se dostavili 
i Václav Hieke a Mikuláš Peterka za KČT 
Krásná Lípa. Lavička Václava Havla byla 
více než vhodným místem pro společ-
nou fotografi i.

Vážení příznivci běhu, krásné přírody a  nevšedních zážitků, zveme Vás 

27. srpna do Krásné Lípy, centra Národního parku České Švýcarsko na

• cross maraton

• cross půlmaraton

• 10 km

Běh je součástí Dne Českého Švýcarska a jeho zajímavého doprovodného 

programu. 

Hledáme dobrovolníky, 

kteří by rádi pomohli při organizaci cross Parkmaratonu 27. srpna v Krásné 

Lípě.

Dobrovolníci mají zajištěnou stravu a  vstup na  večerní koncert (skupiny 

Žlutý pes a Slza).

Volejte, pište: 775 067515, xosvaldo@centrum.cz. 

Na setkání se těší za tým Mariana Krásnolipská.

Více na www.parkmaraton.cz
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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 poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00 
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
 
Sociální šatník
dle dohody

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 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
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
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  pon-
dělí 18. 7. 2016 ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 
21. 7. 2016 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 1. 8. 2016 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4. 8. 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, Dlou-
há 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 13:00 do 15:00 hod.
                              sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 2016. 
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.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací 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.

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

Občansko-právní poradna JUDr.  Pražáka je 
o  prázdninách uzavřena. První konzultační den 
po prázdninách bude 5. 9. 2016.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, 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

Květen 2016 – 2009
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 12,8°C 11,9°C 10,9°C 11,0°C 13,3°C 12,3°C 9,2°C 11,7°C

Maximální teplota 26,9°C 21,7°C 25,6°C 22,0°C 27,0°C 26,3°C 17,6°C 26,9°C

Minimální teplota 2,5°C 1,8°C -1,2°C 0,5°C -1,2°C -1,4°C 2,7 1,2°C

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

Minimální vlhkost 49% 27% 66% 26% 21% 23% 34% 32%

Max. poryv větru 13,8 m/s 13,5 m/s 13,1 m/s 14,1 m/s 14 m/s 19 m/s 21 m/s 17,5 m/s

Úhrn srážek 39 mm 32 mm 83 mm 135 mm 38 mm 50 mm 155 mm 162 mm
 

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

Měsíc květen bývá v některých letech vstupenkou 
do léta včetně silných a srážkově vydatných bouřek 
(např. léta 2009, 2011, 2012), někdy má spíše ná-
dech kolikrát březnového počasí (rok 2009). Letošní 
květen byl v Krásné Lípě z dlouhodobého hlediska 
průměrný, tak jako květen loňský. 
První dekáda byla až na jednu přeháňku s úhrnem 
srážek 3,5 mm zcela suchá. Teplota vzduchu první 
dny stoupala k 15°C v odpoledních hodinách a na-
opak klesala nejčastěji k  7°C v  hodinách ranních. 
Květnové minimum padlo 2. 5., kdy teplota spadla 
na hodnotu +2,5°C.
Na konci první a na počátku druhé dekády začaly 
odpolední teploty atakovat příjemnou dvacetis-
tupňovou hranici. Teplo ale nevydrželo dlouho 
a za přispěním slabých srážek došlo k postupnému 
ochlazení až na  teploty kolem 7°C v  odpoledních 

hodinách.
Od 18. 5. se začalo opět pomalu oteplovat a 22. 5. 
padl první letošní letní den s  maximální teplotou 
měsíce 26,9°C. O  den později postupovala přes 
naše území zvlněná studená fronta, která přinesla 
do Krásné Lípy od jihu bouři typu supercela. Ta se 
vyznačila silným nárazovým větrem, krupobitím 
s  průměrem krup 3 – 5 cm a  přívalovým deštěm. 
Déšť sice trval krátce, ale kroupy dokázaly za  pár 
minut napáchat na  nechráněných automobilech 
škody za desetitisíce. Závěr května se nesl v duchu 
teplého a vlhkého vzduchu. Na spoustě míst v ČR 
řádily silné bouřky s  velmi vysokými srážkovými 
úhrny (např. město Albrechtice v  Jeseníkách za-
znamenalo vysoko přes 150 mm srážek za 24 hod.). 
Tyto bouřky se Krásné Lípě tentokrát vyhnuly, takže 
květen skončil s celkovým úhrnem slabých 39 mm. 

Počasí v Krásné Lípě květen 2016
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 23. – 24. 7. 2016 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410

- 30. – 31. 7. 2016 MUDr. Magdalena Klevetová, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 6 – 7. 8. 2016 MUDr. Pavel Hladík, Weberova 1537/7, Děčín VI, tel.: 412 539 298

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených 

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Lup si odvezli na kolečku
Dvěma recidivistům z Krásné Lípy se podařilo pro-
kázat vloupání do  zahradní chatky v  Nemocniční 
ulici. Z  chatky v  noční době odcizili stavební ko-
lečko, na které si naložili sekačku, zahradní nářadí, 
vařič a jiné věci v celkové hodnotě 3,5 tisíce korun. 
Vzhledem k tomu, že v uplynulých třech letech byli 
za  obdobnou trestnou činnost odsouzeni, hrozí 
oběma až tříletý trest odnětí svobody.

Ukradl naftu za sedm tisíc
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který od-
čerpal z palivové nádrže nákladního vozidla Iveco 
zaparkovaného u společnosti Eurotopoz ve Smeta-
nově ulici 200 l motorové nafty a poškozenému tak 
způsobil téměř sedmi tisícovou škodu.

Měď za tisíce zpeněží sotva za stovky
Dva spolupachatelé z  Jiříkova si vyhlédli právě 
rekonstruovanou železniční trať v  Nerudově ulici. 
Pomocí sekery odsekali několik dosud nezapoje-
ných kabelů, které měly v  budoucnu sloužit k  za-
bezpečení tratě. Kabely hodlali vypálit a získanou 
měď za několik stokorun prodat v některé sběrně 
druhotných surovin. Způsobená škoda však činí 
18 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že jmenovaní zni-
čili a odstranili věc, která měla soužit jako obecně 
prospěšné zařízení, hrozí jim za toto jednání až šes-
tiletý trest odnětí svobody.

Automaty pouze pro zletilé
Obsluha jednoho z baru v Krásné Lípě se přesvěd-
čila, že není možné beztrestně umožňovat hru 
na  hracích automatech mladistvým. Při kontrole 
baru policisty bylo zjištěno, že na  jednom z  vý-
herních automatů hraje osoba, která není dosud 
zletilá. Barman si tak od  policistů převzal sdělení 
podezření za  ohrožování výchovy dítěte, za  které 
může dostat až roční trest odnětí svody, peněžitý 
trest nebo zákaz činnosti. 

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období 
uplynulého měsíce evidovali 23 trestných činů a 80 
přestupků, z toho 32 přestupků vyřešili v blokovém 
řízení.

(prap. Jan Hampl)

chtěli bychom Vám za  KČT Krásná Lípa všem po-

děkovat za  velikou podporu při fi nanční sbírce 

na záchranu jedinečné historické lesní kapličky sv. 

Anny v Dlouhém Dole, která se konala od 13. 5. do 

27. 6. 2016.

Kaplička neměla lehkou startovní pozici. Ze tří 

našich projektů, které se v této soutěži již od roku 

2014 zapojily, jistě tu nejtěžší. Odbornou komisí 

ČSOB dostala „divokou kartu“ v  projektu „ČSOB 

POMÁHÁ REGIONŮM“, kde musela bojovat o účast 

v hlavní soutěži, do které jste ji svými hlasy posla-

li. V  Ústeckém kraji měla konkurenci v  projektech 

od  Spirály, Člověka v  tísni, o. p.  s  a  Diakonie CČE 

ŠSP v MOSTĚ. Díky Vám bojovala statečně. Možná 

Vás kaplička  zaujala svojí skromností, prostředím, 

vzpomínkou na  dětství, či něčím osobním, za  co 

stálo ji podpořit. K neuvěření se to povedlo.

A  ať byla Vaše fi nanční částka jakákoliv, konečné 

číslo je naprosto úžasné a  fantastické. Poslali jste 

na pomoc kapličce neuvěřitelných 68.358,- Kč. To je 

nejvíce za tři roky, co soutěžíme.

Přijměte slova úcty jako poděkování za Vaši ocho-

tu a laskavost pomoci dobré věci. Jistě se ptáte, co 

bude nyní jak s penězi, tak s  kapličkou. Kaplička je 

majetkem města Krásná Lípa, která jako majitel roz-

hodne, jakou formou bude probíhat rekonstrukce, 

či snad vybudování kapličky nové.

(KČT Krásná Lípa)

Kostka Krásná Lípa se zapojila do  programu po-
travinové a materiální pomoci osobám a rodinám 
s dětmi ohroženými chudobou. Sociální pracovníci 
vybrali domácnosti a osoby z regionu, kterým pře-
dali v prvním kole 27 balíčků základních potravin 
nebo hygienických potřeb. Součástí projektu je 
poradenství s  cílem aktivně a  motivačně působit 
na klienta ve smyslu zlepšení jeho životní situace. 
Na  projektu spolupracujeme s  Oblastní charitou 
Šluknov.

(Ilona Weinerová, Kostka Krásná Lípa)

V  pořadí již 116. celoněmecký sraz turistů Deu-
tscher Wandertag včera vyvrcholil slavnostním 
průvodem jednotlivých turistických svazů. Více jak 
hodinu pod tribunou na náměstí v Sebnitz kráče-
ly zástupy spokojených turistů. Setkání podpořil 
osobní účastí i  prezident Spolkové republiky Ně-
mecko Joachim Gauck. Krásná Lípa a místní podni-
katelé v cestovním ruchu se představili v průběhu 
celé akce v prezentačním stánku.

Na  základě stížnosti několika romských rodičů, 
se kterou jsme neměli možnost se seznámit, pro-
věřuje situaci v  naší škole veřejná ochránkyně 
práv Anna Šabatová. Při její návštěvě Krásné Lípy 
31. května jsme jí, v průběhu společného dvouho-
dinového jednání, informovali o  našich mnoha-
letých aktivitách v  sociálním začleňování a  práci 
s  romskou minoritou. Informovali jsme ji i  o  řadě 
nedostatků a  komplikací v  nastavení podpory ze 
strany státu v  této oblasti. Jednání s  představiteli 
města předcházelo nejprve jednání se stěžovateli. 
Základní školu ani její ředitelku úředníci VOP ne-
navštívili. Nyní jsme obdrželi výzvu s  doporuče-
ními, kterou se zabývala Rada města Krásná Lípa 
na svém posledním zasedání.

Už od  roku 2004 pro vás každoročně OPS České 
Švýcarsko připravuje exkluzivní kalendář, který 
vám po celý rok přináší nevšední a  jedinečné pří-
rodní scenérie. Za ta léta jsme na Českosaské Švý-
carsko hleděli panoramaticky i detailně, z míst, od-
kud jsou ty nejkrásnější výhledy, představili jsme 
vám historické veduty, objevovali jsme podstávko-
vé domy - výjimečnou lidovou architekturu regio-
nu, až jsme vás nakonec seznámili i s duší krajiny, 
kterou máme ve svém srdci.
Letos jsme se rozhodli vybrat ze všech dosud uve-
řejněných fotografi í ty nejkrásnější a nejúspěšnější. 
Vznikla tak pozoruhodná kolekce snímků nejpři-
tažlivějších míst obou národních parků, v  níž sa-
mozřejmě nechybí ani Pravčická brána, Růžovský 
vrch nebo Bastei. Autoři fotografi í – Václav Sojka, 
Zdeněk Patzelt a  Martin Rak - patří ke  krajinářské 
špičce, každý z nich je dokonalým znalcem celé ob-
lasti a ví „kde rostou“ ty nejkrásnější záběry. Vůbec 
poprvé přinášíme kalendář ve  třech jazykových 
mutacích – česky, německy a  anglicky. Doufáme, 
že se díky tomu podaří dopravit zprávu o úchvatné 
přírodě národních parků České a Saské Švýcarsko 
i k těm, kteří o ní ještě nevědí.
Celý kalendář si můžete prohlédnout na  http://
www.ceskesvycarsko.cz/sites/default/fi les/ceske_
svycarsko_kalendar_2017.pdf.

Policejní sloupek Milí kamarádi, přátelé, vážení podnikatelé, 
široká veřejnosti,

Pomáháme nejchudším

Wandertag 2016 končí Situací v naší ZŠ se 
zabývá ombudsmanka

To nejlepší 

z Českosaského Švýcarska
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Již osmý ročník Mezinárodního folklorního festiva-
lu, který se konal ve dnech 17. až 19. června v Krás-
né Lípě, pořádal ve  spolupráci s  městem Krásná 
Lípa folklorní soubor Lužičan.
Během tří festivalových dní se představily hned 
na několika místech regionu soubory nejen z Čech 
a Moravy, ale i z Polska, Lotyšska či Slovenska. Festi-
val zahájil v pátek v krásnolipském kulturním domě 
koncert Varmužovy cimbálové muziky s primášem 
a  uměleckým vedoucím brněnského BROLNu Pe-
trem Varmužou. Koncert byl doprovázen besedou 
o  víně a  ochutnávkou vín z  vinařství Vajgar. Jako 
host navíc vystoupil polský soubor Wielkopolanie 
z Poznaně. 
Sobotní dopoledne patřilo dětským souborům 
Malá Nisanka z Jablonce n. Nisou, lotyšskému Kne-
velisi a domácímu Křiničánku za doprovodu Muzič-
ky ZUŠ pod vedením Katky Kovářové z Varnsdorfu. 
Tradičně se také předvedli fi nalisté dětské pěvecké 
soutěže Zpěváček. Během poledne zahrály k posle-

chu Big-bandy, účastníci Mezinárodního hudební-
ho festivalu v České Kamenici. Pak následoval krojo-
vaný průvod účastníků, který doprovázely traktory 
a elektromobily dovážené fi rmou EUROGREEN z Ji-
řetína p.  J. Během odpoledního Galaprogramu 
moderovaného Martinem Loukou se ve dvou před-
stavily soubory Nisanka a Malá Nisanka z Jablobce 
n. Nisou, domácí Lužičan, lotyšský soubor Kneve-
lisi, Rosénka z Prahy, Mladosť ze Slovenska, polský 
soubor Wielkopolanie a  tradiční fašank předvedla 
moravská Javorina ze Strání. Večer si všichni spo-
lečně zahráli, zazpívali a zatančili v kulturním domě 
při společném muzicírování. O pivní občerstvení se 
postaralo pivo z pivovaru Kocour v zapůjčeném po-
jízdném stánku Eurogreenu v amfi teátru za kinem.
Festival skončil v neděli mší se křtem nejmladšího 
člena souboru a závěrečným zpíváním před koste-
lem.
Velký dík patří sponzorům festivalu, Ústeckému 
kraji, ministerstvu kultury, městu Krásná Lípa, tech-

nickým službám, sboru dobrovolných hasičů, pořa-
datelům a organizátorům, základní škole a kuchař-
kám ve školní jídelně za dobré jídlo. Všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na festivalu podíleli. Nadše-
ně celé tři dny fotil Mirek Kovač.
Krásnolipský festival krajští zastupitelé schválili 
do vyhlášeného projektu Rodinné stříbro Ústecké-
ho kraje, který podporuje dvacet šest nejvýznam-
nějších akcí Ústeckého kraje. My si této podpory 
velice vážíme a jsme rádi, že prezentace tradiční li-
dové kultury prostřednictvím pořádání Mezinárod-
ního folklorního festivalu tuto podporu ze strany 
Ústeckého kraje má.
Děkujeme všem za  účast, publiku za  podporu 
a jsme rádi, že jsme vše zvládli i přes střídavou pří-
zeň a nepřízeň počasí. Do příštího festivalu lepší po-
časí slíbit nemůžeme, ale i tak doufáme, že se zase 
sejdeme v tak hojném počtu.

(Naďa Semelková a Hedvika Poupová)

Folklorní festival je za námi
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Pro ty, kteří školní akademii nestihli anebo se na ni 
rádi znovu podívají.
Zhruba prvních 90 minut školní akademie 2016, 
která se konala 29. června v krásnolipském kultur-
ním domě, můžete shlédnout na https://www.you-
tube.com/watch?v=lviBuZpZkF4. Ke  konci školního roku se žáci z  Ekotýmu vydali 

na Vlčí Horu sbírat bylinky. Děti se rozdělily do ně-
kolika skupin, každá skupina dostala danou rostlin-
ku, kterou měla sbírat. Někteří tak sbírali borůvčí, 
jiní ostružiní nebo maliní. Když byli s prací hotovi, 
tak je paní z  Nobilisky zavedla do  malé botanic-
ké zahrady, kde si ekotýmáci mohli prohlédnout 
a  také “očuchat“ různé léčivé a  užitkové rostliny. 
Vyrobili si bio parfémy z  bylinek a  mohli si projít 
hmatový chodníček. 

Dne 23. 6. žáci a  paní učitelky z  Ekotýmu vyrazi-
li na  cyklovýlet, který naplánovala paní učitelka 
Chňapková. Ekotýmáci jeli přes les do Horního Pod-
luží k Velkému rybníku, kde si odpočinuli a dali si 
sváču a pak pokračovali na návštěvu na kozí farmu, 
kde se dozvěděli různé informace o kozách, o ko-
zím sýru a mléku. Z kozí farmy pokračovali ke Svět-
líku (k rybníku) kde si opět dali sváču a vyrazili dál 
na cestu. Další zastávka byla u tří studánek, kde si 
ekotýmáci doplnili zásoby pití, zahráli si nějaké hry 
a kochali se přírodou. Když si žáci dostatečně odpo-
činuli, tak znovu vyrazili na cestu a tentokrát jeli až 
do cíle, který byl v Krásné Lípě na sportovním are-
álu, kde dostali oběd a malinovou limonádu a také 
tam mohli dovádět, opalovat se, nebo odpočívat.
Tento den se všem líbil a  děkuji paní učitelce 
Chňapkové a Salovové, že vše zařídily a tento výlet 
s námi podstoupily 

Naše škola má za sebou tradiční vyhlášení soutěže 
ve sběru PET lahví. Žáci základní školy a děti z ma-
teřských škol po  celý školní rok sbírají PET lahve 
a na konci roku se to vše sečte a slavnostně se vy-
hlašují vítězové jak za  třídy, tak i  jednotlivci. Třídy 
a školky získaly fi nanční odměny a jednotlivci věc-
né dary. Za školní rok 2015/2016 jsou tyto výsledky:
Třídy:
1. místo 1. B
2. místo 4. ročník
3. místo 3. A

Jednotlivci:
1. místo Jiří Jelínek, 3. A
2. místo Jakub Myšík, 2. A
3. místo Jakub Valenta, 6. A

Školky:
1. místo MŠ Motýlek
2. místo MŠ Sluníčko

Minulý týden byl věnován hře v šachu. Již tradičně 

se v Krásné Lípě odehrál turnaj v šachu Open Čes-

ké Švýcarsko. Na  turnaj bylo přihlášeno 64 hráčů, 

z  nichž dva z  turnaje odstoupili. Hrálo se celkem 

9. kol v termínu od 2. 7. do 9. 7. 2016, kdy za TJ Krás-

ná Lípa bojovalo 9 hráčů. Nejstarším účastníkem 

byl pan Jiří Princ r. 1939 a  nejmladšími byli David 

Křelina a Tomáš Halama, oba r. 2007. Z největší dál-

ky přijel pan Stanislav Juříček, z  klubu Zbrojovka 

Vsetín. 

A nyní výsledky:

1. místo Jiří Gregor, TJ Neratovice (mistr meziná-

rodní šachové federace)

2. místo Tomáš Buchar, TJ Krásná Lípa

3. místo Jiří Průdek, TJ Krásná Lípa

Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspě-

chů v dalších letech. 

(jd)

I. A
Tadeáš Miko, Tereze Petrusová – za vynikající práci 
během roku
I. B
Chlubnová Adéla, Churáčková Nela, Májová Simo-
na, Nguyen Manh Cuong, Přibíková Lucie, Steklá 
Anna, Vinklařík Jiří – za samé jedničky
I. A, II. C
Celý kolektiv za skvělou práci po celý rok
II. A
Kateřina Andrlová, Daniela Fritsche, Daniela Gre-
gorová, Klára Helleová, Petra Kováčová – za samé 
jedničky
II. B
Zoe Havlínová, Kateřina Kohoutková, Viktoria 
Pavelková, Kateřina Saláková, Adéla Šimonová – 
za samé jedničky
Kateřina Saláková, Viktoria Pavelková, Jiří Veselka – 
za sběr druhotných surovin
III. A
Dominik Lhoták, Matěj Karman, Linda Rambousko-
vá – za samé jedničky
III. B
Šárka Hanousková, Rostislav Kováč, Josefína 
Marschnerová, Mikuláš Maxim, Aneta Medžidová, 
Magdaléna Nagelová, Sára Olivová, Aneta Skoka-
nová
IV.
Jindřiška Judová, Figueredo Svoboda Jasmíne – 
za samé jedničky
V. A
Caklová Barbora, Petrusová Karolína, Rambousko-
vá Karolína – za samé jedničky a práci v Ekotýmu
V. B
Marek Sajfert – za samé jedničky
Filip Dýsl, Sabina Gálová, Magdaléna Řebíčková, 
Daniel Vosátka, Zdeněk Vrabec – za  výborný pro-
spěch
Denková Laura, Sabina Gálová, Václav Taufner – 
za práci v Ekotýmu
VI.
Ondřej Hodek – za samé jedničky
Elena Uršitzová, Kateřina Krausová – za aktivní pří-
stup k výuce a vyznamenání
Jan Salák, Eliška Juklíčková – za práci v Ekotýmu
VII.
Jan Heene, Tomáš Krčmář, František Miklian, Kateři-
na Vohradská – za vynikající prospěch
Andrea Boštíková, Barbora Fritscheová – za vynika-
jící prospěch a práci pro školu ve svém volném čase
VIII.
Beáta Vychodilová – za prospěch
Adéla Saláková – za ochotu a pomoc kolektivu
IX.
Dana Caklová, Tomáš Mach – za výborný prospěch
Zuzana Hanousková – za práci pro třídu
Václav Richter, Filip Skokan a  Dana Caklová – 
za práci v Ekotýmu

Školní akademie Ekotým na výletech
…jak jsme poznávali 

bylinky

…cyklovýlet

Soutěž ve sběru 
PET lahví

Turnaj Open České Švýcarsko

Pochvaly třídních 
učitelů
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Loreta Rumburk pořádá od  červen-
ce do  srpna pro dětské návštěvníky 
speciální prohlídky barokní sakrální 
památky. Určeny jsou dětem od  5 
do  11 let. Dětské prohlídky loretán-
ského areálu v Rumburku se konají až 
do 31. srpna, od úterý do soboty vždy 
v 15.00 h. Během hodinové prohlídky 
s průvodkyní se malí návštěvníci pří-
stupnou formou seznámí s  loretán-

ským příběhem o zázračném přenosu 
domku, v němž žila dívka Maria. Čeká 
je plnění hravých úkolů, luštění há-
danek a  jednoduché kreslení. Rodiče 
mezi tím mohou absolvovat vlastní 
prohlídkový okruh v  areálu Lorety 
Rumburk. Účast při letní prohlídce 
pro děti je vhodné si rezervovat na tel. 
+420 604 555 922. Vstupné je 50 Kč.

Termíny konání: 
(dotazy na tel. +420 777 819 913)
20. 7. 2016 - 16:30
3. 8. 2016 - 16:30
17. 8. 2016 - 16:30
Vydejte se s námi po starých skalních 
stezkách Národním parkem České 
Švýcarsko na  podvečerní túru Jetři-
chovickými skalami a  hlubokými les-
ními roklemi. Cestou vás čeká řada 
zajímavých míst, které jsou spjaty 

s  tajemnými osudy dávných obyva-
tel. Po  méně známých a  znovu obje-
vených cestách vás budou provázet 
zkušení certifi kovaní průvodci Jiří Rak 
a Václav Baňka.
Délka trasy cca 9 km.
Cena: 100,- Kč/osoba 
Sraz s průvodcem: v 16.30 u informač-
ního střediska v Jetřichovicích, návrat 
v cca 21.00.
Na akci je nutné se přihlásit předem!

Loreta Rumburk nabízí hravé 
prohlídky pro děti 

Za tajemstvím Jetřichovických skal
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Chcete pohodlně a  bez starostí navštívit nejkrás-
nější turistická místa v sousedním Saském Švýcar-
sku? Pak využijte nabídky OPS České Švýcarsko. 
Zájezdový autobus Vám postupně zastaví v  Děčí-
ně, v  Růžové, v  Srbské Kamenici, v  Jetřichovicích, 
ve  Vysoké Lípě, na  Mezní Louce a  ve  Hřensku 
a údolím Labe vjede na území Německa. 
Čeká Vás putování s  kvalifi kovaným průvodcem, 
od  kterého se dozvíte spoustu zajímavostí o  této 
turisticky zajímavé lokalitě. Vychutnáte si pohled 
na  světoznámou vyhlídku Bastei s  proslulým ka-
menným mostem a  skalním městem. Vystoupíte 
na stolovou horu Papststein, ze které budete obdi-
vovat krásné výhledy do Čech. Navštívíte lázeňské 
městečko Bad Schandau.
Termíny v  roce 2016: (dotazy na  tel. čísle 
+420 777 819 913) čtvrtek 28. 7., čtvrtek 4. 8., čtvrtek 
11. 8., čtvrtek 18. 8. a čtvrtek 25. 8. Minimální počet 
účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob. 
V  případě neobsazenosti minimálním počtem 
osob bude realizace programu zrušena. Cena: 390,- 
Kč /osoba včetně 21% DPH, (nerozlišujeme dospě-
lé a děti). Nutná rezervace místa!

Dny lidové architektury Ústeckého kraje, které se 
uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v re-
gionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických 
hor.
Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smys-
lem a cílem je přispět k širší popularizaci, hlubšímu 
poznání a pochopení hodnot a významu lidového 
stavitelství a  rovněž k  posílení vědomí odpověd-
nosti za jeho uchování příštím generacím. 
Hlavní program bude probíhat v  sobotu 16. 7. 
v obci Lipová u Šluknova, kdy budete mít příležitost 
podívat se a navštívit i jiné lokality: např. v Krásné 
Lípě, ve Šluknově, Rumburku, Chřibské, Studeném, 
Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.

Dny lidové architektury Ústeckého kraje, které se 
uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v re-
gionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických 
hor.
Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smys-
lem a cílem je přispět k širší popularizaci, hlubšímu 
poznání a pochopení hodnot a významu lidového 
stavitelství a  rovněž k  posílení vědomí odpověd-
nosti za jeho uchování příštím generacím. 
Hlavní program bude probíhat v  sobotu 16. 7. 
v obci Lipová u Šluknova, kdy budete mít příležitost 
podívat se a navštívit i jiné lokality: např. v Krásné 
Lípě, ve Šluknově, Rumburku, Chřibské, Studeném, 
Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a  čas srazu: Neděle 17. července v  10:00 
na Mezní Louce - před informačním střediskem
Neděle 31. července v 10:00 na Mezní Louce – před 
informačním střediskem

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Úterý 26. Července v 10:00 v Brt-
níkách - u ústavu sociální péče
Trasa: Brtníky - Kyjovské údolí a zpět

Chcete zjistit, co znamená být strážcem přírody 
a  zároveň získat informace o  sedmi velkoplošně 
chráněných územích severních Čech a  Saské ob-
lasti na  jednom místě? Zúčastněte se Dne světo-
vé stráže přírody a  podpořte akci na  připomínku 
padesáti kolegů strážců přírody, kteří zahynuli při 
výkonu strážní služby v roce 2015.
Místo a  čas srazu: Sobota 30. Července v  10:00 
v NPP Panská skála - parkoviště u infocentra
Čas srazu: 10.00
Akce se koná ve  spolupráci s  Agenturou ochrany 
přírody a  krajiny, Správou CHKO Labské pískovce, 
CHKO České Středohoří, CHKO Jizerské hory, CHKO 
Lužické hory a NP a CHKO Saské Švýcarsko.

Letošní hudební slavnosti Antonína Dvořáka se 
budou konat v  neděli 17. července od  17:00 hod 
v kostele sv. Jakuba Většího v České Kamenici. Pro-
gram se bude skládat ze dvou částí.
V první části se můžete těšit na koncertní vystou-
pení LUBOMÍRA BRABCE (kytara) a  KAROLÍNU 
ŽMOLÍKOVOU (soprán). V druhé části se představí 
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO ve složení Roman 
Fojtíček – soprán, alt saxofon, Zdenko Kašpar - alt 
saxofon, Otakar Martinovský – tenor saxofon, Mi-
chal Kostiuk – baryton saxofon. Vstupné 100 Kč. 

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce 
profesionálních i dobrovolných strážců přírody ná-
rodního parku, a projděte se přitom v jejich dopro-
vodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Úterý 19. července v 9:30 v Jetři-
chovicích - před informačním střediskem
Trasa: Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův ká-
men - Pohovka - Jetřichovice

V  ambitu Lorety Rumburk bude až do  konce čer-
vence k  vidění výstava „Národní park České Švý-
carsko a krajina pod Studencem“, která přináší vel-
koformátové snímky krajiny, fauny a fl óry Českého 
Švýcarska a přilehlé části Lužických hor. Jejich auto-
rem je Václav Sojka, který je zaměstnancem Správy 
národního parku České Švýcarsko a nositelem řady 
ocenění za fotografi ckou tvorbu. Výstavu čtyř desí-
tek fotografi í V. Sojky připravila Správa národního 
parku České Švýcarsko a  Občanské sdružení pod 
Studencem. Výstavu v  ambitu rumburské Lorety 
je možné si prohlédnout do 30. 7. 2016, přístupná 
bude vždy od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 h.

V  poutním kostele ve  Filipově se po  desáté usku-
teční mezinárodní festival varhanní hudby. Ve  vý-
znamném poutním místě Českého Švýcarska se 
odehraje devět koncertů, na  nichž vystoupí čeští, 
němečtí a britští interpreti. Během festivalu se ro-
zezvučí kvalitní dvoumanuálové mechanické var-
hany s opusovým číslem 44 z let 1887-1888 od fi r-
my Eule z  Budyšína. Koncerty se konají v  bazilice 
minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 
od července do srpna vždy v neděli od 14.00 h. 
Program:
17. 7. 2016 Petr Kolař, varhany (ČR)
24. 7. 2016 Jiří Strach, mluvené slovo (ČR), Ivana Mi-
chalovičová, varhany (ČR)
31. 7. 2016 Kateřina Chroboková, varhany (ČR)

h h dl ě b í š í i jk á

O prázdninách 
do Saského Švýcarska

Dny lidové architektury 
Ústeckého kraje

Večerní prohlídky 
Lorety 

Se strážcem 
k Pravčické bráně

Se strážcem 
do Kyjovského údolí

Den světové stráže 
přírody

Letní hudební slavnosti 
Antonína Dvořáka 
v České Kamenici

Se strážcem přes 
Jetřichovické vyhlídky

Fotografi e Českého 
Švýcarska v rumburské 

Loretě

Na varhanním festivalu 
ve Filipově zazní premiéra 

fi lipovské kantáty 
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Koncert známého violoncelisty Jiřího Bárty prv-
ní červencovou sobotu zahájil Kulturní léto 2016 
v Krásné Lípě. Koncert, který se konal v kostele sv. 
Máří Magdalény, se těšil velké účasti návštěvníků 
nejen z okolí, ale i ze zahraničí. Byl to velmi příjem-
ný večer strávený s umělcem, který všechny sklad-
by hrál z paměti.                       (jd)

Pod záštitou senátora Zbyňka Linharta v polovině června uskutečnil koncert Krásnolipského komorního 

sboru v prostorách Valdštejnské zahrady, která je součástí komplexu pražského Valdštejnského paláce. Pro-

gram, se kterým jsme vystoupili, nacvičoval komorní sbor intenzivně asi rok a kvalita přípravy byla na kon-

certu znát. Sbor zazpíval suverénně, čistě, s patřičným výrazem a přednesem, a což je obzvláště důležité 

– bez jakýchkoli projevů nejistoty či nervozity.

Přítomné publikum, které čítalo asi dvě stě osob, dlouhotrvajícím potleskem odměnilo každou část pro-

gramu, zvláště srdečný a vytrvalý byl potlesk závěrečný, který si vynutil přídavek. Program koncertu byl 

sestaven tak, aby se mohl sbor prezentovat v nejrůznějších polohách uměleckého projevu. Proto zazněly 

ukázky tvorby klasické domácích i cizích autorů, ale i písně lidové v úpravách předních autorů, jako zvláštní 

část jsme zařadili tři písně vlastenecké, své místo měly i ukázky z tvorby skladatelů našeho regionu (Johann 

Janak a Josef Groh) a závěr koncertu byl poněkud dramaturgicky odlehčen – v něm zazněly obecně známé 

populární písně (Hm, hm; Říkej mi to potichoučku, Jen pro ten dnešní den). Ve spirituálu Go Down Moses 

se k dívkám připojili i tři mužští členové komorního sboru.

Koncertu bylo přítomno i několik odborníků v oboru, z jejich vyjádření ocitujeme alespoň to, co nám na-

psal nám dobře známý klavírní virtuos, hudební vědec a badatel Pavel Farský, jehož naše veřejnost zná jako 

člověka, který pro naši dobu objevil význam rodáka z Krásného Buku, amerického hudebního skladatele A. 

Ph. Heinricha. Z jeho dopisu vyjímáme: „Bylo velice milé Vás potkat v Praze. 

Koncert byl skvělý, sboristky zpívaly výborně jak po technické, tak po výrazové stránce. Náročné frázování 

i artikulaci včetně intonace zvládaly s naprostou lehkostí, což byl příjemný zážitek. S manželkou jsme byli 

až dojati.

P.S.:

Zapomněl jsem napsat též o skvělém a vtipném moderování pana Jarolímka, kterému stál po boku mladý, 

šikovný kolega. Jejich moderátorská práce byla přínosem a dokreslila atmosféru koncertu.

Pavel Farský“

Pro nás bylo podstatné, že jsme 

v  hlavním městě asi překvapili tím, že 

i  na  malé obci může existovat kvalitní 

pěvecký sbor - to bývá obvykle výsada 

velkých měst. Však jsme také publiku 

rozdali programy, na  nichž bylo i  poví-

dání o  Krásné Lípě a  pozvání k  její ná-

vštěvě. No - a že jsme celého dne využili 

i k procházce po Praze, k návštěvě výsta-

vy o Karlu IV. a k exkurzi po Senátu, to už 

byla třešnička na velice chutném dortu. 

Podstatné pro nás je to, že jsme Krásnou 

Lípu představili vybranému publiku 

i jako místo, kde se umění daří.

(Karel Jarolímek)

Před koncem školního roku vystoupila v kulturním 
domě ZUŠ Rumburk s  Koncertem populárních 
melodií. Před početným publikem vystoupili žáci 
pěvecké třídy Kláry Brábníkové a komorní sbor Pia-
no cantate. Zhruba dvouhodinové velmi působivé 
vystoupení umocnilo skvělé ozvučení a  osvětlení 
Jirky Koubka a průvodní slovo Kláry Brábníkové.

Každoročně se od září do konce června schází krás-
nolipské ženy v úterý od 19 do 20 hod. ke svému 
„PROTAHOVACÍMU CVIČENÍ“. V tělocvičně se setká-
váme už řadu let. Přátelské vztahy se prohlubují 
a tak se utužuje nejen fyzická stránka našich osob-
ností, ale i vzájemná porozumění. Konec naší další 
cvičební etapy jsme (jako tradičně) završily společ-
ným posezením u  dobrého jídla a  pití. Děkujeme 
Alence Sojkové a Evině Kamberské, které jsou opěr-
ným sloupem naší aktivity. Pozvolna tak nahrazují 
dlouholeté profesionální vedení cvičitelkou Věrkou 
Chudobovou, jíž za  její působení plné zajímavých 
nápadů patří také velký dík. A nezapomeňte – i vy 
se můžete již 6. září přidat k nám.

(Cvičenky)

Koncert Jiřího Bárty Krásnolipský komorní sbor zazářil 
v Senátu

Koncert populárních 
melodií

Protahování těla 
bude mít přes 

prázdniny přestávku



strana 918. červenec 2016

Dánská cyklistka Cecillie Uttrup Ludwig zvítězila 
v 29. ročníku mezinárodního cyklistického závodu 
žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska.“ 
V hodnocení družstev si nejlépe vedl Russia Natio-
nal Team a nejlepší českou závodnicí se stala Jarmi-
la Machačová startující za  Duklu Praha. Neztratila 
se ani Ivana Loubková z nedalekého Cvikova, která 
se vešla do první stovky. 
Na  start závodu dlouhého 394,5 km se postavilo 
182 závodnic, do cíle jich dojelo 154. 
Kompletní informace o závodu včetně zajímavostí, 
přehledů a  statistik z  minulých ročníků, výsledky 
jednotlivých etap a  celého závodu doplněné fo-
tografi emi najdete na  http://www.tourdefeminin.
com/cz/
Video z  přenosu České televize lze shlédnout 
na  http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/
cyklistika/335601-zavod-tour-de-feminin-vyhrala-
-danka-ludwigova/
Pozornost si zaslouží i  Tour de Feminin na  Face-
booku (https://www.facebook.com/tourdefemi-
nin/), kde najdete mnoho fotografi í nejen z  po-
sledního ročníku závodu, ale i videa s netradičními 
pohledy včetně leteckých, která jistě zaujmou ne-
jen fanoušky cyklistiky.

Krátká reportáž z  Tour de Feminin byla také 
odvysílána během přenosu z  Tour de France. 
Shlédnout ji můžete na  http://www.ceskate-
levize.cz/porady/11537649925-tour-de-fran-
ce-2016/216471291094011/, posun na  85 minutu 
přenosu.

Nejen květinové kolo, ale nově i zajímavé umělec-
kořemeslné dílo umístěné před krásnolipskou rad-
nicí připomíná tradici mezinárodního cyklistického 
závodu žen Tour de Feminin, který startoval minulý 
čtvrtek z krásnolipského náměstí. Skulpturu městu 
věnoval Michal Osif, majitel společnosti EURO TO-
POZ.

Tour de Feminin 
na Tour de France

Tour de Feminin 
s novým kolem
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Klub Včelka navštěvují děti ve  věku od  3 do  6 let, 
jejichž rodiče nebo pečující osoby se ocitají v nepří-
znivé životní situaci, nebo jejich děti nenavštěvují 
pravidelně mateřskou školu či přípravnou třídu. 
V Klubu Včelka podporujeme děti při získání dosta-
tečných znalostí, dovedností a návyků nezbytných 
pro úspěšný vstup na základní školu a tak se zařadit 
do hlavního vzdělávacího proudu. Nabízíme pora-
denství rodině tak, aby rodina byla dítěti oporou 
při vzdělávání. Klub Včelka je otevřen od  pondělí 
do pátku v době od 8 do 12 hodin. Provoz fi nančně 
podpořilo MŠMT, město Krásná Lípa a Nadace ČEZ. 
Služba je bezplatná.
Našim cílem je snížení míry sociálního vylouče-
ni, stigmatizace, sociálního znevýhodněni děti 
a zvýšeni jejich šanci a schopnosti potřebných pro 
úspěšné absolvováni základní školy.
- Naučit děti takovým znalostem, dovednostem 

a návykům, které jsou nezbytné k úspěšnému 

vstupu a vzdělávaní na základní škole.
- Umožnit dětem, které z  různých důvodů ne-

mohou navštěvovat běžnou mateřskou školu 
odbornou předškolní přípravu, umožnit dě-
tem pobývat, vzdělávat se a projevovat v ko-
lektivu vrstevníků.

- Umožnit dětem hrát si a vzdělávat se v chráně-
ném a bezpečném prostředí

- Podchytit včas připadne výchovné nebo vzdě-
lávací obtíže dítěte, zprostředkovat rodičům 
dítěte odborné poradenské zařízeni, zajistit 
návaznou službu.

- Naučit děti dodržovat režim, vědomě jednat 
podle pravidel.

- Zvyšovat sebevědomí děti a  chuť projevovat 
co umí a potřebuje.

- Zajištění logopedické prevence

(Dagmar Hadravová, Kostka Krásná Lípa)

„Pomáháme dětem objevovat svět“

Příběh Martina, který Klub Včelka na-

vštěvoval.

Maminka Martina: „Jsem ráda, že můj 

syn Martínek, chodil do  klubu Včelka, 

hodně věcí se tam naučil. Chvíli mu tr-

valo, než si zvykl být s dětmi bez mámy. 

Věděla jsem, že bylo o něj dobře posta-

ráno, všechny tam znám. Martínek zvlá-

dl zápis do první třídy a chodí do míst-

ní školy. Před nástupem do  školy mi 

ve  Včelce pomohli zajistit potřebné 

věci, které musel mít Martínek připra-

vené do první třídy.

do  Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež

1)  Sociálního pracovníka/ci

2)  Pracovníka/ci v sociálních 

 službách

Nabízíme:

-  odpovědnou a  tvořivou práci 

s dětmi a mládeží, možnost se-

berealizace, dalšího vzdělávání 

a  supervize, možnost podílet 

se na projektech, celý či částeč-

ný pracovní úvazek, nástup od 

1. 8. 2016.

Uvítáme:

-  praxi v sociálních službách.

Požadavky:

-  vzdělání pedagogické VŠ, USO 

dle zákona 108/2006 Sb., zna-

lost práce v prostředí MS Offi  ce, 

trestní bezúhonnost, ochotu 

pracovat v  odpoledních hodi-

nách i o víkendu.

Uchazeč podá přihlášku do 23. 7. 2016 

na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., 

Masarykova 1094/4, 407  46 Krásná 

Lípa nebo kostka@komunitnicen-

trum.com a  to v  rozsahu: profesní 

životopis, motivační dopis.

Při pohovoru uchazeč předloží: ko-

pii dokladu o vzdělání, výpis z rejs-

tříku trestů.

Bližší informace na adrese 

galbava@komunitnicentrum.com 

nebo 

tel. 721 055 893 nebo 777 291 400.

www.elektrowin.cz

VYKLI TE 
P DY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE A ZOCELTE SE 
V RECYKLACIV RECYKLACI

Recyklujte elektrospot ebi e ve Vaší obciRecyklujte elektrospot ebi e ve Vaší obci

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spot ebi e 
na sb rné dvory nebo 
na jiná ur ená místa 
zp tného odb ru.  

Kostka Krásná 
Lípa, p. o. přijme 

zaměstnance
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USNESENÍ 
z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 1. 6. 2016 

I. Hlavní program 
Závěry z 10. ZM
Usnesení RM č. 29 – 01/2016
RM projednala průběh a závěry z jednání 10. ZM ze dne 13. 6. 2016 a uklá-
dá:
- Lence Fritscheové zabývat se problematikou autovraků na území Krásné 
Lípy,
- Ing.  Zbyňku Linhartovi, zabývat se nadále výkupem pozemků budoucí 
cyklostezky Rumburská. 
II. Došlá pošta 
Dopis ombudsmanky k prvním ročníkům základní školy
Usnesení RM č. 29 – 02/2016
RM projednala dopis ombudsmanky Mgr.  Anny Šabatové, Ph.D, ve  věci 
prvních ročníků základní školy v  Krásné Lípě a  ukládá starostovi města 
připravit ve spolupráci s ředitelkou ZŠ návrh odpovědi.
Nebytové prostory - pronájem Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 29 – 03/2016
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 49, Nemocniční 1137/6, Janu 
Fialovi, bytem Dlouhý Důl 295E, Krásná Lípa, IČ 68279965, od 1. 8. 2016 
na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného 
zboží. Veškeré úpravy a opravy si nájemce provede na vlastní náklady.
III. Různé 
Směrnice Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Usnesení RM č. 29 – 04/2016
RM schvaluje Směrnici Práce v  lese a na pracovištích obdobného charak-
teru.
Žádost o technickou výpomoc na akci Cross Parkmaraton
Usnesení RM č. 29 – 05/2016
RM schvaluje technickou výpomoc Marianě Krásnolipské při organizaci 
Cross Parkmaratonu dne 27. 8. 2016.
Přijetí dotace MŠMT
Usnesení RM č. 29 – 06/2016
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace organizaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
p.o. na  projekt Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců 
z třetích zemí ve výši 28 466,- Kč od MŠMT. 
Byty - pronájem - byt č.1, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatel-
skou službou
Usnesení RM č. 29 – 07/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí:
1. Zdeněk Kňourek, bytem Mlýnská 658, Šluknov.
2. Jiří Dresler, bytem Vrázova 788 E/5, Krásná Lípa.
3. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č.5, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatel-
skou službou
Usnesení RM č. 29 – 08/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 1148/12 v tomto pořadí:
1. Květoslava Kunstová, bytem Nemocniční 1091/2, Krásná Lípa.
2. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
3. Anna Starcová, bytem Výletní 361/13, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 17, Nemocniční 1156/16 - Dům s pečova-
telskou službou
Usnesení RM č. 29 – 09/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 17, Nemocniční 1156/16 v tomto pořadí:
1. Milada Matoušková, bytem B. Němcové 654, Nový Bor.
2. Anna Starcová, bytem Výletní 361/13, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 3, Pletařská 22/3
Usnesení RM č. 29 – 10/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Pletařská 22/3, Lence Bittmanové, bytem 
Křinické náměstí 6/11, Krásná Lípa. Veškeré opravy a  úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouva
Usnesení RM č. 29 – 11/2016
RM bere na vědomí přechod nájmu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na dobu určitou do 30. 6. 2018 na byt č. 4, Masarykova 25/9 s Janem Bol-
kem, bytem Masarykova 25/9, Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 29 – 12/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční 1149/12a za  podmínky 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Danou Slanařovou, 
bytem Malátova 1095/15, Krásná Lípa, na  dobu určitou do  30. 6. 2017 
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.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 29 – 13/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 8, Masarykova 
993/2. Nebytový prostor o velikosti 67,35 m2. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.
Rekonstrukce střechy – Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 29 – 14/2016
RM schvaluje na  základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 222 na rekonstrukci střechy objektu Má-
nesova 294/24, Krásná Lípa s  fi rmou Bc.  Josef Papoušek, Chřibská 310, 

Chřibská, dle předloženého návrhu.
Smlouva o  dodávce vody a  odvádění odpadních vod - objekty 
města
Usnesení RM č. 29 – 15/2016
RM se seznámila s průběhem realizace stanovených kanalizačních přípojek 
pro objekty města a v návaznosti schvaluje uzavření smluv o dodávce a od-
vádění odpadních vod se společností Severočeské vodovody a kanalizace 
a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice na tyto objekty:
- Masarykova 25/9 - smlouva č. 2016/19/11-245,
- Mánesova 1144/26 (fotbalové šatny) - smlouva č. 2016/19/11-244,
- Mánesova 294/24 - smlouva č. 2016/19/11-243,
- Pletařská 22/3 - smlouva č. 2016/19/11-242,
- Rumburská 977/5 - smlouva č. 2016/19/11-241,
dle předloženého návrhu. 
Výměna oken - Technické služby (dílny) - dodatek č.1
Usnesení RM č. 29 – 16/2016
RM se seznámila s přípravnými pracemi na akci výměna oken na Technic-
kých službách (dílny) a schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2016/11/18 - 171 
s fi rmou SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, dle před-
loženého návrhu. 
Plynovod + topení (byt č.1) – Masarykova 25/9
Usnesení RM č. 29 – 17/2016 
RM schvaluje na  základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 221 na realizaci plynovodu a topení (byt 
č.1) v objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s fi rmou Jan Hruška, Bezručo-
va 458/20, Rumburk, dle předloženého návrhu.
T-klub Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 – 18/2016
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Evy Cerhové, Varšavská 6, Děčín, IČ 
4021199 na vypracování návrhu interiérového vybavení pro projekt T-klub 
Krásná Lípa. RM schvaluje vypracování návrhu vybavení v rozsahu a ceně 
dle předložené nabídky.
Vydání souhlasu s odběrem podzemní vody ze studny na pozemku 
města
Usnesení RM č. 29 – 19/2016
RM souhlasí s vydáním souhlasu k odběru podzemní vody ze studny na po-
zemku města Krásná Lípa p.p.č. 261/37, k.ú. Kyjov u krásné Lípy, paní Mi-
chaele Leginové, bytem Děčín, Příčná 2, na dobu do 31.12.2021.
Žádost o změnu ÚP
Usnesení RM č. 29 – 20/2016
RM se seznámila s  žádostí o  změnu ÚP od  p.  Romana Pešťáka, Lesní 
1540/41, 40801 Rumburk a  doporučuje ZM zabývat se žádostí v  rámci 
vyhodnocení uplatňování územního plánu po  uplynutí čtyřleté zákonné 
lhůty.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační 
síť
Usnesení RM č. 29 – 21/2016
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Krásná Lípa pro Dotační program na  připojení na  veřejnou 
kanalizační síť pro roky 2015-2016. Jedná se o tyto žadatele:
Ing. Hudec Marian, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-183
Michlík František, Michlíková Radana, Krásná Lípa -smlouva č. 2016/49/15-
223,
Rauchová Naděžda, Krásná Lípa, Jurásková Naděžda, Rumburk, Šimková 
Dana, Rumburk - smlouva č. 2016/49/15-224,
Vítek Milan, Vítková Sonja, Praha - smlouva č. 2016/49/15-225,
Jäckel Rudolf, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-226,
Hošková Veronika, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-227,
Procházka Stanislav, Procházková Hana, Krásná Lípa - smlouva č. 
2016/49/15-229,
Vorlíček Berthold, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-230,
Doležalová Jana, Rumburk, Třísková Vlasta, Krásná Lípa - smlouva č. 
2016/49/15-231,
Kosina Čeněk, Kosinová Iveta,Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-232,
Kučera Vladimír, Kučerová Eva, Praha - smlouva č. 2016/49/15-233,
Ptáčníková Miluše, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-234,
Čermák Václav, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-235,
Procházka Ota, Procházková Irena, Krásná Lípa -smlouva č. 2016/49/15-
237,
Kovařík Jaroslav, Vomžilová Krista, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-
238,
Kleinbauerová Jiřina, Krásná lípa - smlouva č. 2016/49/15-239,
Myšák Josef, Myšáková Marie, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-240,
Pallag Jiří, Pallagová Jaroslava, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-246,
Selinger Vratislav, Krásná Lípa, - smlouva č. 2016/49/15-247,
Johnová Erika, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-248.
Výpověď smlouvy
Usnesení RM č. 29 – 22/2016
RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2013/19/19-202 o poskytnutí daňového 
poradenství s daňovou poradkyní Janou Strakošovou, IČ 44571437, Miku-
lášovice 688.
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru Bc. Michaele Sochové zajistit uza-
vření smlouvy na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnic-
kých osob.
Pojištění Lavičky Václava Havla
Usnesení RM č. 29 – 23/2016

RM bere na vědomí přistoupení ke sjednanému pojištění Lavičky Václava 
Havla, kterou má uzavřenou společnost Econ C & S  s. r. o., IČ 26172488 
u pojišťovny Kooperativa, ve výši spoluvlastnického podílu města. 
Dispoziční oprávnění k organizačním složkám
Usnesení RM č. 29 – 24/2016
RM schvaluje dispoziční oprávnění k  organizačním složkám města dle 
předloženého návrhu.
Smlouva na přezkum hospodaření města
Usnesení RM č. 29 – 25/2016
RM schvaluje smlouvu na vykonávání přezkumu hospodaření města Krásná 
Lípa společností AUDIT OBCE s. r. o., IČ 27110753, Klatovská 371, Příbram 
dle předloženého návrhu.
Navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ 
Usnesení RM č. 29 – 26/2016
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro školní rok 2016 - 2017 výjimku 
z počtu dětí ve třídě Mateřské školy ul. Smetanova, kterou stanovuje vy-
hláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění: navýšení 
počtu dětí ve třídě z 24 na 28 dětí, tj. o 4 děti ve třídě. 
Činnost p. o. 
Usnesení RM č. 29 – 27/2016
RM schvaluje, na  základě projednání činnosti příspěvkových organizací 
města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Dohoda o umělecké produkci
Usnesení RM č. 29 – 28/2016
RM schvaluje Dohodu o umělecké produkci č. 2016/49/26 - 253 na usku-
tečnění koncertu Jiřího Bárty dne 2. 7. 2016, dle přílohy.
Spoty v radiích
Usnesení RM č. 29 – 29/2016
RM schvaluje uzavření obchodních smluv na spoty do rádia Blaník a Hitrá-
dia FM Crystal na akce:
- Mezinárodní folklorní festival č. 2016/19/29 - 249
- Tour de Feminin č. 2016/19/29 - 250
- Koncert Jiřího Bárty č. 2016/19/29 - 251
- Den Českého Švýcarska č. 2016/19/29 - 252.
Provozní řády nízkotlakých kotelen
Usnesení RM č. 29 – 30/2016
RM schvaluje Provozní řád nízkotlaké kotelny:
- Technické služby, 
- Městský úřad Krásná Lípa,
- Kino,
- Centrální kotelna.
Zpráva o plnění úkolů
Usnesení RM č. 29 – 31/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM.
IV. Informace 
Informace 
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 6. 6. 2016,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 6. 2016,
- Zápis z jednání komise Sociálně zdravotní ze dne 21. 6. 2016,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 2. 6. 2016.

Jan Kolář, Jana Drobečková 



strana 1218. červenec 2016

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz., Adresa redakce: Městský 
úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s  r.o., Registrováno u  Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E  12238.

USNESENÍ 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 13. 6. 2016

Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení ZM č. 10 – 01/2016 
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 8. a 9. ZM bez připomínek. 
Diskuze občanů 
Usnesení ZM č. 10 – 02/2016 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze ob-
čanů:
a) Situací u objektu E. Krásnohorské 695/17,
b) Nabídkou spolupráce p. Aleše Kubici při výkupu pozemků na plánované  
    cyklostezce na Rumburské ul.
Závěrečný účet města za rok 2015 
Usnesení ZM č. 10 – 03/2016 
ZM schvaluje Závěrečný účet města - Zprávu o hospodaření města za rok 
2015 dle předloženého návrhu.
ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.
2. Rozpočtové opatření 2016 
Usnesení ZM č. 10 – 04/2016 
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa dle před-
loženého návrhu. 
Zpráva o činnosti MěÚ 
Usnesení ZM č. 10 – 05/2016 
ZM schvaluje Zprávu o činnosti MěÚ.  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Zpráva o činnosti 
Usnesení ZM č. 10 - _06/2016 
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa zpracovanou 
a  předloženou ředitelkou p.  o. Kostka Krásná Lípa Hanou Volfovou bez 
připomínek. 
2. RO Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 10 – 07/2016 
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření Kostky Krásná Lípa, p. o. dle předlo-
ženého návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací 
Usnesení ZM č. 10 – 08/2016 
ZM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí dotací:
- od Nadace Agrofert ve výši 100 000 Kč na projekt NZDM dle přílohy,
- od MŠMT ve výši 110 000 Kč na projekt Klub Včelka dle přílohy,
- od Ústeckého kraje ve výši 107 700 Kč na dofi nancování sociálních služeb 
  a schvaluje uzavření příslušného dodatku Smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace na podporu sociálních služeb. 
Prodej části p. p. č. 1126/8, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 09/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1126/8 o výměře 1855 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného domu Nikole Michelové, bytem Krásný 
Buk 81, Krásná Lípa a Ondřeji Michelovi, bytem Větrná 353/10, Rumburk 
za  cenu 50  650 Kč (do  základní výměry 24  000 Kč, nad základní výměru 
19  650 Kč, porosty 7  000 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. ZM schvaluje zří-
zení služebnosti přístupu a příjezdu v rozsahu GP č. 1906-34/2016 k nově 
vzniklé p. p. č. 1126/15, k. ú. Krásná Lípa dle GP č. 1906-34/2016. 
Prodej části p. p. č. 2519/7 a p. p. č. 2901/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 10/2016 
ZM neschvaluje prodej části p. p.  č. 2519/7 a části p. p.  č. 2901/2, vše k. 
ú. Krásná Lípa společnosti CETIN, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 
z důvodu nízké nabídkové kupní ceny. 
Prodej p. p. č. 310, p. p. č. 307 a části st. p. č. 214, vše k. ú. 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 10 – 11/2016 
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 310 o výměře 405 m2, p. p. č. 307 o výměře 
398 m2 a části st. p. č. 214 včetně stavby kůlny, vše k. ú. Krásná Lípa Martě 
a Štefanu Kurucovým, bytem Pražská 276/10, Krásná Lípa z důvodu zacho-
vání pozemků pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 241/3 a st. p. č. 179/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 12/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 241/3 o výměře 356 m2 a části st. p. č. 
179/2 o výměře 4 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jo-
sefu Macounovi, bytem Smetanova 281/9, Krásná Lípa za cenu 12 600 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej části p. p. č. 41/1 a části p. p. č. 2744/5, vše k. ú. Krásná Lípa 
a části p. p. č. 498/3, k. ú. Krásný Buk 
Usnesení ZM č. 10 – 13/2016 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 41/1 o výměře 2 m2 a části p. p. č. 2744/1 
o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Lípa a části p. p. č. 498/3 o výměře 4 m2, 
k. ú. Krásný Buk za účelem majetkoprávního vypořádání Povodí Ohře s. p., 
Bezručova 4219, Chomutov. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 978/3 a části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 14/2016 
ZM schvaluje prodej p. p. č. 978/3 o výměře 177 m2 a části p. p. č. 1086/3 
o výměře 1230 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Luďku Ducháčovi, bytem Šumavská 2155/23, Šumperk za cenu 39 310 Kč 
(do  základní 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 nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 15/2016 
ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 8-25/2016 ze dne 14. 3. 2016 o pro-
deji části p.  p.  č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa Gabriele Karmanové, bytem 
Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa, o dalšího kupujícího Pavla Novotného, 
bytem Karolíny Světlé 3019, Varnsdorf. 
Souhlas s převodem pozemků 
Usnesení ZM č. 10 – 16/2016 
ZM uděluje souhlas s převodem p. p. č. 647/6 a p. p. č. 659, vše k. ú. Ky-
jov u Krásné Lípy z Margarity Hiekové, bytem Dlouhý Důl 32, Krásná Lípa 
na Dominika Semmlera, bytem Staročeská 478/33, Praha. 
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 18, Ne-
mocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 10 – 17/2016 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt 
č. 18, Nemocniční 1149/12a s  Petrem Fárkem, bytem nám. 5. května 2, 
Roztoky u Prahy, s účinností od 1. 7. 2016.  
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 16, Ne-
mocniční 1149/12a - Usnesení ZM č. 10 – 18/2016 
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13 - 316 na  byt č. 16, Nemocniční 
1149/12a, Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a  Janou Vychytilovou, 
bytem Šluknovská 16, Rumburk na  Stanislava Procházku, bytem Dolní 
Chřibská 325, Chřibská s účinností k 1. 7. 2016. 
Byty - ukončení smlouvy o  uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 24, 
Nemocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 10 – 19/2016 
ZM schvaluje dohodu o  ukončení Smlouvy o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 2005/40/17 - 184 k bytu č. 24, Nemocniční 1149/12a s Marké-
tou Novotnou, bytem Drimlova 2364, Praha 5, k 30. 6. 2016 za podmínky, 
že nejpozději od  1. 7. 2016 bude uzavřena smlouva o  uzavření budoucí 
kupní smlouvy s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí uve-
dená smlouva uplynutím výpovědní doby k 31. 7. 2016. 
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 24, Ne-
mocniční 1149/12a 
Usnesení ZM č. 10 – 20/2016 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 
24, Nemocniční 1149/12a s Danou Slanařovou, bytem Malátova 1095/15, 
Krásná Lípa, s účinností od 1. 7. 2016.  
Smlouva o partnerské spolupráci mezi městy Krásná Lípa a Zyrar-
dów - Usnesení ZM č. 10 – 21/2016 
ZM schvaluje Smlouvu č. 2016/15/19 - 210 o partnerské spolupráci mezi 
městy Krásná Lípa a Zyrardów. 
Rušení usnesení 
Usnesení ZM č. 10 – 22/2016 
ZM ruší usnesení ZM č. 25 - 21/2014 ze dne 10. 9. 2014 a ZM č. 2 - 36/2014 
ze dne 10. 12. 2014 o převodu parkoviště na Pražské ul. do majetku města 
Krásná Lípa. 
Koupě parkoviště na Pražské ul. 
Usnesení ZM č. 10 – 23/2016 
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2016/34/14 - 212 na parkoviště v Pražské ul. 
na p. p. č. 312/2, 312/3 a 312/5 k. ú. Krásná Lípa s fi rmou ECON C & S s. r. o., 
IČ 26172488, Evropská 2758/11, Praha 6 - Dejvice, dle předloženého ná-
vrhu. 
Kontrola FÚ projektu Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 24/2016 
ZM bere na  vědomí usnesení RM č. 28-07/2016, kterým byla přijata na-
bídka poradenství společnosti KODAP s. r. o., IČ 49904493 ve věci postupu 
kontroly fi nančního úřadu u projektu Kanalizace Krásná Lípa.
ZM ukládá starostovi města učinit potřebné kroky k  zajištění spolupráce 
s touto společností ve snaze minimalizovat jakákoliv možná rizika plynoucí 
z postupu kontrolního orgánu. 
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory 
Usnesení ZM č. 10 – 25/2016 
ZM schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR č. 2013/45/19 – 188 (09031081) k projektu 
Kanalizace Krásná Lípa. 
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory 
Usnesení ZM č. 10 – 26/2016 
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR č. 2014/45/19 – 331 (14196293) k projektu 
Energetické úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě. 
Dotace ministerstva zemědělství  
Usnesení ZM č. 10 – 27/2016 
ZM schvaluje přijetí národní dotace MZe ČR v  rámci programu Dotace 
na údržbu a obnovu kulturního dědictví na obnovu kapliček v k. ú. Kyjov 
a Zahrady a vybudování místa pasivního odpočinku a realizaci těchto pro-
jektů. 

Zásady pro členy zastupitelstva - cestovné 
Usnesení ZM č. 10 – 28/2016 
ZM schvaluje změnu Zásad pro členy zastupitelstva pro poskytování cestov-
ních náhrad při služební cestě. 
Finanční výbor 
Usnesení ZM č. 10 – 29/2016 
ZM odvolává z Finančního výboru Kateřinu Němcovou a Lenku Fritscheo-
vou na základě jejich žádostí.  
Asistent prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 10 – 30/2016 
ZM schvaluje přijetí dotace z programu Prevence kriminality 2016 na pro-
jekt Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality 2016.  
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - směrnice 
Usnesení ZM č. 10 – 31/2016 
ZM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa Směrnici pro stanovení odpisového 
plánu, 
dle předloženého návrhu. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. - příspěvek 
Usnesení ZM č. 10 – 32/2016 
ZM schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku do FRIM pro p. o. ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa ve výši 300 000 Kč na investice realizované v roce 2016. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - oprava usnesení 
Usnesení ZM č. 10 – 33/2016 
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 8 - 12/2016 ze 
dne 14. 3. 2016 takto:
ZM dále schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Zá-
kladní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 39 160 Kč za rok 
2015 
v  souladu s  platnou legislativou ke  krytí nákladů (výdajů) souvisejících 
s činnostmi, 
z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. 
České Švýcarsko, o. p. s. - poskytnutí dotace  
Usnesení ZM č. 10 – 34/2016 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z  rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2016 společnosti České Švýcarsko, o. p.  s., Křinické náměstí 
1161/10, Krásná Lípa na zajištění činnosti a provozu Domu ČŠ na rok 2015 
ve výši 139 464 Kč. 
ZM schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy. 
Projekty 
Usnesení ZM č. 10 – 35/2016 
ZM schvaluje vyčlenění částky na  předfi nancování projektu Poznej své 
sousedy 
a  projektu Po  stopách Augusta Frinda ve  výši 100 % celkových výdajů 
projektů 
(21 500 EUR).  
Stanovy DSO Sever 
Usnesení ZM č. 10 – 36/2016 
ZM schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Sever, dle předloženého 
návrhu. 
Členské příspěvky - úprava  
Usnesení ZM č. 10 – 37/2016 
ZM schvaluje úpravu usnesení ZM č. 8 - 07/2016 ze dne 14. 3. 2016 z důvo-
du změny výše členského příspěvku DSO Sever. 
ZM schvaluje členský příspěvek na rok 2016 do DSO Sever ve výši 15 545 Kč. 
Jednací řád ZM 
Usnesení ZM č. 10 – 38/2016 
ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Krásná Lípa, dle předlože-
ného návrhu. 
Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa 
Usnesení ZM č. 10 – 39/2016 
ZM ruší Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa ze dne 18. 6. 2014 a schvaluje nový, dle předloženého návrhu, 
s účinností 
od 13. 6. 2016. 
Dotační program Pozemky pro výstavbu RD
Usnesení ZM č. 10 – 40/2016 
ZM schvaluje dotační program na podporu výstavby rodinných domů dle 
předloženého návrhu.
Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 10 – 41/2016 
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze členů 
ZM:
a) Řešení dopravní situace ve Školní ulici, 
b) Oživení městského parku,
c) Řešení havarijního stavu objektu v Kyjovské ulici,
d) Likvidace autovraků na území Krásné Lípy.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatel zápisu: Jiří Podhorský, Petr Novák


