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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Pátek 9. září 

Školní rok byl zahájen

Vaše obec na dlani

Volby do Zastupitelstev 
krajů 2016

Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informa-

ce z Vaší radnice? 

Ve zpravodaji, emailem, městským rozhlasem 

nebo jste prostě ve  své volné chvíli navštívili 

webové stránky města a posléze se dozvěděli, 

že se událo něco, o čem jste potřebovali vědět 

o dvě hodiny dříve nebo zjistíte, že se za týden 

bude konat nějaká událost a Vy si ji potřebu-

jete okamžitě poznamenat, abyste ji nepro-

pásli, a nebo Vám jen radnice potřebuje sdělit 

nějakou zprávu, kde je externí web, například 

na pojízdnou prodejnu a Vy si jej přece nebu-

dete pamatovat.

Tomu všemu je konec díky Vašemu městu! 

Vaše město využívá mobilní aplikaci Česká 

Obec, která je volně ke  stažení pro operační 

systém Android a  iOS. Tato mobilní aplikace 

je propojena s Vaší radnicí a ta Vás informuje 

o daném dění ve Vaší obci a to okamžitě! Ap-

likace pracuje s obrázky, videi, textem, exter-

ními odkazy, kalendářem ve Vašem mobilním 

zařízení a  samozřejmě zde najdete i  důležité 

kontakty z Vašeho města.

A  v  čem je tato aplikace jedinečná? Vy, jako 

uživatel máte možnost sledovat i  jiné obce 

pokud s námi spolupracují, jednoduchým při-

dáním další obce v mobilní aplikaci, tím získá-

te přehled o  jiných obcích, které Vás zajímají 

(pokud se zapojili do projektu).

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstev krajů.

Volby se konají v pátek 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 

8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro okrsek 

č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 je volební 

místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře.
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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 pondělí 
12. 9. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15. 9. 
2016 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 26. 9. 2016 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 29. 9. 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 hod.
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.

Občansko-právní poradna 
s JUDr. Pražákem

Občansko-právní poradna JUDr.  Pražáka je 

o  prázdninách uzavřena. První konzultační den 

po prázdninách bude 19. 9. 2016.

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.

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

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 10. – 11. 9. 2016 MUDr. Rita Rambousková, Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250

- 17 – 18. 9. 2016 MUDr. Pavel Charvát, J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

- 24. – 25. 9. 2016 MUDr. Renata Bolfíková,  Varšavská 1863/7, Děčín VI, tel.: 737 501 440

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

informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

S novým školním rokem se můžete těšit 
i na nově rekonstruované prostory 

krásnolipské Městské knihovny. 

Otevírací doba:
pondělí: 13:30 - 16:30
úterý: 9:00 - 11:30; 13:30 - 16:30
středa: 13:30 - 18:00
čtvrtek: 9:00 - 11:30
pátek: zavřeno
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V minulých dnech byla dokončena oprava střechy 
Domu rybářů, jež předcházela dalším rekonstrukč-
ním fázím. Začnou i práce na opravě fasády, během 
níž dojde i k výměně oken, vstupních dveří i gará-
žových vrat. Celkové barevné řešení a členění oken 
a fasády zachová a podtrhne původní industriální 
vzhled budovy. Akce je součástí širšího záměru 
revitalizace Kyjovské ulice, v  rámci níž se připra-
vují úpravy městské zeleně, projektují se úpravy 
chodníků a opravy dalších dvou objektů v majetku 
města.

V  Nemocniční ulici, nad hasičskou zbrojnicí je 
otevřená nová cukrárna. Do  prostorů té původní 
na Křinickém náměstí se rozšíří po rekonstrukci pi-
vovar Falkenštejn.

Od 11. do 29. 9.2016 budou jezdit náhradní auto-
busy  v úseku Děčín - Mlýny a dále pak vlaky v úse-
ku Mlýny - Rumburk.
Pozor: Autobusy vyjíždějí z  Děčína dříve než pů-
vodně vlaky  (zřejmě vždy v  xx:04 místo v  xx:15) 
a i do Děčína později přijíždějí, zřejmě bude špatná 
návaznost k vlakům z/do Prahy.

O rozhledně na Vlčí hoře s redaktorkou Evou Bucharovou a členkou KČT Krásná Lípa Helenou Doudovou. 

Kromě audia a fotogalerie na stránkách Českého rozhlasu Sever najdete i video, které Vás provede od Ve-

runčiny studánky až k působivým výhledům ze samotného vrcholu rozhledny. Vše na odkazu http://www.

rozhlas.cz/sever/rozhledny/_zprava/u-rozhledny-vlci-hora-muzete-po-stovkach-let-znovu-slyset-vyt-vl-

ky--1645751

Dítě na trůnu, aneb vztahy v rodině - Jana Maya Merhautová 
Kdy: Ve středu 14. 9. 2016 od 17:00 - 20:00 hod. 
Kde: V Kulturním domě/kině Krásná Lípa Cena: 200 Kč V přednášce se zaměříme na posta-
vení dítěte v rodině, ale také na celkovou dynamiku v systému. Pro zajímavost se můžeme 
na rodinu a její fungování podívat skrze tvorbu rodinné mapy pomocí koláže a nahlédnout 
tak na místa jednotlivých členů v rámci rodinné hierarchie. Povídat si budeme i o tom, jak je 
nezbytné nastavovat dítěti hranice….

Podzimní očista - aneb jak vyčistit své tělo - Gabriela Slancová 
Kdy: Pondělí 26. 9. 2016 od 17:00 - 19:00 hod. 
Kde: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa Cena: 200 Kč Gabriela 
Slancová je výživová poradkyně. Jejím cílem je ozdravit organismus a  poskytnout mu čas 
k  očištění a  znovu nastolení jeho přirozené rovnováhy. Díky konzumaci vybraných druhů 
čerstvých potravin, určenému pitnému režimu a pomocí dalších aktivit zbavujeme své tělo 
(a často i duši) škodlivin.

Osobní dům a rodová zahrada - Ing. Arch. Petr Hájek 
Kdy: Sobota 8. 10. 2016 od 10:00 - 18:00 hod. 
Kde: Nové prostory Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře (Krásná Lípa) Cena: 900 Kč, pro dvojici 1.500 Kč 
Je třeba se přihlásit na email volfova@soukroma.cz Je celodenní seminář o přírodní architek-
tuře a permakultuře. Seminář vedený zkušeným architektem zaostří naši pozornost na správ-
né řešení prostoru zahrady a domu. Nebudeme se učit JAK, ale budeme věnovat pozornost 
tomu, CO potřebujeme a  hledáme pro vytvoření vlastního životního prostoru. Kromě tří 
přednášek věnujeme prostor vzájemnému seznámení, vašim projektům a meditaci. Každá 
duše, která se inkarnuje na zemi, vytváří kromě svého těla také svůj životní prostor. Ve spo-
lečné meditaci nahlédneme, jaký prostor je pro Vaši duši přirozený a jaké signály Vám dává 
Vaše vědomí na cestě k Vašemu domovu.  

Dům rybářů čeká 
velká proměna

Nová cukrárna

d 11 do 29 9 2016 budou jezdit náhradní auto

Výluka na trati 
Děčín  - Česká Kamenice - 
Krásná Lípa - Rumburk

Rozhledna na Vlčí hoře ve vysílání 
Českého rozhlasu Sever

b h di ě h á

Klub pro podnikavé ženy 
zve na podzimní akce

Krásnolipští školáci s novým školním rokem začali užívat zrekonstruované šatny v hlavní budově školy.

…a ještě jedna rekonstrukce. Té se tentokrát dočkali 
zaměstnanci Technických služeb.
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Pozvánka na 4. ročník Festivalu lokální ekonomiky, 
který se uskuteční v sobotu 24. září 2016 ve Chřib-
ské. Program bude tvořit národní konference lo-
kální ekonomiky a  farmářské trhy regionálních 
výrobků s  doprovodným kulturním programem. 
Tématem letošního ročníku je sociální zemědělství 
a sociální podnikání. 

Připojte se k  nám a  navštivte společně s  námi 
divočinu národního parku, která je překvapivě 
na dosah ruky.
Místo srazu: Středa 28. září v 9:00 v Jetřichovicích - 
před informačním střediskem
Trasa exkurze: Jetřichovice - Jetřichovice vyhlídky 
a zpět
Informace: středně náročný terén, s  sebou 
dalekohled

Zapojte se do  oživení areálu bývalé pohraniční 
osady v  Zadních Jetřichovicích a  pomozte nám 
zabránit jejímu defi nitivnímu rozkladu.
Místo a čas srazu: Neděle 11. září v 9:00 v Zadních 
Jetřichovicích. 
S  sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou 
obuv a svačinu.

Muzea Rumburk a Varnsdorf připravila ve výstavní 
síni rumburského muzea novou tematickou 
výstavu: „120 let rozhledny na  Dymníku“. Výstava 
zachycuje Dymník v  široké škále dobových 
snímků, které dávají nahlédnout do  života našich 
předchůdců a  umožňují zastavit se nad krásou, 
kterou snad při letmém prohlížení místa nejsme 
schopni plně vnímat. Výstava vzdává hold také 
mimořádným osobnostem. A to nejen samotnému 
donátorovi stavby Augustu Wenschuchovi, 
bývalému radnímu, který rozhlednu věnoval 
při příležitosti svých 60. narozenin místní sekci 
Horského spolku pro nejsevernější Čechy, 
ale pozornost věnuje rovněž staviteli Josefu 
Hampelovi, či zmiňuje komunisty scházející se 
v hospodě pod Dymníkem za druhé světové války, 
jež byli umučeni v  koncentračním táboře. Část 
výstavy tvoří rovněž srovnávací fotografi e Václava 
Jelínka a  dobové artefakty. Aby si přišli na  své 
i  skuteční milovníci kuriozit, je připravena skica 
Dymníku od krásnolipského malíře Augusta Frinda, 
kterou načrtl na  prospekt sanatoria Frankenstein 
(dnes nemocnice Podhájí) v  roce 1901. Výstava 
je přístupná v  běžné otvírací době rumburského 
muzea do 27. října 2016, od úterý do pátku, od 9 
do  15 hodin. Návštěvy v  jinou otvírací dobu 
možno objednat telefonicky předem: 412 332 194. 
Vstupné: 30,- a 15,- Kč. 

V  sobotu 17. září 2016 se v  Loretě Rumburk 
uskuteční Loretánské slavnosti 2016. Barokní 
sakrální památka od 10:00 do 17:00 hodin nabídne 
dobovou hudbou i  divadelní pohádky. Děti 
čeká tvoření ve  výtvarných dílnách a  speciální 
komentovaná prohlídka. Dospělé pak prohlídky 
s průvodcem. Během Loretánských slavností 2016 
představí soubor Musica per gaudium renesanční 
a  barokní hudbu. Premiérově se odehraje 
pohádkový muzikál Schrödingerova institutu 
„Jak se šašek stal králem“. Divadlo Krasohled 
připravuje pohádku „O Malence z vlny“ a „Příběhy 
psa Kubíka“. Na  nádvoří budou k  vidění magické 
bubliny Václava Štrassera. V  ambitu je možné 
zhlédnout výstavu České Nizozemí a  černobílé 
fotografi e Jiřího Stejskala. Dětem je určena 
komentovaná prohlídka a výtvarná dílna fi lcování 
z vlny a bublinová školička. Doprovodný program 
nabízí prohlídky Expozice církevního umění 
Šluknovska, komentované prohlídky s průvodcem, 
tvoření ve výtvarných dílnách, prodej rukodělných 
výrobků a regionální literatury a občerstvení.
Součástí Loretánských slavnost 2016 je od  15:00 
hodin slavnost 309. výročí posvěcení loretánské 
kaple (mše svatá), kterou v  klášterním kostele sv. 
Vavřince celebruje prelát Mgr.  Jiří Hladík, OCr., 
probošt litoměřické kapituly, sídelní kanovník 
litoměřické kapituly a  farář litoměřické katedrály. 
Od  17.00 h. se v  kapli Svatých schodů uskuteční 
pobožnost Svatých schodů. Vstupné je 25 Kč. 

Zúčastněte se sousedského pochodu na  stolovou 
horu Lilienstein a  podpořte svou účastí snahu 
o šetrný turismus a zachování romantické přírody 
Českosaského Švýcarska budoucím generacím.
Místo a  čas srazu: Sobota 10. září v  9:30 
v Königsteinu (u přívozu)
Trasa: Königstein - Lilienstein
Informace: s sebou pas (nebo občanský průkaz)

V  pátek 16. září se můžete připojit k  večerní 
výpravě za  troubícími jeleny do  lesů národního 
parku České Švýcarsko. Sraz účastníků výpravy je 
v 17:30 u silnice z Doubice do Kyjova (u odbočky 
zelené turistické značky do NP ČŠ). S sebou terénní 
oblečení a svítilnu. Exkurzi vede Jan Drozd, kontakt 
737 276 982.

V  sobotu 17. září se Loreta Rumburk a  Café Henke připojují ke  Dnům 
evropského dědictví 2016. Oba památkově chráněné objekty nabídnou 
od  10:00 do  17:00 hodin prohlídky s  průvodcem. V  Loretě Rumburk je pro 
návštěvníky připraveno šest komentovaných prohlídek barokní sakrální 
památky. Zájemci projdou těmi nejhodnotnějšími částmi loretánského 
areálu. Třicetiminutové komentované prohlídky s  průvodcem se konají 
v  10:30 a  13:30 (loretánská kaple a  kaple Svatých schodů), 11:30 a  14:30 
(kostel sv. Vavřince a  kapucínský chór), 12:30 a  15:30 (Expozice církevního 
umění Šluknovska). Sraz účastníků je u  pokladny Lorety Rumburk. Vstup je 
možný s platnou vstupenkou na Loretánské slavnosti 2016. V případě zájmu 
se přidají i další termíny prohlídek. 
Budova bývalé kavárny a cukrárny Café Henke (později Venuše) v Rumburku 
byla postavena ve stylu art déco v letech 1926-1926. Jedinečné vnitřní stylové 
vybavení vzalo po 2. světové válce zasvé. Současný majitel začal roku 2010 
s rekonstrukcí památkově chráněného rozlehlého objektu, který stojí na třídě 
9. května, na  začátku pěší zóny. V  sobotu 17. září 2016 provede zájemce 
domem od sklepa po půdu. 

Na  seznámení s  Českým Nizozemím zve nová 
výstava v  Loretě Rumburk. Až do  konce října se 
v křížové chodbě představují černobílé snímky Ji-
řího Stejskala, které netradičně zachycují vybraná 
místa Šluknovska. Čtyři desítky poetických snímků 
Jiřího Stejskala mapují poutní kaple, křížové cesty, 
významné sakrální stavby a  další zajímavá místa 
nejsevernějších Čech. Inspiraci nalezl Jiří Stejskal 
(*1954) z  Jiřetína pod Jedlovou v  tvorbě Jana Re-
icha, českého fotografa zaměřujícího se na  ven-
kovskou a  městskou fotografi i.  Vstupné je 50 Kč 
a 25 Kč. 

Až do  30. září je ve  šluknovském zámku k  vidění 
výstava naivních obrazů Alexandry Dětinské. Vý-
stava je přístupná denně, včetně víkendů od 9:00 
do  11:30 a  od  12:30 do  17:00 hodin. Alexandra 
Dětinská získala ocenění „PRIX GEORGE KASPE-
RA“ na  mezinárodní výstavě moderní naivní mal-
by ve  švýcarském Morges a  trvale spolupracuje 
s Kontem Bariéry. U příležitosti výstavy byl vydaný 
také soubor pohlednic s  obrázky ze Šluknovkého 
výběžku.

Pomozte nám se záchranou Dolského mlýna, jedi-
nečné památky na  břehu Kamenice a  nejstaršího 
dochovaného mlýna na území národního parku.
Místo srazu: Sobota 17. září v 9:00 u Dolského mlý-
na u Jetřichovic
Informace: s  sebou si vezměte pracovní rukavice, 
dobrou obuv a svačinu
Práce na  záchranu mlýna probíhají ve  spolupráci 
se spolkem pro záchranu a konzervaci kulturní pa-
mátky Dolský mlýn.
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Festival lokální 
ekonomiky

Jetřichovické vyhlídky 
a spáleniště

Brigáda v Zadních 
Jetřichovicích

R b k V d f ři il ý t

Výstava 120 let 
rozhledny Dymník

V Loretě se v září 
uskuteční Loretánské 

slavnosti  

Sousedský pochod 
na Lilienstein

Už troubějí

Dny Evropského dědictví 2016 
v Rumburku 

Č

Černobílé fotografi e 
Jiřího Stejskala

Výstava naivních 
obrazů

Brigáda na Dolském 
mlýně
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Pozvánka ze sousedního Seifhennersdorfu na dospělými i dětmi oblíbený Houbařský den. Akce s bohatým 

programem se koná v neděli 18. září 2016 od 11:00 do 17:00 hod.

Těšit se můžete například na Radniční sklípek na téma vše o pokrmech z hub, Gretel trh - houby, Karáskův 

chléb, hornolužické koláče, loupežnické klobásky, ovoce a zelenina, velkou výstavu hub s radami od od-

borníků, houby pod mikroskopem - velmi zajímavé a naučné detaily ze světa hub, výstavu „Tenkrát v DDR - 

každodenní život“, Karáskův přírodní trh kde najdete lahodné speciality z divočiny, drůbeže a sýrů, dobroty 

z domácího statku a další. Velký podstávkový dům Bulnheimscher Hof se svými cennými stropními mal-

bami Vás zve k návštěvě, kde se bude konat burza lněných látek a bude představena technika hačkování 

a prezentace háčkování. Zájemci si mohou projít 4,5 kilometru dlouhou Karáskovu okružní stezku a příz-

nivci cyklistiky mohou projet 21 kilometrovou cyklostezku Po stopách legendárního vůdce loupežníků.

Kostka Krásná Lípa ve  spolupráci s  Diakonií 
Broumov pořádá sbírku ošacení, do  které můžete 
nosit:
veškeré letní a  zimní oblečení (dětské, dámské, 
pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
obuv, hračky, školní pomůcky, přikrývky, polštáře, 
domácí potřeby (zabalené v krabici), látky, kabelky, 
batohy, funkční menší elektrospotřebiče, péče 
o dítě (postýlky, přebalovací pult…) a další…
Nenoste: poškozené nádobí, ledničky, televize, po-
čítače a jinou elektroniku, koberce (z ekologických 
důvodů), nábytek, jízdní kola, znečištěný a  vlhký 
textil.
Věci lze do  Komunitního centra Kostka nosit až 
do  31. října v  době od  7:00 do  16:00. Děkujeme 
za pomoc.

Stručný návod jak si nainstalovat mobilní aplikaci Česká Obec 

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo 

iOS(iPhone). 

... jednoduše si ve  svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“ kterou 

rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec.

... po  zobrazení na  tuto aplikaci klikněte a  zadejte instalovat, po  instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se 

zobrazí, v  pravém horním rohu najdete znaménko „+“ po  kliku na  něj se zobrazí „žluté pole s  nápisem 

„Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce které chcete sledovat, 

dále je můžete řadit v závislosti na tom která obec má být první nebo druhá tím že danou obec přidržíte 

a přetáhnete nahoru či dolů.

... dále klikněte v  levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali. Pokud je 

obec zapojená do  projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze 

s upozorněním, že s námi nespolupracuje.

... obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.

... mobilní aplikace je o velikosti 4,56 kb což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení, 

aplikace se automaticky nepřipojuje k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte o svoje mobilní data, 

aplikace si pouze načte daný příspěvek, který vaše obec zadá.
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Houbařský den v SeifhennersdorfuSbírka ošacení
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Aktuální dění v Krásné Lípě 
v mobilní aplikaci
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Pondělní slavnostní koncert 12. září 2016 v našem 
kostele sv. Máří Magdaleny zakončí symbolicky 
Krásnolipské kulturní léto 2016. 
Vystoupení zazní u  příležitosti 150. výročí zjevení 
Panny Marie ve  Filipově a  navazuje na  odbornou 
konferenci „150 let Filipova“ v Domě ČŠ, která při-
nese vystoupení teologů, lékařů, historiků a dalších 
odborníků. Koncert, během kterého vystoupí Vilé-
movský chrámový sbor, Mikulášovický sbor a pěvci 
ze Sebnitz a  Neustadtu a  Rumburský komorní or-
chestr, sólisté Gertrud Šormová (varhany) a Helena 
Krausová (zpěv), dirigent Patrik Engler, sbormistři 
Markéta Englerová a Jana Zimmerová, doplní úvod-
ním slovem ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR., ge-
nerální vikář litoměřické diecéze. 
Ohlédneme-li se za  končícím Krásnolipským kul-
turním létem, můžeme snad říci, že se skutečně po-
vedlo. Bylo ve znamení zvyšujícího se zájmu a ná-
vštěvnosti, nabídka byla pestrá tzv. napříč žánry.
Červen přinesl mj. „předsenátní“ generálku Krás-
nolipského komorního sboru, VIII. Mezinárodní 
folklorní festival Krásná Lípa v režii FS Lužičan a ně-
kolik vystoupení v rámci Festivalu dechové hudby.
První prázdninový měsíc odstartoval velkou lahůd-
kou – koncertem našeho špičkového violoncellisty 
Jiřího Bárty. Zaplněný kostel jen potvrdil, že za kva-
litou si lidé přijdou i z širšího okolí. Filmové diváky 

hostil několik večerů mobilní Kinematograf bratří 
Čadíků přímo na Křinickém náměstí.  Známými me-
lodiemi potěšil posluchače soubor Pavel Větrovec 
Company a v kapli ve Vlčí Hoře, pak proběhl kon-
cert Krásnolipského tria.
Srpen, tamtéž, jsme zahájili již tradičně koncertem 
amerického kytarového virtuosa Tonyho Ackerma-
na. Alternativnější hudební nabídku přinesl festivá-
lek 3. Krásnolipská nádhera, pořádaná pivovarem 
Falkenštejn. 20. srpna byla přichystána v krásnolip-
ském kostele další mimořádná lahůdka, a to v po-
době vystoupení souboru Gaudium  Pragense pod 
vedením Lukáše Hurníka. Měsíc jsme pak uzavřeli 
tradičním Dnem Českého Švýcarska, s  17. srazem 
majitelů motocyklů Čechie Böhmerland, Cross 
Parkmaratonem a vystoupeními skupin Slza a Žlutý 
pes.
Pokud si na závěr pomohu slovy pana Lukáše Hur-
níka, který se v průběhu koncertu Gaudium Pragen-
se vyznal ze svého obdivu a lásce ke Krásné Lípě, je: 
“…Krásná Lípa městem nejen stále krásnějším, ale 
i  městem stále kulturnějším!“ A  to je, od  jednoho 
z  našich nejúspěšnějších soudobých skladatelů 
vážné hudby, to nejlepší vysvědčení. My jej však zá-
roveň chápeme i jako závazek pro další léta, nejen 
ta krásnolipská kulturní.

(Jan Kolář)

Večerním, či spíše nočním úklidem skončil defi nitivně již 12. ročník Dne Českého Švýcarska, pokud jsme 
dobře počítali. Sociální sítě rychle plní desítky fotografi í, komentářů a odkazů z jeho průběhu. Již během 
dne bylo z reakcí účastníků patrné, že se podařilo připravit příjemné celodenní setkání. K podrobnějšímu 
hodnocení ještě bude příležitost, ale teď je na místě poděkovat všem kolegům, partnerům, sponzorům, 
desítkám dobrovolníků, našim Technickým službám a hasičům, že nám tento náročný úkol pomohli zvlád-
nout. Ti všichni měli zásadní podíl na tom, že se podařilo vytvořit skvělou atmosféru a Krásnou Lípu před-
stavit jako město, kde se fajn žije a kam je dobré se zase vrátit.
Děkujeme! 

(Jan Kolář)

Vážené Město Krásná Lípa, dobrovolníci, fi rmy, 
dovolte, abych Vám za celý organizační tým Cross 
Parkmaratonu 2016 poděkovala za podporu znovu 
obnovené akce, která byla součástí Dne Českého 
Švýcarska. Městu Krásná Lípa a zvláště pak technic-
kým službám za spolehlivost a skvělou spolupráci. 
Firmy, které se na  podpoře podíleli - Pivovar Fal-
kenštejn, Škokolka, Resort Lípa, Petobaking, Chod-
ská pekárna, Tisk Š&Š Šedivý, M studio, Hudy, Kola 
Brabec, NP České Švýcarsko, Nobilis Tilia, sklářství 
Haidl, Mana čokoládovna, Tisk Krásná Lípa, o.p.s 
České Švýcarsko, Prostě Q Tisk, Ratio, Dlask Varn-
sdorf, Samat, TOS, Preciosa, Northco, Eurotopoz, 
Restaurace na Fakultě, Agentura Pondělí.
Fotografi e, výsledky na  www.parkmaraton.cz, 
video na  https://www.youtube.com/watch?v=_
DC7BKhJRv8
Děkujeme a zveme Vás na příští ročník 2017

Mariana Krásnolipská

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci Dne Českého Švýcarska. 
Tento rok jsem tuto akci organizovala poprvé 
a  nebýt vás všech, tato akce by se nepovedla. 
Všichni jste pracovali na  výbornou, doufám, že 
vše proběhlo i  podle vašich představ, snad žádný 
problém nenastal a pokud byl, omlouvám se za něj. 
Děkuji jednotlivě:
Technickým službám – za technickou pomoc před 
akcí během celého dne,
Sboru dobrovolných hasičů – za  hlídání uzávěry 
a za pomoc při večerních koncertech,
Školní jídelně – za přípravu občerstvení pro kapely,
MC Berušce, KČT, Vlčíhorské zahradě, sportovnímu 
areálu, Správě NPČŠ, p. o. Kostka Krásná Lípa, ČRS 
MO – za stanoviště na rodinném maratonu, hlavně 
panu Šulcovi od  rybářů, který sám obsluhoval 
stanoviště č. 7,
Schrödingerovu institutu – za Dětský parkmaraton 
a štafetový běh,
M. Krásnolipské - za organizaci cross parkmaratonu,
Š. Peškové za organizaci stánkařů,
V. Doškové a  Z. Churáčkové – za  pomoc při 
rodinném maratonu,
J. Koubkovi – za pomoc s ozvučením,
M. Vaisovi – za moderování čechií,
D. Štefáčkové – za  pomoc s  dílničkami a  pomoc 
s organizací,
o. p. s. České Švýcarsko – za zapůjčení prostor pro 
kapely,
Nemocnici Varnsdorf, MUDr.  Járovi a  jeho týmu – 
za zajištění zdravotnické služby po celý den
L. Hankové – za velkou pomoc při organizaci celé 
akce.
Ještě jednou všem opravdu moc děkuji a doufám, 
že příští rok budeme znovu spolupracovat a  Den 
Českého Švýcarska 2017 se nám všem povede jako 
letos.

(Jana Drobečková)

Léto ve znamení kvalitní kultury
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Den Českého Švýcarska se opět povedl

Poděkování všem, kteří 
se podíleli na Cross 

Parkmaratonu

Poděkování

s popiskem: Další fotografi e z průběhu Dne ČŠ najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz nebo na Facebooku 
Krásné Lípy.
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Na začátku srpna se na fotbalovém hřišti odehrál první Krásnolipský 
turnaj v  malé kopané pořádaný Tělovýchovnou jednotou Krásná 
Lípa, z.s., oddílem kopané a za podpory města Krásná Lípa. Turnaje 
se mělo zúčastnit šest týmu, ale na poslední chvílí jeden tým odřekl 
účast. Herní systém hry byl nastaven 5+1 po dobu 2x12 minut a sty-
lem každý s každým. Celý turnaj probíhal ve velmi přátelském a spor-
tovním duchu. Vítězem se stal tým z Krásné Lípy.
Tímto bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se na turnaji podíleli a to 
především městu Krásná Lípa za zázemí fotbalového stadionu, tech-
nickým službám za perfektní přípravu hřiště a zapůjčení prostředků 
k zajištění turnaje a správci areálu, který se o areál stará. 

Doufáme, že příští rok 
si akci znovu zopaku-
jeme a to v hojnějším 
počtu. Rovněž by-
chom byli rádi, kdyby 
se podařilo z  akce 
udělat menší spor-
tovní Krásnolipskou 
tradici.

vítězové turnaje

Na tradiční – již sedmnáctý - turnaj v padesátníkovém mariáši se v so-
botu 3. září sjeli do našeho sportovního areálu hráči nejen z blízkého 
okolí, ale i z Liberce, Prahy, Mladé Boleslavi, Příšovic, Ústí, Litoměřic, 
Lomnice, Semil, České Lípy a Žandova. Hrálo se celkem 5 kol po hodi-
ně, mezi jednotlivými koly byly přestávky na odpočinek a na společný 
oběd. Konečné pořadí se určilo ne podle sumy vyhraných peněz, ale 
podle umístění v  jednotlivých kolech. Vítězem letošního turnaje se 
stal Rudolf Janko ze Cvikova, který u nás vyhrál i v roce 2010, druhé 
místo obsadil vítěz z roku 2013 František Kolomazník z Kvítkova u Čes-
ké Lípy a  na  třetím místě skončil Antonín Pospíšil z  Liberce. Všichni 
účastníci si od  nás opět odvezli Krásnolipský mariášový kalendář, 
tradiční kořaličku s  upomínkovou etiketou, diplom za  účast a  tašku 
s  drobnými cenami. Turnaj proběhl bez jediného protestu. Hráči si 
ve volném čase celý areál prohlédli a bylo slyšet pouze slova uznání.
(Milan Sudek)

Předposlední srpnovou neděli se 
v  Zahradách před restaurací Vlčárna 
uskutečnil 2. ročník silničního závodu 
Okolo Vlčí hory. A  že to byl závod velmi 
zdařilý! Počasí jak na objednávku, cyklistů 
téměř dvojnásobek oproti roku 2015, 
žádné úrazy…
Už dětské závody naznačily, že letošní 
účast bude hojná. Na  startovní čáru se 
postupně namačkalo 23 dětí ve  věku 
do  15 ti let. Souboje sváděly nelítostné, 
avšak férové. Každý pak stál na podiu, což 
potěšilo nejednoho rodiče.
Ve 14 hodin odstartoval více než stohlavý 
peloton hlavního závodu. Díky zajištění 
jednosměrného provozu se výrazně 
zvýšila bezpečnost všech účastníků. Hlavní 
kategorie absolvovala desetikilometrový 

okruh hned 6x, což představovalo dech 
beroucí převýšení 1150 nastoupaných 
metrů! Díky tomu se peloton velmi rychle 
roztrhal a  utvářely se tak menší či větší 
skupinky, síly rychle ubývaly. Potěšila 
také divácká kulisa, kdy bylo možné 
vidět spousty aktivních fanoušků se 
zvony, trumpetami a  jinými ohlušujícími 
prostředky.
Díky místním sponzorům (Nobilis Tilia, 
Falkenštejn a  Město Krásná Lípa) si přišli 
na své také vítězové svých kategorií, kteří 
při vyhlášení dostali opravdu hodnotné 
ceny.
Okolo Vlčí hory 2016 se zkrátka vydařil a již 
nyní organizátoři spřádají plány na  třetí 
ročník ve  stejném pozdně srpnovém 
termínu.  

Pravidla soutěže jsou jednodu-
chá, každý za  kus doneseného 
elektrozařízení na  Sběrný dvůr 
obdrží razítko na  soutěžní ku-
pon, který si vytiskněte na www.
asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Aby elektrozařízení mohla být 
započítána do  soutěže a  recy-
klována, je nutné odevzdávat 
je na  sběrný dvůr v  nedemon-
tovaném stavu! Počet elektro-
spotřebičů je shodný s  počtem 
udělených razítek. Pokud máte 
k  dispozici více elektrospotřebi-
čů, je možné si vytisknout další 
letáky (neomezené množství) 
na  www.asekol.cz v  sekci „Sbí-
rej a  vyhraj!“. Razítka získáte 
za  veškerou spotřební elektro-
niku včetně příslušenství (např. 
videopřehrávače, DVD přehrá-
vače, radiopřijímače, věže, kaze-
tové magnetofony, gramofony, 
domácí kina, reproduktory, dál-
kové ovladače, sluchátka apod.), 
videokamery, digitální a  ana-
logové fotoaparáty včetně pří-
slušenství (např. teleobjektivy, 
blesky apod.), elektrické a  elek-
tronické hudební nástroje, zaří-
zení výpočetní techniky (např. 

notebooky, počítače, optické 
mechaniky, myši, klávesnice), 
telefonní přístroje (klasické, 
bezdrátové i mobilní), faxy a zá-
znamníky tiskárny, malé stolní 
kopírky, kalkulačky, herní kon-
zole, videohry včetně ovladačů 
(joysticky, gamepady apod.), 
elektrické hračky (např. autod-
ráhy, vláčky, atd.) Na leták s pěti 
razítky vyplníte svou adresu 
a další kontaktní údaje a odešle-
te na adresu PMH s.r.o., P. O. BOX 
č. 76, 460  03 Liberec 3. Ukon-
čení soutěže je 15. 10. 2016. 
Slosování o  ceny proběhne do 
15. 11. 2016, za  přítomnosti 
notáře a  zástupců ustanovené 
komise. O  výhře budete vyro-
zuměni telefonicky na  uvedené 
telefonní číslo i emailem. Budete 
pozváni na  slavnostní vyhlášení 
a  předání cen, které proběhne 
na  krajském úřadě vašeho kra-
je. Výhru je možno vyzvednout 
pouze osobně. Seznam výher-
ců bude uveden i  na  stránkách 
www.asekol.cz. Podrobná pra-
vidla soutěže jsou k  dispozici 
na www.asekol.cz. 
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Jak postupovat v soutěži ??

SBÍREJ & VYHRAJ!

Mobilní telefon
Samsung Galaxy J7 LTE

Velikost OLED displeje 5,5”
 s kovovým rámečkem a tenkým profilem
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USNESENÍ 
z 32. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 31. 8. 2016   

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 32 – 01/2016 
RM projednala přípravu zasedání 11. ZM s následujícími body progra-
mu:
- Zpráva o činnosti kina,
- Zpráva o činnosti městské knihovny,
- Bezpečnostní situace a prevence kriminality,
- Zpráva o činnosti o. p. s. České Švýcarsko.  
Odložení podání žaloby ve věci opatrovnictví 
Usnesení RM č. 32 – 02/2016 
RM na základě příslibu Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí příspěvku na 
opatrovnictví od roku 2017 doporučuje ZM odložení podání žaloby na 
rok 2017, pokud v rozporu s tímto příslibem MV ČR nebudou na výkon 
funkce opatrovníka státem poskytnuty příspěvky na opatrovance.  
II. Došlá pošta
Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 03/2016 
RM na základě cenové nabídky schvaluje pronájem části p. p. č. 1297 
o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Josefu 
Myšákovi, bytem Nemocniční 32, Krásná Lípa za cenu 2 550 Kč ročně.  
Pronájem st. p. č. 2 a p. p. č. 23/1, vše k. ú. Zahrady  
Usnesení RM č. 32 – 04/2016 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 2 o výměře 477 m2 a p. p. č. 23/1 o 
výměře 2947 m2, vše k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Martinu 
Grögerovi, bytem Staré Křečany 138. 
Pronájem části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 05/2016 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1948 o výměře 20294 m2, k. ú. Krásná 
Lípa Františku Svobodovi, bytem Chmelařská 1168, Varnsdorf za účelem 
sekání trávy a pastvy ovcí.  
Prodej části p. p. č. 551/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 32 – 06/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 551/1 o výměře 1263 m2, 
k. ú. Vlčí Hora za účelem výstavby rekreačního objektu Davidu Polenovi 
a Věře Polenové Jurkiewiczové, bytem Hviezdoslavova 1636, Kladno za 
cenu 54 780 Kč (do základní výměry 18 000 Kč, nad základní výměru 3 
780 Kč, porosty 33 000 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Po-
stupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná 
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 07/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 504 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem rozšíření zahrady Gabriele Karmanové, 
bytem Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa a Pavlu Novotnému, bytem 
Karolíny Světlé 3019, Varnsdorf za cenu 15 120 Kč. Kupující uhradí veš-
keré náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 57/14, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 08/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 57/14 o výměře 431 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ing. Zbyňku Linhartovi, bytem 
Bezručova 4, Krásná Lípa za cenu 12 930 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 32 – 09/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 176/1 o výměře 1187 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Pavlu a Marcele 
Ranšovým, bytem Chelčického 14, Trmice za cenu 32 775 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 570/1 a části 570/2, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 32 – 10/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 570/1 o výměře 602 m2 a 
části p. p. č. 570/2 o výměře 1509 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem zří-
zení zahrady Ireně Syroťukové, bytem Husovo náměstí 26, Chabařovice 
za cenu 96 775 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 32 – 11/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa 
Strojírně Varnsdorf, s. r. o., se sídlem Domažlická 1256/1, Praha za úče-
lem výstavby rodinného domu. Oddělená část pozemku nemá zajištěno 

dopravní napojení na veřejnou komunikaci. 
Prodej  
Usnesení RM č. 32 – 12/2016 
RM projednala žádost Luďka Ducháče, bytem Šumavská 2155/23, Šum-
perk a doporučuje ZM schválit: 
1. založení domu jinak než na základové desce při zachování návratnosti 
jistiny,
2. vyjmutí ceny porostů (9 100 Kč, resp. 27 300 Kč) z jistiny. 
Byty - pronájem - byt č. 2, Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 32 – 13/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Nemocniční 952/18 Petrovi Čapkovi, 
bytem Doubice 46, v obecním zájmu po dobu zaměstnání v organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Finanční příspěvek 
Usnesení RM č. 32 – 14/2016 
RM projednala žádost o fi nanční příspěvek na poskytování preventivní 
sociální služby raná péče 2017 od organizace Centrum LIRA, z. ú., se síd-
lem Matoušova 406/20, Liberec. RM neschvaluje poskytnutí fi nančního 
příspěvku.
Dar 
Usnesení RM č. 32 – 15/2016 
RM schvaluje poskytnutí fi nančního daru spolku Konečně šťastný do-
mov, z. s. se sídlem Na Vyhlídce 265/12, Rumburk 2 - Horní Jindřichov 
ve výši 5 000 Kč pro rok 2016. 
III. Různé
Darovací smlouva 
Usnesení RM č. 32 – 16/2016 
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru na základě Darovací smlouvy na 
fi nanční dar č. 2016/45/16 - 369 na zajištění částečné úhrady nákladů 
spojených se zřízením přístupové a příjezdové cesty k nově vzniklé p. p. 
č. 1126/15, k. ú. Krásná Lípa, dle přílohy. 
Prodej pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 32 – 17/2016 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:
- část p. p. č. 1948 o výměře 2629 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Most ev. č. KL - 16 přes Křinici v ul. Tylova 
Usnesení RM č. 32 – 18/2016 
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce malého rozsahu na odstranění havarijního stavu mostu přes 
Křinici, ev. č. KL - 16, dle předloženého návrhu. 
Cyklotrasa Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží 
Usnesení RM č. 32 – 19/2016 
RM doporučuje ZM schválit úhradu 1/3 podílu nákladů, max. do výše 
100 tis. Kč, na úpravu cyklotrasy Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží. 
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanali-
zační síť - Usnesení RM č. 32 – 20/2016 
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení na veřej-
nou kanalizační síť pro roky 
2015 – 2016. Jedná se o tyto žadatele:
-  Volfová Hana, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 348,
-  Šagát Viktor, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 349,
-  Podzimek Radomil, Praha – smlouva č. 2016/49/15 - 350,
-  Králíčková Dana, Kadaň - smlouva č. 2016/49/15 – 353,
-  Baranová Kateřina, Květnice, Ing. Krulich Josef, Děčín, Pantilimonová 

Martina, Děčín - smlouva č. 2016/49/15 – 354,
- Karman Pavel, Karmanová Hana - Krásná Lípa – smlouva č. 

2016/49/15 – 355,
-  Janišová Eva, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 – 357,
-  Stahnkeová Marie – smlouva č. 2016/49/15 – 360,
-  Vosátka Martin, Vosátková Angelika – smlouva č. 2016/49/15 – 361,
-  Ing. Růžička Martin, Mgr. Růžičková Jitka – smlouva č. 2016/49/15 - 

362.
 Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 
2016 - Usnesení RM č. 32 – 21/2016 
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, 
plotu nebo fasády z Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplo-
cení v roce 2016. Jedná 
se o tyto žadatele:

- Tománková Marie - střecha - smlouva č. 2016/49/15 - 359,
- Otradovská Ivana - plot - smlouva č. 2016/49/15 - 363. 
Dodávka traktorového návěsu 
Usnesení RM č. 32 – 22/2016 
RM bere na vědomí doporučení komise pro veřejné zakázky a schvaluje 
výběr dodavatele traktorového návěsu a uzavření smlouvy se společ-
ností N&N KOŠÁTKY s. r. o., IČ 27636844, se sídlem Kropáčova Vrutice 
111. 
Licenční smlouva 
Usnesení RM č. 32 – 23/2016 
RM schvaluje uzavření licenční smlouvy o právu užití mobilní aplikace 
na propagaci města č. 2016/49/29 - 368 mezi městem Krásná Lípa a 
společností Urbicus, s. r. o., IČ 019771140, se sídlem Mathonova 894/23, 
Brno, dle přílohy. 
Výběr daňově-poradenských služeb 
Usnesení RM č. 32 – 24/2016 
RM schvaluje výběr dodavatele daňově-poradenských služeb a zpraco-
vání daňového přiznání k dani z příjmů, kterým je společnost Ekonom 
ČaS s. r. o., IČ 25494023, se sídlem U Viaduktu 688, Mikulášovice. 
Opatrovnictví  
Usnesení RM č. 32 – 25/2016 
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví Romana Jantola, 
bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 
Zájmové organizace výlet 
Usnesení RM č. 32 – 26/2016 
RM doporučuje ZM schválit uvolnění částky do 90 tis. Kč z organizač-
ní složky 0391 na zorganizování výletu pro aktivní členy organizací ve 
městě. RM ukládá tajemnici MěÚ organizaci a realizaci tohoto výletu. 
Zajištění povinné školní docházky 
Usnesení RM č. 32 – 27/2016 
RM doporučuje ZM schválit dohodu o zajištění povinné školní docházky 
mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice, dle předloženého návrhu. 
Rekonstrukce nebytového prostoru v domě služeb 
Usnesení RM č. 32 – 28/2016 
RM bere na vědomí projekt Rekonstrukce nebytového prostoru v domě 
služeb (bývalá Union banka) a doporučuje ZM schválit p. o. Kostka Krás-
ná Lípa realizaci rekonstrukce nebytového prostoru v domě služeb na 
rozšíření prádelny, v souladu se stavebním povolením.  
Dům služeb 
Usnesení RM č. 32 – 29/2016 
RM doporučuje ZM navýšit rozpočet org. složky 0357 - dům služeb o 
částku 200 000 Kč na zajištění stavebních prací v nebytovém prostoru 
č. 2, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa. 
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města v roce 
2015 - Usnesení RM č. 32 – 30/2016 
RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření pří-
spěvkových organizací v roce 2015. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na září 2016 
Usnesení RM č. 32 – 31/2016 
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc 
září 2016, dle přílohy. 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 32 – 32/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 30. RM. 
IV. Informace - Informace 
RM projednala následující informace: 
-  Dopis od Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. - opakovaná žádost o 

fi nanční podporu,
-  Dopis z Úřadu práce ČR ze dne 17. 8. 2016 - sdělení výsledku kontroly 

bydlení sociálně slabých osob v určitých objektech,
-  Dopis z MPSV od Mgr. M. Marksové ze dne 17. 8. 2016 ve věci změny 

systému vyplácení sociálních dávek na bydlení,
-  Dopis z MPSV od Mgr. M. Marksové ze dne 19. 8. 2016 ve věci proble-

matiky VPP,
-  Daňové plnění dle druhu daně - porovnání roku 2015 a 2016,
-  Nová prezentace přípravy rozšíření a stavebních úprav pivovaru Fal-

kenštejn.  

Jan Kolář                                                                   Jana Drobečková


