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Středa 16. listopadu

11. listopad - 
MEZINÁRODNÍ DEN 

VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Turisté slavili 

Turisté fi nišují 
s opravou kapličky

Martin přijel na bílém koni

Tento den se slavil již dříve po celém světě, ale v ČR 
byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl 
určen náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje 
I. světové války podepsáním mírové smlouvy mezi 
Německem a Spojenci. Nezapomínejme na ty, kteří 
nasazují život za uchování míru!
V rámci Mezinárodního dne válečných veteránů, si 
kromě jiných významných veteránů připomínáme 
i  Jana Pondyho, který si titul neohrožený válečný 
hrdina zasloužil zejména svým činem z  24. září 
1938 při osvobozování Krásné Lípy. Jan Pondy teh-
dy velel motorizované asistenční jednotce, která 
provedla výpad do henleinovci obsazené Krásné 
Lípy, kde v  místní nemocnici osvobodil několik 
v boji zraněných vojáků a příslušníků SOS, kterým 
hrozilo odvlečení do Německa. 

(Lena Trubačová)

V uplynulém víkendu Klub českých turistů z Krásné 
Lípy oslavil 35 let své činnosti. Je to jeden z nejak-
tivnějších odborů nejen v našem městě, ale i v Čes-

ké republice. Oslavám byl přítomen i  dlouholetý 
předseda republikové KČT, nyní jeho čestný před-
seda Jan Havelka.

Kaplička sv. Anny je již celá obložená včetně zališto-
vání, hotové jsou i vnitřní hrubé omítky. Dokonče-
na je i podstatná část střechy kapličky, nyní se čeká 
již jen na krytinu a  modřínové dřevo na podlahu 
kapličky. Kapličku je již jen potřeba uvnitř naštuko-
vat, nabílit a zvenku natřít. Otázkou je, zda se tyto 
práce stihnou dodělat ještě v  letošním roce nebo 
se s nimi počká do jara.

Říjen byl sice normálním podzimním měsícem 
bez zvláštních teplotních výkyvů, zato listopad je 
na tom zatím mnohem lépe. 12. listopadu byl ve 
Střelné zaznamenán jako nejdřívější ledový den 
minimálně od roku 2002. Aktuální teplota také není 

z  těch nejvyšších: -5°C, což je již holomráz. Loni 
přesně v tento čas bylo skoro +10°C. Také 11. listo-
pad konečně dostál svému jménu a Martin skuteč-
ně na bílém koni přijel i do Krásné Lípy.
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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 21. 
11. 2016 ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve čtvrtek 24. 11. 2016 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 5. 12. 2016 ve Vlčí Hoře a v Za-
hradách a ve čtvrtek 8. 12. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TS Krás-
ná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí            7:00 – 12:00     14:00 - 17:00 
Úterý               7:00 – 12:00     14:00 – 15:00 
Středa             7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek           7:00 – 12:00      14:00 – 15:00 
Pátek              7:00 – 13:00 
Sobota – sudý týden 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848.
Do  pytlů se třídí tyto odpady: papír a  nápojové kartony, textil, 
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2016 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob na SKO, změna 
se týká nádob s červenou a bílou nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní 
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, 
Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském Kři-
nickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30. 4. 2017. 
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.

Prolétnout se a vidět Krásnou Lípu z ptačí perspek-
tivy máte možnost prostřednictvím pětiminutové-
ho promo videa plného dosud většinou nepub-
likovaných videozáběrů natočených v  roce 2016 
pomocí dronu. Video je možné shlédnout v aktuali-
tách na www.krasnalipa.cz nebo na facebookových 
stránkách města.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Krásná Lípa z ptačí 
perspektivy 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. Volejte vedoucí 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.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté pon-
dělí v  měsíci, vždy od  14:00 do  16:30 hod.
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

- 19. – 20. 11. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch 

     28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

- 26. – 25. 11. 2016 MUDr. Tomáš Charvát 

      U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619

- 3. – 4. 12. 2016 MUDr. Hana Pojtingerová 

     Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361

Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-

matologů, přesto doporučujeme správnost 

uvedených informací před návštěvou lékaře 

vždy telefonicky ověřit.

Říjen letošního roku se zařadil v  Krásné Lípě mezi 
měsíce s  normálním průběhem počasí. Byl zazna-
menán pouze jeden neškodný extrém. Minimální 
teplota vzduchu neklesla vůbec poprvé od počát-
ku měření v roce 2009 pod bod mrazu. Srážkově se 
řadí letošní říjen s úhrnem 97 mm na druhé místo 
za říjen 2009, ve kterém bylo naměřeno vysokých 
122 mm srážek.
První říjnový den ještě navázal na teplý závěr mě-
síce září s  odpolední teplotou téměř 20°C. Byl to 
nejteplejší den celého října. Další dny již rychle dá-
valy najevo, že podzim postupuje do pokročilejšího 
stádia. Takže od 5. října se odpolední teploty pohy-

bovaly pouze okolo 6°C. Navíc s doprovodem cel-
kem vydatných srážek. Například 6. října napršelo 
20,2 mm srážek.
Druhá říjnová dekáda nepřinesla žádné výrazněj-
ší teplotní změny. Srážek trochu ubylo. Ve dnech 
14. a 15. října byl zaznamenán silnější vítr od jiho-
východu. Maximální náraz byl naměřen 15. října ve 
2:30 hod. 13,4 m/s. Další dny se vítr uklidnil a maxi-
mální poryvy větru byly zaznamenány jen do 8 m/s.
Třetí dekáda navázala teplotně na druhou dekádu, 
tedy s  teplotami nejčastěji kolem 8°C odpoledne 
a 5°C ráno. Srážek přibylo, až na výjimky byly zazna-
menány téměř ve všech dnech třetí říjnové dekády.

Říjen byl úplně normální podzimní měsíc

Září  2016 - 2010
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 6,8°C 8,0°C 10,4°C 8,8°C  7,0°C   7,8°C 5,8°C 15,7°C

Maximální teplota 19,9°C 19,0°C 18,0°C 18,4°C 18,1°C 26,1°C 15,0°C 27,1°C

Minimální teplota 0,7°C -3,3°C -0,4°C -1,5°C -3,9°C -2,2°C -3,8°C 8,4°C

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

Minimální vlhkost 67% 38% 68% 49% 47% 20% 37% 46%

Maximální poryv 

větru m/s
13,4 m/s 10,0 m/s 14,6 m/s 15,1 m/s 16,2 m/s 16 m/s 15 m/s 19,0 

Úhrn srážek (mm) 97,4 mm 59,2 mm 55,7 mm 93,5 mm 37,5 mm 54,3mm 16 mm 152 
 

Počet dnů mrazových (minimální teplota klesla pod 0,0°C): 0
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Po třinácti letech dochází k  personální změně na 
postu velitele výjezdové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Krásná Lípa. Dosavadní velitel Roman 
Koiš předává funkci svému nástupci Václavu Dani-
tovi ml., zástupcem pak zůstává Jiří Suda, jinak také 
starosta SDH Krásná Lípa. Město Krásná Lípa děku-
je za dlouhodobou aktivitu a nezištnou činnost od-
vedenou nejen ve prospěch města a jeho občanů.

Webové stránky Krásné Lípy představují několik míst využívaných pro svatební obřady spadajících do pů-
sobnosti matriky Městského úřadu Krásná Lípa. Můžete se jimi inspirovat nebo zvolit jiné místo. 
Jsou to: radnice Krásná Lípa - obřadní síň, městský park – jen pár kroků od centra, kaple Panny Marie Kar-
melské ve Vlčí Hoře a kaplička Nejsvětější Trojice v Doubici.

V uplynulém týdnu dokončila specializovaná fi rma 
pyrotechnický průzkum u  České silnice nedaleko 
Vysoké Lípy. Průzkum lokality zadala po nedáv-
ném nálezu nevybuchlé munice lesním dělníkem 
z  preventivních důvodů Správa národního parku 
České Švýcarsko. Místo, které je dodnes pamětníky 
nazýváno „U bomb“, sloužilo po roce 1945 k  likvi-
daci munice. Ta byla v  některých případech z  od-

palovacích jam vymrštěna do okolí bez toho, aby 
vybuchla. Pyrotechnici po prohlídce vytipované 
plochy o rozloze zhruba 5 hektarů nalezli 1900 kilo-
gramů střepin a 20 nevybuchlých granátů a min. Ty 
byly na místě zlikvidovány přivolanými policejními 
pyrotechniky. V  příštím roce správa parku plánuje 
ještě prohlídku dalších lokalit na Jetřichovicku vyti-
povaných na základě vzpomínek pamětníků.

Již měsíc platí ve Sportovním areálu Českého Švý-
carska v Krásné Lípě ceník na zimní sezonu 2016 / 
2017. Za pozornost stojí cenová nabídka na proná-
jem dvorce ve sportovní nafukovací hale. Ve dnech 
školního vyučování od 8:00 do 14:00 zaplatíte za 

kurt 200 Kč/hod. Tato zvýhodněná nabídka platí 
do 22. prosince 2016. Ostatní ceny zůstávají stejné 
jako v  předchozím zimním ceníku. Aktuální ceník 
a  další informace najdete na http://www.krasnali-
pa.cz/areal.php.

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa a vlastníky staveb určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splatnosti po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2016. Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce do-
mácnosti, je povinen zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, 
pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a do 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
měsíčně ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Poplatek 
lze zaplatit bankovním převodem na účet 109634816/0300 pod přiděleným variabilním symbolem nebo 
hotově v pokladně městského úřadu.

Ve čtvrtek 3. listopadu zemřel po dlouhé a  těžké 
nemoci J. M. can. Mgr. Alexej BALÁŽ, dlouholetý 
duchovní správce varnsdorfské farnosti. I  mnozí 
krásnolipští občané vzpomínají na kanovníka 
Mgr. Alexeje Baláže a  na nelehké období, kdy 
svým osobitým, civilním a  lidským způsobem 
působil v Krásné Lípě. Ve vzpomínkách a úctě za 
město Krásná Lípa Jan Kolář, Jana Drobečková 
a Zbyněk Linhart.

Do Městského parku přibyl vzrostlý rhododendron. 
Městu Krásná Lípa ho věnovala rodina Houfkova 
z Potoční Ulice. Děkujeme!

Město pronajme byt v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou. Více na http://www.krasnalipa.cz/byty.php

Poděkování 
Romanu Koišovi

Krásná Lípa 
město pro svatbu jako stvořené 

Pyrotechnický průzkum u České silnice ukončen

Pronájem kurtu v hale již od 200 Kč za hodinu

i it bč ě t K á á Lí l t ík t b č é k i di id ál í k

Pozor splatnost poplatku 
za komunální odpad se blíží

Soutěž „Poznej své sousedy“
V  rámci projektu SFMP SN – CZ 2014 – 2020 registrační číslo EEL-0117-CZ-16.05.2016 byla vyhlášena 

soutěž „Poznej své sousedy. Soutěž byla zaměřena na poznávání nových turistických cílů nejen u nás, ale 

i v našem partnerském městě a jeho okolí. Soutěžící měl za úkol navštívit vybrané cíle z vydaného letáč-

ku, vyfotografovat je a zaslat na e – mailovou adresu. Po ukončení byly fotografi e vytištěny a nyní jsou 

vystaveny v informačním středisku v Krásné Lípě a v informačním centru v partnerském městě Gohrisch. 

Nyní můžete hlasovat o nejhezčí fotografi i a to buď přímo v obou infocentrech pomocí hlasovacích lístků 

nebo na webu www.krasnalipa.cz a to až do 30. 11. 2016. Deset nejhezčích fotografi í bude odměněno. 

Zapojte se do hlasování a vyberte tu nejhezčí fotografi i. (jd) 
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Ve dnech 18. – 19. listopadu jste zváni do krásnolip-
ského kulturního domu na celovečerní pásmo špič-
kových fi lmů o extrémním lyžování, zimním lezení, 
snowboardingu, snow-kitingu a  dalších zimních 
radovánkách SNOW FILM FEST.
SNOW FILM FEST vás zve na fi lmy o  absolutním 
extrému polárních expedic, šokujících výkonech 
sportovců i  o  tom jak prožívají své životy, když 
opadne adrenalin a  je třeba se vyrovnat se situa-
cemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete 
ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin stej-
ně jako nádheru zasněžených hor a ledovců. Proži-
jete s aktéry situace, které vám možná odhalí, proč 
se vydávají na hranice svých možností a možná zjis-
títe, že je kousek „toho“ i ve vás.
Skrz fi lmové plátno si zkusíte freeride v bílých sva-
zích Bulharska, v horách podél Transsibiřsé magis-
trály nebo v africkém Maroku. Na malé plachetnici 
se s  šesti ženami podíváte do Grónska, vydáte se 
na polární výpravu Švédskem a navštívíte Pákistán 
s extrémy milující mladou horolezkyní Tamarou. Po-
díváte se také pod pokličku největší hrozby zimních 

hor, pod lavinu.
Harmonogram promítání:
18. listopadu od 17 hodin (151 minut – 2,5 h.)
15 min 1. Úvod festivalu a krátké povídání
53 min 2. Bílé objetí
28 min 3. Sibiřský Traverz
30 min 4. Ledy a přílivy
10 min 5. Nepál
05 min 6. Pozvánka na Bobo běh 2017
10 min X. Závěr festivalu a pozvánka na druhý den 
festivalu
19. listopadu od 17 hodin (169 minut – 2,8 h.)
15 min 1. Úvod festivalu a krátké povídání
32 min 2. Bulharské bílé zlato
17 min 3. Tamara
34 min 4. Whiskey Berber 
61 min 5. Expedice Švédsko
10 min X. Závěr festivalu a pozvánka na Expediční 
kameru 2017
Filmovou upoutávku na festival najdete na https://
www.youtube.com/watch?v=Ih_pdaLt5i0&featu-
re=youtu.be
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Snow fi lm fest v krásnolipském kiněVstupenky 
na 25. reprezentační ples 
města již v předprodeji

Město Krásná Lípa Vás zve v sobotu 14. ledna od 
20:00 na 25. reprezentační ples města. K  tanci 
a poslechu hraje oblíbená skupina Stratos Band 
z Nového Boru. Předprodej vstupenek u pí. Cidli-
nové na tel.: 606 336 260. Vstupné 170 Kč.

…s  Kateřinou Stejskalovou v  Krásné Lípě v  krás-
nolipském kulturním domě ve dnech 10. – 12. pro-
since. Dílna je otevřená i pro ty, kteří nemají žádné 
předchozí zkušenosti s tancem. Během dílny se ve 
vlastním svobodném pohybu ponoříte do spojení 
s tělem a vnitřním tanečníkem, který žije v každém 
z  vás. Budeme naslouchat a  následovat ho. Skrze 
vlastní zkušenost se setkáte s  elementy - zemí, 
ohněm, vodou a vzduchem ve vás i kolem vás. Skr-
ze spojení s vnitřním tanečníkem budete vytvářet 
bezpečný prostor v  sobě a  podněcovat tvořivost, 
s níž jste sem všichni přišli na svět, a která ve vás 
žije a chce být sdílena. Více informací získáte: Mari-
ana Krásnolipská,  tel.: 775 067 515, e mail: xosval-
do@centrum.cz

Srdečně Vás zveme do Krásné Lípy do pivovaru Fal-
kenštejn (sál 1. patro) sérii přednášek se začátkem 
vždy v 17:00 hodin.
Středa 23. 11. – Vít Slezák „DIVOKÝM KYRGYZSTÁ-
NEM“
Středa 30. 11. – Radim Misiaček „Z KAPSKÉHO MĚS-
TA DO SEVERNÍ NAMIBIE A ZPĚT“
Čtvrtek 8. 12. – Jiří Rak a Zbyněk Linhart „PODKAR-
PATSKÁ RUS A HALIČ“ – opomíjená krása mezi
Košicemi, Krakovem a Lvovem

V pondělí 28. listopadu od 18:00 jsou všechny pod-
nikající osoby v Krásné Lípě a jejím okolí zvány na 
společné setkání do Kavárny Ateliér v Krásné Lípě. 
Cestovní kRUCH je o předávání zkušeností, vzájem-
né komunikaci, spolupráci a prospěchu. Rezervace 
míst nutná na tel.: 736 224 222. Aleš Kubica.

Sobota 26. 11. od 10 do 15 hodin…. ADVENT ŤUKÁ 
NA DVEŘE
Výroba více či méně tradičních adventních věnců 
a dekorací. Navíc povídání o smyslu předvánoční-
ho času a  sdílení tipů pro tu správnou organizaci 
sváteční pohody. Trochu se vrátíme do dětství při 
společné výrobě betlému z modelovací hmoty, bu-
deme i  zdobit perníčky a  navíc bude ochutnávka 
vína z  naší zahrady. Vstupné: 100 Kč, materiál se 
bude platit zvlášť.
Sobota 10. 12. od 10-15 hodin…. TVOŘENÍ VÁNOČ-
NÍCH DÁRKŮ
Není nad to darovat vlastnoručně vyrobený dárek. 
Z naší dílny budou zaručeně voňavé! Akce se koná 
v nové budově Návštěvnického centra Nobilis Tilia. 
Vstupné: 50 Kč, materiál se bude platit zvlášť.
Sice není povinné se přihlašovat, ale budeme rádi, 
když to uděláte, abychom mohli připravit dost ma-
teriálu pro všechny. Více informací na irena.cihako-
va@nobilis.cz.

Pátek 18. listopadu v 19:00 – Pojďte prožít Noc ven-
ku
Vezměte si spacák a karimatku a pojďte prožít „Noc 
venku“. Cílem akce je seznámit veřejnost s proble-
matikou bezdomovectví. Akce byla založena před 
lety v  Anglii skupinkou studentů, kterým nebyl 
lhostejný osud lidí bez domova. V Čechách se letos 
uskutečňuje v osmnácti městech. Vstupenkou jsou 
trvanlivé potraviny, které budou použity na pod-
poru lidí bez domova. Při nepříznivém počasí lze 
přespat v kostele. Pořádá Farní sbor ČCE v Rumbur-
ku a CEDR – komunitní centrum o. s., provozovatel 
azylového domu v Rumburku. (www.nocvenku.cz). 
Středa 23. listopadu v 19:00 – Na Kopečku s Jiřím 
Tutterem
Po delší době se na Kopeček vrací oblíbená talk 
show. Tentokrát s  novým ředitelem OPS České 
Švýcarsko o jeho působení v Krásné Lípě i o létech 
strávených v čele české Greenpeace. 
Středa 30. listopadu v 19:00 – „Tam se už přece ne-
střílí, ne?“
… aneb O  válce na Ukrajině dnes…Zajímáme se 
ještě o  válečné dění na Ukrajině? Několik desítek 
Čechů ano. Jsou to ti, kteří v  ČR shánějí pomoc 
a vozí ji lidem strádajícím životem ve válečné zóně. 
Někteří tito dobrovolníci prakticky žijí na frontové 
linii již dva roky (válka začala v  roce 2014), stejně 
jako Michal „Kody“ Kislicki, člen neziskové organi-
zace Chuť pomáhat.  Přijďte si s ním popovídat.

…pro děti od 3 do 10 let a  jejich rodiče. Každou 
neděli od 17:00 do 18:00 začínáme běhat, skákat, 
lézt a cvičit ve sportovní hale v Krásné Lípě. Hodina 
60 Kč. Více informací na Ales.kubica@krasnolipsko.cz.

V půvabném prostředí historického dvora (Bulnhei-
mischer Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea se 
konají v neděli 27. listopadu tradiční vánoční trhy 
s  více jak 50 prodejci z  celého Saska a  severních 
Čech. Na trzích si budete moci nakoupit vánoční 
dárky jako např. veselé fi gurky ze dřeva a keramiky, 
likéry z  lesního ovoce a  bylinné produkty z  revíru 
Karla Stülpnera (Krušné hory), originální dřevěné 
hračky, kožešiny domácích zvířat, košíkářské zboží, 
vlněné deky, ručně vyrobené vánoční ozdoby, vzác-
né minerály a kameny, hornolužické a severočeské 
knihy a  obrázkové svazky, české šperky a  mnoho 

dalšího. Samozřejmě bude k  mání mnoho dob-
rot. Pestrá nabídka bude zahrnovat čerstvě uzené 
pstruhy, speciality z  divočiny, drůbeže, kozí sýry, 
tvaroh a  maso, chutné klobásy ze statku, domácí 
zeleninu, křupavý Karáskův chléb nebo, perníčky 
z Pulsnitzu i horké rakytníkové víno a medovinu.
Karásek a jeho zdatní kumpáni Vás srdečně zvou na 
vánoční trhy do centra hornolužického příhraniční-
ho města Seifhennersdorf od 13:00 do 18:00 hodin. 
Další informace naleznete na www.karaseks-revier.
de

Návštěvníci barokní památky se od začátku měsí-
ce mohou ponořit do světa obrazů jako ze starých 
časů. Restaurovaný ambit z 18. století rozzářily dvě 
desítky obrazů choreografa a  scénografa Jose-
fa Kocourka. Do 29. listopadu je v  ambitu Lorety 
Rumburk k  vidění výstava „Ze starých časů“, v  níž 
autor svou tvorbu popisuje jako terapii. Vystavené 
obrazy spojuje téma andělů, práce s barvami a ta-
juplná řeč symbolů. Do upravených starých rámů 
vložil obrazy malované na papíru a  dřevě. Obra-
zy Josefa Kocourka jsou inspirované výtvarnými 
technikami starých mistrů. Některé z vystavených 
děl jsou vytvořeny technikou lakované vrstvené 
tempery. Výstava je přístupná v křížové chodbě od 
úterý do soboty mezi 9:00 až 16:00 hodin. Vstupné 
je 50 a 25 Kč. 

Taneční workshop  
medicína v pohybu

Cestujeme 
s Falkenštejnem

Cestovní kRUCH

Advent v čajovém 
klubu ve Vlčí Hoře

Čajové středy
v Domečku Na Kopečku

Všestranné cvičení

Karáskovy vánoční trhy 

„Ze starých časů“  
tempery Josefa Kocourka  
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PROGRAM KINA 
NA LISTOPAD/PROSINEC

Kniha džunglí 
neděle 20. listopadu od 16:00 

Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau 
(„Iron Man”), je hraný celovečerní velko-
fi lm podle překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga inspirovaný klasickým animova-
ným stejnojmenným snímkem od studia 
Disney. Trailer a více informací: 
https://www.falcon.cz/film/the-jungle-
-book
Dobrodružný, 106 minut. Přístupno. 
Vstupné 40 Kč.

Tenkrát v ráji
sobota 26. listopadu od 19:00       

JEDNO LANO, JEDEN CÍL…JEDNA CESTA 
KE SVOBODĚ. Láska ve stínu hákového 
kříže.
Česko-slovenský koprodukční fi lm spiso-
vatele, scénáristy a producenta Josefa Ur-
bana volně vypráví příběh dramatického 
osudu českého horolezce Josefa Smítky 
a jeho druhů popravených nacisty v dub-
nu 1945 v Terezíně. Trailer a více informa-
cí: http://www.a-company.cz/cs/movie/
detail/55
Romantický, ČR, 99 minut. Přístupno. 
Vstupné 60 Kč. 

Doba ledová: Mamutí drcnutí
pátek 2. prosince od 18:00

Scratova epická honba za nepolapitelným 
žaludem jej katapultuje do vesmíru, kde 
nešťastnou náhodou spustí sérii kosmic-
kých událostí, které transformují a ohrozí 
ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, 
Manny, Diego a  zbytek skupiny opustit 
svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
legrace a  dobrodružství. Trailer a  více in-
formací: http://www.cinemart.cz/fi lmy/
doba-ledova-mamuti-drcnuti/
Animovaná komedie, 95 minut. 
Vstupné 40 Kč.
           
Trabantem do posledního dechu
středa 7. prosince od 19:00

Patrně nejznámější český cestovatel sou-
časnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud 
nejnáročnější expedici. Posádky dvou 
žlutých trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a  dokonce i  dvou 
invalidních vozíků vyrazily z  australského 
Perthu, a  během půlroční dobrodružné 
výpravy projely Východní Timor, Indonésii, 
Malajsii a Thajsko. Trailer a více informací: 
http://www.aerofilms.cz/filmy/290-Tra-
bantem-do-posledniho-dechu/
Cestovatelský dokument, 96 minut, ČR. 
Vstupné 60 Kč.
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Komunitní centrum Kostka dlouhodobě podporuje 
cvičení jógy pro seniory, které se koná přímo v do-
mech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. Hodi-
ny jsou otevřené i veřejnosti. Učíme se jednoduché 
cviky, převážně na židli či ve stoje, pracujeme s de-
chem, relaxací a vizualizací. Posilujeme ruce a pra-
cujeme na uvolňování chodidel, učíme se cviky pro 
lepší paměť a  propojování mozkových hemisfér. 
Ale a to hlavně:  hodně se zasmějeme!

(Irena Kubicová)

Zejména rodiče žáků stávajících tříd, ale také pří-
padní další zájemci z řad rodičů budoucích prvňáč-
ků a  v  neposlední řadě učitelé se zúčastnili před-
nášky ředitele Institutu pro inovativní vzdělávání 
Pavla Kraemera  na téma Inovativní vzdělávání, kte-
rá je seznámila s možnostmi vzdělávání ve školkách 
nebo škola v  přírodě, školou Montessori, školou 
Waldorfskou, popřípadě jinými metodami vyučo-

vání, které se liší od klasického výchovně vzděláva-
cího procesu uplatňovaného na většině škol.
Takové „ jiné“ školy jsou zakládány především ve 
větších městech. Není ale bez zajímavosti, že i v naší 
Krásné Lípě se něco takového podařilo. Máme zde 
již dva ročníky, 1. a 2. třídu, kde jsou žáčci netradič-
ně vyučováni. Netradičně ke spokojenosti těchto 
žáčků i jejich rodičů.

Již čtvrtý ročník konference, která se věnuje téma-
tům osobního rozvoje a vztahům v širokém pojetí, 
proběhla v sobotu 5. listopadu v Krásné Lípě. Opět 
to bylo  příjemné setkání s  lidmi, kteří nepřemýšlí 
„uvnitř krabice“, jsou otevření, schopní diskutovat, 
vést dialog. Konference je velmi pestrým prosto-
rem pro různé názory a  náhledy na daná témata. 
Mě jako organizátora těší zájem lidí, schopnost 
publika reagovat, souhlasit nebo mít jiný názor 
a přesto být schopen respektovat druhého. Cenné 
je přijít a být součástí, což je v době IT technologií 
a instantních návodů dvojnásobně dobře.
Akce proběhla za podpory Města Krásná Lípa, spo-
lečnosti Lesy ČR, Horák cz a dalších fi rem i jednot-
livců.

(Irena Kubicová)

Ve svém článku o návratu Káti a Ládi z cesty kolem 
světa oba cestovatelé publikovali obrázky pro „bi-
gtripáky“ od dětí z MŠ Motýlek... a nyní jedna spo-
lečná fotografi e „bigtripáků“ a  dětí z  MŠ Motýlek 
z cestovatelské besedy s prohlídkou OKI.

Jóga pro seniory

Rodiče vzdělávání svých dětí 
nenechávají náhodě

Prolínání Světů

BIG TRIP 
v MŠ Motýlek



strana 716. listopad 2016

Blíží se období Vánoc, a to je skvělá příležitost, jak 
nás zdarma podpořit. Pokud se chystáte nakupovat 
vánoční dárky na internetu – od parfému pro dra-
hou polovičku, přes nový telefon, knihu oblíbené-
ho autora, až po strojek na holení nebo hračky pro 
děti – můžete nám tím pomoci.
Příspěvek pro naši organizaci je možné získat náku-
pem u  více než 500 e-shopů, mezi nimi například 
Baťa, Mall, Invia nebo Tchibo.
Uděláte to takto:
1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz.
2. Vyberete naši organizaci a  e-shop na kterém 
chcete nakoupit.
3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my do-
staneme část peněz z  ceny nákupu. Nám to moc 
pomůže a Vy proměníte dárek v dobrý skutek. Na-
kupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, 
nemusíte se nikam registrovat. A  můžete o  této 
možnosti říci i svým přátelům – ať mohou letos i oni 
nadělovat dvojnásobnou radost :)
Pokud teprve vybíráte dárky a bojíte se, že na tuto 
možnost podpory mezitím zapomenete, TADY na-
jdete chytré rozšíření do prohlížeče, které Vás vždy 
při nakupování upozorní, že můžete letos vánoční-
mi nákupy pomáhat. Díky, že na nás myslíte a po-
máháte nám!

(Kostka Krásná Lípa)

Přijmeme pracovníka/ci v  sociálních službách do 
služby odlehčovací pro domácí péči o seniory -0,5 
úvazku, nástup ihned. Uzávěrka 21. 11. 2016.
Od 1. 1. 2017 plánujeme přijetí 2 kvalifi kovaných 
sociálních pracovníků/pracovnic pro Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s  dětmi. Uzávěrka 
30. 11. 2016.
Zájemce o  pracovní místo zašle životopis a  moti-
vačního dopis do aktuálně vyhlášeného výběrové-
ho řízení.
Na dotovaná místa přijímáme max. na 1 rok asis-
tety/ky, administrativní pracovníky/ce, pomocné 
pracovníky/ce do sociálních služeb a aktivity, pořá-
dání akcí pro veřejnost, pradleny/žehlířky, údržbá-
ře. Jedná se místa pro uchazeče o zaměstnání, kteří 
jsou zapojeni do projektů Úřadu práce či jiných 
organizací.
Dobrovolnici se v Kostce mohou zapojit do aktivit 
pro děti a  mládež, do dalších aktivit podle svého 
vzdělání či zájmů.
Více informací na http://www.komunitnicentrum.
com/cz/clanky/aktuality.html?id_clanky=5371.

Do vánoční sbírky, kterou prostřednictvím Komu-
nitního centra v  Krásné Lípě organizuje evange-
lický farář Mikuláš Vymětal, se můžete zapojit i Vy, 
vaše školní třída, vaše škola, rodina, organizace...
Krabice od bot jsou vánoční sbírkou, kdy děti darují 
dětem z chudých rodin vánoční dárky v krabici od 
bot. Na Šluknovsku díky této sbírce Kostka ročně 
rozdělí 350 vánočních krabic od bot.
Vaším úkolem je sehnat prázdnou krabici od bot 
a  naplnit ji dárkovým obsahem: po zkušenostech 
z  minulých let víme, že je nedostatek krabic pro 
kluky ve věku 13-14 let. Krabici pak dopravte na 
sběrné místo do Komunitního centra Kostka Krásná 
Lípa, v případě většího množství krabic nás prosím 
předem kontaktujte (domluvíme se na dopravě) 
na kostka@komunitnicentrum.com nebo telefon 
777 291 400. Krabice, prosíme, doručte na sběrné 
místo nejpozději do pondělí 6. prosince, abychom 
je stihli následně doručit včas na místo určení 
a konkrétním dětem.
Další informace najdete buď na www.krabiceod-
bot.cz  nebo na http://www.komunitnicentrum.
com/cz/clanky/aktuality.html?id_clanky=5395

Od února 2017 bude Kostka ve spolupráci s Člově-
kem v  tísni zprostředkovávat výplatu Retrostipen-
dií. Žádosti je možné podat do 30. 11. 2016. Cílem 
poskytování Retrostipendií není samotná fi nanční 
podpora rodiny, ale zvýšení pravděpodobnosti, že 
takto podpořené dítě bude pokračovat v  dalším 

vzdělávání.
Kontaktní osobami jsou Markéta Beránková a  Eva 
Rozsypalová; stipendium@komunitnicentrum.
com, mobil 775 441 238. Více informací naleznete 
na: http://www.komunitnicentrum.com/cz/clanky/
aktuality.html?id_clanky=5395

Proměňte vánoční dárky v dobrý skutek Nabídka zaměstnání 
v Kostce

Krabice od bot - 
děti darují dětem - 

vánoční sbírka

Retrostipendia Nadace Albatros

USNESENÍ 
z 35. zasedání Rady města Krásná Lípa 

konaného dne 2. 11. 2016    
I. Hlavní program

Česká školní inspekce - Inspekční zpráva  
Usnesení RM č. 35 – 01/2016   
RM projednala Inspekční zprávu č. j. ČŠIM-903-16-M ze dne 9. 
9. 2016.
RM bere na vědomí zprávu RNDr. Ivany Preyové, ředitelky Zá-
kladní školy a Mateřské školy Krásná Lípa p. o., o přijatých opat-
řeních a odstranění nedostatků.
RM neschvaluje doporučení České školní inspekce přerozdělit 
žáky stávajících druhých tříd na základě etnicity.
RM konstatuje, že Inspekční zpráva č. j. ČŠIM-903-16-M ne-
byla zpracována v  souladu s  lhůtami uvedenými v  zákoně č. 
255/2012, Sb., o kontrole (kontrolní řád), byla podepsána pou-
ze dvěma podpisy z pěti členů inspekčního týmu a byla městu 
Krásná Lípa doručena do datové schránky neopatřená elektro-
nickým podpisem.

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 1921/6, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 02/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1921/6 o výměře 112 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janu a Haně Be-
nychovým, bytem El. Krásnohorské 348/43, Krásná Lípa za cenu 
13 480 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 161/1 a  p. p. č. 172/3, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 35 – 03/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 161/1 o výměře 582 
m2 a p. p. č. 172/3 o výměře 200 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení zahrady Jiřímu Alblovi a Kláře Králíčkové, 
oba bytem Londýnská 38, Praha za cenu 41 980 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Pronájem částí p. p. č. 692 a p. p. č. 693/2, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 35 – 04/2016 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 692 o  výměře 1180 m2 
a části p. p. č. 693/2 o výměře 770 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem sekání trávy Margitě Novákové, bytem Cihlářská 
729/16, Praha.  

Pronájem p. p. č. 2289, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 05/2016   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2289 o  výměře 988 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu Procházkovi, by-
tem Dukelská 706/3, Krásná Lípa s tím, že v případě podání žá-
dosti o odkoupení uvedeného pozemku pro výstavbu RD bude 
výpovědní doba 3 měsíce. Pozemek p. p. č. 2292/2, k. ú. Krásná 
Lípa není v majetku města.  

Pronájem části p. p. č. 1902/5 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 06/2016 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1902/5 o výměře 620 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem sekání trávy Monice Čechové, by-
tem Havlíčkova 605/2, Krásná Lípa. 

Kupní smlouva na odkoupení p. p. č. 29, k. ú. Vlčí Hora  
Usnesení RM č. 35 – 07/2016   
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 2016/32/19 - 477 s Lesy ČR, s. 
p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 
na odkoupení p. p. č. 29, k. ú. Vlčí Hora.  

Byty - nájemní smlouva 
Usnesení RM č. 35 – 08/2016 
RM bere na vědomí přechod nájmu a  schvaluje uzavření ná-
jemní smlouvy na dobu určitou do 30. 10. 2018 na byt č. 8, 
Bezručova 359/15, Krásná Lípa s  Michalem Horákem, bytem 
Bezručova 359/15, Krásná Lípa. 

Byty - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 35 – 09/2016 
RM schvaluje Dohodu o  ukončení nájemní smlouvy č. 
2005/25/27 - 48, na byt č. 25, Nemocniční 1148/12 s Marií Ma-
covou, bytem Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa 
k 30. 11. 2016. 

III. Různé

Vzor kupní smlouvy 
Usnesení RM č. 35 – 10/2016   
RM schvaluje úpravu vzoru kupní smlouvy na prodej pozemků 
dle předloženého návrhu. 

Vytýčení hranice pozemku Kyjov 
Usnesení RM č. 35 – 11/2016   
RM nesouhlasí s vydáním potvrzení vytýčení hranice pozemku 
mezi p. p. č. 206/1 a p. p. č. 558, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, 
jedná se o  body č. 1 – 9, dle měřičského náčrtu. RM ukládá 
Janě Drobečkové svolat jednání ve věci sporného území a za-
jištění zpřesnění hranic p. p. č. 558 k. ú. Krásná Lípa a  činit 
případné další kroky.

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 35 – 12/2016   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájem-
níky dle předloženého návrhu. 

Byty - vyhlášení k  pronájmu - byt č. 25, Nemocniční 
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 35 – 13/2016   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 25, Nemocniční 
1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o ve-
likosti 1+1 (39,24 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné 
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
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Byt v  domě s  pečovatelskou službou, Nemocniční 
1156/16 
Usnesení RM č. 35 – 14/2016   
RM schvaluje pronájem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Vrabec Josef, Rumburská 977/5, Krásná Lípa,
2. Roubíčková Zdeňka, Studánecká 185/11, Krásná Lípa,
3. Seifertová Marie, J. Wolkera 421/575, Most,
4. Paulíčková Stanislava, Maxe Švábinského 2637, Most.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Rekonstrukce elektroinstalace - DS (prádelna) 
Usnesení RM č. 35 – 15/2016   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek 
uzavření Smlouvy o  dílo č. 2016/11/18 - 447 na rekonstrukci 
elektroinstalace v nebyt. prostoru č. 2 (prádelna), objektu Ma-
sarykova 1094/4, Krásná Lípa s fi rmou MASOPUST ELEKTRO v. o. 
s., Mělnická 1063/11, Jiříkov, dle předloženého návrhu.  

Obnova fasády Kyjovská 625/53 - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 35 – 16/2016   
RM se seznámila s průběhem realizace obnovy fasády v objektu 
Kyjovská 625/53 a schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
2016/11/18 - 311 s fi rmou I.S.R. s. r. o., Ústecká 456/76, Děčín, 
dle předloženého návrhu. 

Parkoviště u vstupu do Kyjovského údolí 
Usnesení RM č. 35 – 17/2016   
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o  dílo č. 
2014/11/14 - 186 na aktualizaci PD výstavby parkovišť v lokali-
tách Kyjov - u vstupu do Kyjovského údolí a u přehrady a ve Vlčí 
Hoře - u provozovny Nobilis Tilia s Ing. Vladimírem Frančíkem, 
Na Slovance 871, Nový Bor, IČ 12076317, dle předloženého 
návrhu. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná 
Lípa - Usnesení RM č. 35 – 18/2016   
RM se seznámila s nabídkou fi rmy WALDEN o. s., Komenského 
3399, Varnsdorf, IČ 22815911 na zpracování studie proveditel-
nosti pro projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města 
Krásná Lípa“. RM schvaluje zpracování studie v rozsahu a ceně 
dle předložené nabídky. 

Dopis zastupitelům Ústeckého kraje ve věci obchvatu 
města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 35 – 19/2016   
RM schvaluje dopis zastupitelům Ústeckého kraje, ve kterém 
žádáme o zahájení přípravných projektových prací na obchvatu 
města Krásná Lípa, který je vymezen územním plánem Krásná 
Lípa. 

Sběrný dvůr Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 20/2016   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Sběrný dvůr 
Krásná Lípa“ v  rámci dotačního titulu „OPŽP - Výzva č. 41 - 
Zvýšit podíl materiálového a  energetického využití odpadů, 
specifi cký cíl 3.2.1 - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 
třídění a úpravu odpadů“.
RM schvaluje příkazní smlouvu č. 2016/14/14 - 479 s Bc. Ale-
nou Bílkovou, Kamenická 504/30, Děčín, IČ 62782771 na ad-
ministraci projektu a zajištění výběrového řízení na zhotovitele 
díla dle předloženého návrhu.  

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a právu provést stavbu  - Usnesení RM č. 35 – 21/2016   
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
cesty a  umístění stavby č. 2016/40/15 - 463 s  fi rmou Povodí 
Ohře s. p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, 
v souvislosti s opravou mostku u Domu rybářů - mostek KL-16 
na pozemku p. p. č. 3051/2, k. ú. Krásná Lípa. 

Dohoda o užívání místní komunikace 
Usnesení RM č. 35 – 22/2016   
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o užívání místních komuni-
kací č. 2016/49/15 - 464 o užívání části pozemku p. p. č. 607/1, 
k. ú. Krásná Lípa, v ulici Alšova, jako místní komunikaci s fi rmou 
Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se sídlem 
nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1.  

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanaliza-
ce - Usnesení RM č. 35 – 23/2016   
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě - věcného břemene č. 2016/49/15 - 465 na vedení 
kanalizačního řadu v pozemku p. p. č. 607/1, k. ú. Krásná Lípa 
s fi rmou Centrum služeb pro silniční dopravu, IČ 70898219, se 
sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1.  

Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, 
fasády 2016 
Usnesení RM č. 35 – 24/2016   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2016/49/15 - 467 o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2016 pro 
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2016 
s Dragounovou Zdenkou, bytem Dvořákova 35/11, Krásná Lípa. 

Schválení výjimky z pravidel pro dotaci na kanalizační 
přípojky 
Usnesení RM č. 35 – 25/2016   
RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na připo-
jení na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016, spočívající 
v umožnění podání žádosti panu Jiřímu Podhorskému a Milo-
slavě Podhorské, Krásná Lípa, bez povinné přílohy - výpisu 
z katastru nemovitostí. 

Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou 
kanalizační síť 
Usnesení RM č. 35 – 26/2016   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na 
připojení na veřejnou kanalizační síť pro 
roky 2015 – 2016. Jedná se o tyto žadatele:
-  Zeman Josef, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 476,
-  Nováková Jitka, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 451,
-  Richter Miroslava, Ing., Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 

- 452,
-  Fencl Josef, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 453,
-  Ivanov Vladimír, Krásná Lípa, Janoutová Ludmila, Mikulášo-

vice – smlouva č. 2016/49/15 - 454,
- Douda Jiří, Doudová Ivana, Krásná Lípa – smlouva č. 

2016/49/15 - 455,
-  Rybárová Hana, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 456,
-  Čech Václav, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 457,
-  Dubcová Věra, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 458,
-  Koutecký Jiří, MUDr. Koutecká Jana, Krásná Lípa – smlouva č. 

2016/49/15 - 459,
-  Šottová Pavlína, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 461,
-  Píša Lubomír, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 562,
-  Podhorský Jiří, Podhorská Miloslava, Krásná Lípa – smlouva 

č. 2016/49/15 - 469,
-  Jandová Dana, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 470,
-  Prokešová Jana, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 471,
-  Štěrba Jiří, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 472,
-  Rattayová Dagmar, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 

473,
-  Čechová Monika, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 

474,
-  Kočková Andrea, Chomutov – smlouva č. 2016/49/15 - 475.
 

Smlouva o výpůjčce 
Usnesení RM č. 35 – 27/2016   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o  výpůjčce č. 2016/42/11 - 
449 s ČR - Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, IČ 
70886300, se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad Labem na za-
půjčení digitálního radiopřijímače dle přílohy.  

Investice, záměry 2016 - 2018 
Usnesení RM č. 35 – 28/2016   
RM schvaluje rámcový přehled připravovaných investičních 
projektů města Krásná Lípa pro roky 2016 - 2018. 

Pojištění majetku města 2017 - 2020 
Usnesení RM č. 35 – 29/2016   
RM schvaluje Výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu a výběr pojišťovny pro pojištění majetku a vo-
zidel města a odpovědnosti za škodu pro období 2017 - 2020.  

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 30/2016   
RM bere na vědomí rezignaci Romana Koiše, velitele JSDH 
Krásná Lípa, k 31. 10. 2016 a  jmenuje Václava Danitu, bytem 
Varnsdorfská 4, Krásná Lípa velitelem JSDH Krásná Lípa od 1. 
11. 2016. 

Výjezdová jednotka SDH Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 35 – 31/2016   
RM schvaluje složení Výjezdové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Krásná Lípa dle přílohy.
 
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 30. 9. 2016 
Usnesení RM č. 35 – 32/2016   
RM bere na vědomí stav pohledávek k  rozpočtovým příjmům 
města Krásná Lípa k 30. 9. 2016. 

Žádost KD 
Usnesení RM č. 35 – 33/2016   
RM schvaluje Marianě Krásnolipské, bytem Pletařská 660/9, 
Krásná Lípa slevu na náhradu nákladů na provozní výdaje 
kulturního domu na akci Cvičení SMS-systém konanou 13. 11. 
2016 a akci Tanec konanou 10. - 11. 12. 2016 dle přílohy. 

Program kina a  kalendář akcí kulturního domu na lis-
topad 2016  
Usnesení RM č. 35 – 34/2016   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu 
na měsíc listopad 2016 dle přílohy. 
 
Zpráva o plnění úkolů 
Usnesení RM č. 35 – 35/2016   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 33. RM. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala následující zápisy:
-  Zápis z  9. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 

7. 10. 2016,
-  Zápis č. 2/2016 z jednání Školské rady ze dne 19. 10. 2016,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 1. 11. 

2016. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková

USNESENÍ 
z 35. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 2. 11. 2016    


