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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýř vyjde za tři týdny

4,- Kč

Čtvrtek 1. prosince

Ocenění pro 
Janu Votápkovou

První adventní neděli se rozsvítil 
vánoční strom i v Krásné Lípě

Naše škola je stále v hledáčku 
České školní inspekce

Jana Votápková získala cenu Josefa Hlávky 
pro nejlepší studenty a absolventy pražských 
veřejných vysokých škol, brněnské techniky 
a  mladé talentované pracovníky Akademie 
věd České republiky. Cena Josefa Hlávky je ur-
čena pro talentované studenty v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studiu, kteří 
prokázali výjimečné schopnosti a  tvůrčí my-
šlení ve svém oboru, a  pro mladé talentova-
né vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 
33 let jejich věku.
O  udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje 
správní rada Nadání na návrh rektorů českých 
veřejných vysokých škol pražských, rektora br-
něnské techniky, předsedy Akademie věd ČR 
a ředitele IKEM Praha.
Jinak Jany zatím nejvyšší získaný titul je PhDr. 
Jana Votápková. Za pár měsíců by ovšem měla 
mít hotový Ph.D.

Krátce po začátku školního roku se opět rozeběh-
la kauza kolem údajného diskriminačního jednání 
v naší základní škole. Tedy konkrétně – údajné roz-
dělení žáků do loňských prvních tříd dle etnicity.  
Česká školní inspekce (ČŠI) nám zaslala novou in-
spekční zprávu - výstup ze šetření, které u nás ukon-
čila začátkem června. Zaslala ji pozdě, po vypršení 
zákonných termínů, nebyla podepsána všemi členy 
inspekčního týmu (přesněji  - byla podepsána jen 
2 členy z celkem 5 inspektorů!!!) a navíc nám byla 
doručena bez elektronického podpisu. Máme tedy 
k dispozici fakticky bezcenný dokument. Je zaráže-
jící, kolik pochybení se kumuluje ze strany státního 
kontrolního orgánu – úřadu, který sám jiné kont-
roluje, zda postupují v  souladu s  platnými zákony 
a předpisy. K tomu všemu nám navrch bylo zasláno 
doporučení a defi nice, jak máme poznat romského 
žáka.
Je nám stále podsouváno, že takto etnicky rozdě-
lujeme žáky, popř. že vytváříme situaci a podmínky 
tak, aby tento stav vznikal. Jsme přesvědčeni, že na 
snaze rozdělit žáky dle jejich předškolní přípravy 
a  zároveň nabídnout aktivním rodičům možnost 
inovativního či alternativního způsobu vzdělávání 
jejich dětí, není vůbec nic špatného či závadného. 
Domníváme se, že není možné uvedené nedostat-
ky a návrhy školních inspektorů nechat bez odezvy, 
zaslali jsme tedy stížnost na postup ČŠI.
Rada města k  celému problému přistupuje se vší 

vážností a  odpovědností, opakovaně odmítáme 
řadu námitek a  odvozených tvrzení. Nadále stojí-
me za ředitelkou naší školy RNDr. Ivanou Preyovou, 
která ČŠI, bez ohledu na problematické doručení 
inspekčních dokumentů, informovala o  přijatých 
opatřeních k  nápravě některých uvedených ne-
dostatků. Zároveň se domníváme, že navrhovaný 
postup k  identifi kaci romského (či jiného) žáka je 
v  rozporu se Základní listinou práv a  svobod ČR, 
kde se výslovně uvádí v  Hlavě první, článku 3, že 
každý má právo svobodně rozhodovat o  své ná-
rodnosti a zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto 
rozhodování a  všechny způsoby nátlaku směřující 
k odnárodňování.
Vzhledem k  různým možným, a  bohužel i  častým 
skutečným mediálním zkreslením a  nepřesným 
informacím, jsme se rozhodli zveřejnit korespon-
denci města k  některým obecněji diskutovaným 
problémům a  tématům. Veskrze to není extra zá-
bavné čtení, ale může poskytnout každému, kdo 
má o  tato témata zájem, objektivní podklad pro 
vytvoření vlastního úsudku. Koneckonců poskytne 
i pohled na současnou úroveň veřejné správy, kte-
rou si všichni u státu fakticky platíme. 
Korespondenci najdete na webových stránkách 
města v záložce MĚSTO. Informace budou postup-
ně doplňovány.

(Jan Kolář, starosta města)

Vlevo je prof. Václav Pavlíček, předseda správní rady 
Nadace, vpravo je prof. Aleš Gerloch, prorektor UK.
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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 5. 12. 
2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19. 12. 2016 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 8. 12. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách 
a ve čtvrtek 22. 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.
 
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v  případě havárie na vodovodní přípojce. V  pří-
padě potřeby volejte 212 812 212!

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

podstatě vše potřebné co na běžném zákaznic

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

D l j i i bč ě K á á

Pozor splatnost 
poplatku za komunální 

odpad se blíží

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 

asistenty prevence kriminality na těchto te-

lefonních číslech: +420 603  893  634, +420 

702 929 489.

Nepalte větve, 
štěpkujte je!

Technické služby města Krásná Lípa opět 

provádí bezplatné štěpkování větví pro ob-

čany. Neváhejte v případě zájmu kontakto-

vat p. Hlaváčkovou, t. č.: 412 354 848.

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 hod.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasna-
lipa

Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 3. – 4. 12. 2016 MUDr. Hana Pojtingerová 
 Bezručova 569, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 10. – 11. 12. 2016 MUDr. Adolf Křemen 
     Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 17. – 18. 12. 2016 MUDr. Lukáš Milič 
      Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 511 482
Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-
matologů, přesto doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře 
vždy telefonicky ověřit.

Stromky pro letošní vánoční trhy Klubu českých turistů jsou připraveny a vy si z nich můžete přijít vybrat v sobotu 10. prosince.
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Společně s Kostkou Krásná Lípa, p. o. adaptujeme 
prostory v přízemí Domu služeb po bývalé bance. 
Rozšíří se do nich provoz prádelny, žehlírny a man-
dlovny, kterou jako jednu ze svých aktivit provozu-
je naše příspěvková organizace.

Předvánoční čas je tu, první advent a rozsvícení vánočního stromu 
bylo již uplynulou neděli. Na fotografi ích je stavění vánočního stromu, 

betlém a instalovaná výzdoba na radnici a v kulturním domě.

I když za okny máme počasí s ještě relativně přízni-
vými teplotami, stavební sezona pomalu končí.
To se týká i prací na objektech města. Dokončili se 
postupně rekonstrukce fasád na dvou objektech 
v  Krásné Lípě a  na dominantě vlčíhorského hřbi-
tova, na rodinné hrobce rodiny Nitsche. V  Krásné 
Lípě to byl Dům rybářů, kde po kompletní výměně 
střešní krytiny proběhla i rekonstrukce fasády. Ještě 
budou osazeny nová garážová vrata – repliky těch 
stávajících, původních. Spolu s  odvážnější barev-
ností fasády tak bude podtržen původní tovární 

charakter objektu. V příštím roce se budeme věno-
vat úpravě v  interiéru a okolních pozemků včetně 
oplocení. Bytový dům na Kyjovské č. 53 již také 
září novotou. Byla vyměněna okna, střecha dostala 
nové klempířské prvky a zároveň se udělala nová 
fasáda. Na příští rok zbývá dokončit drobnosti na 
fasádě, úprava soklu a  oplocení, popř. sjednocují-
cí nátěr střechy. Další objekty v majetku města tak 
vylepšují veřejný prostor a upravenost v této části 
města.

V měsíci říjnu evidovali policisté pouhých 11 trest-
ných činů, z nichž 6 bylo spácháno na území města 
Krásná Lípa. Vzhledem k  tomu, že dva se týkají za-
nedbání povinné výživy a  další tři případy budou 
zřejmě odloženy pro nízký věk, příp. nedání souhlasu 
ze strany poškozených, níže uvádím přehled, který 
zaznamenává některé přestupky spáchané na území 
města Krásná Lípa.
Prostě potřebuje vydláždit dvorek
Neznámý pachatel opakovaně v Čapkově ulici odcizil 
přes 100 kusů dlažebních kostek. Ačkoliv nezpůsobil 
ani tisícikorunovou škodu, hrozí mu v přestupkovém 
řízení až 20 tisícová pokuta.
K čemu asi ta technická vlastně je?
V  Krásné Lípě bylo opakovaně kontrolováno vozi-
dlo Peugeot 105 s propadlou technickou kontrolou 
a bez platného zákonného pojištění. Zákon na tyto 
případy pamatuje až 40 tisícovou pokutou v případě 
nesjednaného povinného ručení a  až 50 tisícovou 
pokutou v  případě provozování nezpůsobilého vo-
zidla.
Toaleta za dvacet tisíc
Jeden z  místních bezdomovců pohoršoval ostatní, 
když přímo na náměstí močil před přítomnými lidmi. 
Za toto jednání mu hrozí v komisi pro projednávání 
přestupků až 20 tisícová pokuta, spáchá-li jej opako-
vaně, může se pokuta vyšplhat až k 30 tisícům.
Řídí pod vlivem drog
V Kyjovské ulici byl přistižen řidič řídící svůj vůz pod 
vlivem návykové látky, zřejmě po požití pervitinu. 
Policie řidiči zadržela řidičský průkaz a zakázala mu 
další jízdu. Za přestupek mu nyní hrozí až roční zákaz 
řízení motorových vozidel a pokuta do 20 tisíc korun. 
V případě, že by odmítnul výzvu policistů k lékařské-
mu vyšetření a odběru biologického materiálu, hrozil 
by mu až dvouletý zákaz řízení a pokuta do 50 tisíc 
korun. 
Jen v měsíci říjnu bylo přistiženo šest řidičů pod vli-
vem návykové látky. Alarmující je, že tři z nich byly 
ženy a  jedna dokonce starající se o kojence. V tom-
to případě bude po případném pozitivním rozboru 
krve následovat upozornění odboru sociálních věcí 
příslušného městského úřadu.
Dveře autobusu chtěl otevřít kopáním
Rozčílený muž, který čekal na autobus ve Smetanově 
ulici, po jeho příjezdu kopl nohou do dveří autobu-
su a následně vulgárně nadával řidiči. Za přestupek 
v občanském soužití mu hrozí až 20 tisícová pokuta.
Svého psa neuhlídal
Ve Frindově ulici utekl svému majiteli německý ov-
čák, který napadl kolemjdoucí ženu a  rozkousal jí 
kabelku. Na přestupkové jednání majitele, jenž ne-
zabránil zvířeti v útěku, pamatuje zákon na ochranu 
zvířat proti týrání až 50 tisícovou pokutou.
Řídil pod vlivem alkoholu
S  0,9 promile alkoholu v  krvi řídil své VW Passat ři-
dič v  Rumburské ulici, kde byl také přistižen policí. 
Jmenovanému byl zadržen řidičský průkaz a zakázá-
na další jízda. Za přestupek mu hrozí až roční zákaz 
řízení motorových vozidel a pokuta do 20 tisíc korun.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v  období 
uplynulého měsíce evidovali 11 trestných činů a 49 
přestupků.

prap. Jan Hampl

Prádelna Kolíček 
se rozroste

Stavební sezona končíPolicejní sloupek 
za říjen
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 Pátek 16.12. 
1800 hodin 

    Pojar dětem 
 Pásmo pěti animovaných filmů Břetislava Pojara  
 Vánoční balada, O princezně, která se nesmála, Psí historie… 
 70 minut. Vstupné 40 Kč.                                                                 

 www.krasnalipa.cz 

PROSINEC 2016 

   Trabantem do posledního dechu 
 Patrně nejznámější český cestovatel současnosti 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. 

 Cestovatelský dokument, 96 minut, ČR. Vstupné 60 Kč.                     

     Doba ledová: mamutí drcnutí 
 Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje 

do vesmíru, kde nešťastnou náhodou spustí sérii kosmických 
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. 

 Animovaná komedie, 95 minut. Vstupné 40 Kč.                                 

  Středa 7.12. 
1900 hodin 

 
    Zootropolis: město zvířat 

 Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. 
Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze 
všech koutů světa, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda 
jste obří slon nebo malá myška.  

 Animovaný, 109 minut. Vstupné 40 Kč.                                             

 Pátek 9.12. 
1800 hodin 

  Pátek 2.12. 
1800 hodin 

    Decibely lásky 
 Příběh Decibelů lásky vypráví odvěkou lidskou touhu po lásce, 

životním partnerství, nápravě křivd i omylů a popisuje sny a 
touhy obyčejných lidí, které jsou vlastní všem generacím..    

 Romantický s písničkami, 91 minut. Vstupné 60 Kč. 

  Středa 21.12. 
1900 hodin 

    Vánoční pásmo pro děti 
 Pásmo pěti animovaných pohádek pro děti od 4 do 8 let 
 Vánoční sen, Měsíční pohádka, Dva mrazíci, Žertíkem s čertíkem… 
 50 minut. Vstupné 40 Kč.                                                                 

 Pátek 23.12. 
1700 hodin 

    Tajný život mazlíčků 
 Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí mazlíčkové, když nejste 

doma? Jestli nakonec není lepší nepřemýšlet o tom… 
 Animovaná komedie, 90 minut. Vstupné 40 Kč.                                 

 Pátek 30.12. 
1700 hodin 

Vstupenky 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.

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku je v zimě 
přístupná v  netradiční dobu. Návštěvníci České-
ho Švýcarska se do barokního skvostu severních 
Čech vydají čtyřikrát na speciální prohlídku za svitu 
svíček a s vůní svařeného vína. Zimní večerní pro-
hlídky proběhnou v Loretě Rumburk v úterý 13. 12. 
a 20. 12. 2016 vždy od 18.00 h. Pokračovat budou 
v lednu – v úterý 17. 1. a 24. 1. 2016. Hodinová ko-
mentovaná prohlídka kulturní památky z počátku 
18. století nabídne zpěv duchovních písní a  po-
drobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, 
křížové chodby a  poutní kaple Svatých schodů. 
K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, 
nově restaurované malby v  kapli Pražského Jezu-
látka a kapli Panny Marie Lurdské a výjimečná vý-
zdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní 
prohlídky doplní staročeské adventní mariánské 
písně zvané roráty. Lednové prohlídky doplní 
prohlídka klášterního betlému a  hra na varhany. 
Rezervace je možná na tel. čísle +420 604 555 922 
a  e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 
100 a 60 Kč.

V kostele sv. Vavřince v Rumburku je od začátku ad-
ventu k  vidění klášterní betlém. Jesličky vyřezané 
těmi nejlepšími řezbáři Šluknovska pochází z roku 
1922. Třiadevadesát let starý betlém se staví na 
ploše o rozloze 20 m² v postranní kapli sv. Antoní-
na Paduánského v klášterním kostele sv. Vavřince. 
Betlém v orientálním stylu pořídli řeholníci z rum-
burského kapucínského kláštera. Klášterní betlém 
je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk 
do 2. února 2017, od úterý do soboty mezi 9.00 až 
16.00 hodinou. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let 
mají vstup zdarma. 
Pozorní návštěvníci si všimnou, že letos došlo k vy-
stavení původní jeskyně využité ve scéně klanění 
pastýřů. Tu jsme několik posledních let neviděli, 
bývala ukryta uvnitř vymodelované betlémské 
krajiny. O betlém v kostele sv. Vavřince pečují rum-
burští betlemáři Jaroslav Pšenička a  Jaroslav Bla-
žek. Nejprve betlém v  průběhu listopadu postaví 
a  během následujících měsíců klášterní jesličky 
třikrát promění. První scénu narození Páně a  kla-
nění pastýřů nahradí od 6. 1. 2017 scéna klanění 
Tří králů. Od 21. 1. 2017 se betlém promění potřetí. 
Vystaveny budou fi gurky, představující útěk Panny 
Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta.
Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit 
opakovaně a  vidět všechny jeho proměny, by si 
měli uschovat vstupenku z  první návštěvy rum-
burské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou 
a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě 
prohlédnou betlém zdarma.

Srdečně Vás zveme do Krásné Lípy do pivovaru 
Falkenštejn (sál 1. patro) na poslední přednášku 
ze série přednášek Cestujeme s Falkenštejnem. Ve 
čtvrtek 8. prosince od 17:00 hodin Vás zvou Jiří Rak 
a  Zbyněk Linhart na „PODKARPATSKÁ RUS A  HA-
LIČ“ – opomíjená krása mezi Košicemi, Krakovem 
a Lvovem.

…pro děti od 3 do 10 let a jejich rodiče. Každou ne-
děli 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 sobotu 3. prosince se koná Den otevřených 
dveří a pro návštěvníky je po zahájení v aule ško-
ly od 9 do 12 hodin připraven zajímavý program. 
Seznámíte se podrobněji nejen s celým projektem 
DofE, ale i  s  cestovatelským projektem Erasmus+. 
V  odborných učebnách a  laboratořích Vám učite-
lé a  studenti předvedou zajímavé ukázky pokusů 
či výukových pomůcek. Vyzkoušet si můžete také 
přijímačky nanečisto pro nižší stupeň víceletého 
gymnázia. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zimní večerní prohlídky 
Lorety Rumburk při 

svíčkách

Do kostela sv. Vavřince 
v Rumburku se vrátil 

klášterní betlém

Cestujeme 
s Falkenštejnem

Všestranné cvičení

Den otevřených 
dveří Gymnázia 

Rumburk
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…s  Kateřinou Stejskalovou v  Krásné Lípě v  krásnolipském kulturním 
domě ve dnech 10. – 12. prosince. Dílna je otevřená i pro ty, kteří nemají 
žádné předchozí zkušenosti s tancem. Během dílny se ve vlastním svo-
bodném 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 vzdu-
chem ve vás i kolem vás. Skrze 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 informa-
cí získáte: Mariana Krásnolipská,  tel.: 775 067 515, e  mail: xosvaldo@
centrum.cz

Sobota 10. 12. od 10-15 hodin…. TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH 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, aby-
chom mohli připravit dost materiálu pro všechny. Více informací na ire-
na.cihakova@nobilis.cz.

Kostka Krásná Lípa Vás zve do domů s pečovatelskou službou na akce 
Seniorské akademie: 
Výroba přírodního balzámu s Hankou Štroblovou - 14. prosinec 2016 od 
9 - 10 hod. ve žlutém DPS.
Pečení perníčků s Ivou Hollanovou, 15. prosinec od 10 - 11 hod. v mod-
rém DPS.
Obě akce jsou zdarma a přístupné pro veřejnost. Více informací na tel.: 
728 974 010.

t ři St j k l K á é Lí ě k á li ké k lt

Taneční workshop medicína 
v pohybu

Advent v čajovém klubu ve Vlčí Hoře

a Krásná Lípa Vás zve do domů s pečovatelskou službou na a

Seniorská akademie v domech 
s pečovatelskou službou
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V předvečer státního svátku Dne boje za svobodu 
a demokracii se konalo v Krásné Lípě vzpomínkové 
setkání u  Lavičky Václava Havla. Po krátkém úvo-
du starosty města Jana Koláře zazněly dvě lidové 
písně, které zazpíval Krásnolipský komorní sbor 
s podporou zpěváků z Agentury Pondělí a dalších 
přítomných. Slavnostní promluvu k  významu 17. 
listopadu přednesl novinář a  publicista Martin 

Schulz. Následovalo krátké divadelní představení, 
které si připravili klienti Agentury Pondělí. Setkání 
poté pokračovalo vernisáží výtvarných prací klientů 
v  pivovaru Falkenštejn. Následoval společný slav-
nostní koncert Krásnolipského komorního sboru 
a varhaníka pana Jiřího Chluma, v jehož úvodu pan 
Karel Jarolímek přednesl sváteční zamyšlení sená-
tora Zbyňka Linharta.

Až do pozdních večerních hodin se v  Domě Čes-
kého Švýcarska v Krásné Lípě střídaly více než dvě 
stovky zájemců o  cestování a  objevování zajíma-
vostí z různých koutů světa. Letošní ročník festivalu, 
který tradičně pořádá obecně prospěšná společ-
nost České Švýcarsko, byl částečně podpořen z pro-
jektu „Návrat divočiny do Českého Švýcarska“ fi -
nancovaného SFŽP a MŽP ČR. Proto se v programu 
objevila témata z  oblasti ochrany přírody, návrat 
ohrožených druhů do přírody v přednášce Petra J. 
Juračky o  koních převalského, anebo dopady růs-
tu populace lidí a  jejich psích pomocníků na kva-
litu života v některých zemích v přednášce Davida 

Modrého.  
Během festivalu došlo ale i  na lehčí a  úsměvnější 
témata, např. v přednášce Kateřiny Karáskové: Kde 
ženy vládnou, která představila kultury, kde mají 
navrch ženy a naopak muži tam bojují o rovnopráv-
nost. Závěr festivalu patřil krásnolipským cestova-
telům Kateřině Dvořákové a  Ladislavu Bezděkovi, 
kteří za dva roky objeli ve škodovce svět a splnili si 
tak svůj sen. 
Festival by se nemohl konat bez přispění našich 
partnerů a sponzorů, kterým tímto děkujeme.

(Jarmila Judová)

V pátek 11. listopadu přilákala tato zajímavá akce po-
řádaná Krásnolipským spolkem na Křinické náměstí 
početný dav účastníků, který se v  průvodu vydal, 
v čele s Martinem na bílém koni a dalšími dvěma jezd-
ci do kulturního domu na příběh malého děvčátka, 
které zachránilo svět před zloději času v  podání Di-
vadla Kampa z Prahy. Po představení na malé i velké 
čekalo pohoštění, kde nechyběla ani ochutnávka Sva-
tomartinských vín a tradiční pečená husa.

Ne však v mistrovském utkání našich fotbalových 
týmů ,ale při opravě polní cesty vedoucí od hráze Vel-
kého rybníku až k lesu na katastru obce Rybniště. Jistě 
nebylo jednoduché vyřídit potřebná povolení neboť 
zmíněná cesta se nachází v chráněné ptačí oblasti. Za 
to patří poděkování panu starostovi Romanovi Forfe-
rovi a zastupitelům této obce, kteří si mohli říci, proč 
investovat statisíce do opravy cesty, kterou naši ob-
čané využívají minimálně. Poděkování patří též obci 
Horní Podluží a městu Krásná Lípa, které na více jak 
kilometr dlouhou opravu fi nančně přispělo. Ano, rea-
lizací tohoto díla se ukazuje, že je možná meziobecní 
spolupráce na veřejněprospěšných akcích, a to i bez 
dotací. Stačí když si sedne několik rozumných lidí k 
jednomu stolu a s dohodnutými záměry detailně se-
známí svá zastupitelstva. Domnívám se, že i zhotovitel 
této rekonstrukce místní fi rma p. Drobečka odvedla 
velmi dobrou práci.
Ještě jednou díky všem, kteří se na realizaci rekon-
strukce polní cesty v Rybništi podíleli.
Josef Zoser, emeritní starosta Jiřetína pod Jedlovou

Do světa se vydala další ročenka Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf. V historii spolku je to jubilejní dvacátá. Již 
od druhého ročníku (1998) byla koncipována zároveň 
jako sborník vlastivědných příspěvků. Od roku 2004 
nese název Mandava podle říčky protínající náš regi-
on. Několikrát - naposledy loni - dostala dvoujazyčnou 
podobu a zpřístupnila tak mnohé zajímavé texty také 
německým zájemcům.
V  letošním vydání můžete nalistovat pětadvacet 
příspěvků v  širokém tematickém rozpětí. Jejich 
autoři se věnovali starší i  nedávné historii, památ-
kám, životopisným statím, přírodopisným zajíma-
vostem. Mezi jinými se seznámíme s  historii kdysi 
věhlasného varnsdorfského střeleckého spolku 
(J. Rybánský), s  okolnostmi vzniku a  další osud vsi 
Nový Varnsdorf - nynějších Karłowic na polském 
území (K. Veselý, J. Sucharda), studií o  nejslavnějším 
rodákovi z Chřibské botaniku Tadeáši Haenkemu 
(R. Procházková), s  tradicí poutního místa Fili-
pov, které letos oslavilo 150. výročí (K. Mágrová) 
či s  memoárově laděným příspěvkem o  budování 
školního závodu Velvety v  Zahradách u  Rumburka 
(E. Heinl). Opominuto nebylo ani 200. výročí naroze-
ní sochaře a  varnsdorfského rodáka Vincenze Pilze. 
Sondami do místních přírodopisných poměrů jsou 
stati o výskytu brouků a motýlů na vrchu Hraniční buk 
(L. Blažej se třemi spoluautory) a  výskytu orchidejí 
v blízkých lokalitách (J. Plekanec).
Pokud jste si publikaci nepořídili například na listopa-
dovém knižním minitrhu v knihovně, můžete se obrátit 
přímo na vydavatele: kpmv@quick.cz, tel. 412 334 107. 
Distribuce je zajištěna také přes místní knihkupce a in-
focentra.      (KPMV)

Připomenutí událostí 17. listopadu

Cestovatelský festival „Sedmi divů“ 
i s cestovateli z Krásné Lípy

Svatý Martin přijel 
na bílém koni

Ne však v mistrovském utkání našich fotbalových

Rybniště zabodovalo 

ě d l d lší č k h řá l

A je tu Mandava 2016
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Adventním koncertem v  kostele sv. Máří Magdaleny zahájil 1. adventní neděli 
v Krásné Lípě Krásnolipský komorní sbor spolu se sborem Gaga Povrly. Na zapl-
něném Křinickém náměstí následoval další koncert – dětí z mateřské školy a Sbo-
rečku a poté přišla dlouho očekávaná chvíle - rozsvícení vánočního stromu a vy-
puštění balónků s přáními Ježíškovi. Tím však nedělní večer neskončil, v Resortu 
Lípa se pokračovalo adventní pohádkou divadla Koloběžka. 
Během večera nechyběl svařák a čaj na zahřátí a hlavně příjemná, předvánoční 
atmosféra.
Téhož dne od 10:00 bylo v krásnolipském kulturním domě připraveno adventní 
tvoření, kde si děti společně s rodiči mohly vlastnoručně vyrobit adventní ozdo-
bu, nebo třeba drobný vánoční dáreček.

V rámci letošních aktivit při obnově a údržbě drobných sakrálních památek na 
území města, došlo ještě před zimou i  na výměnu dřevěného Hesseova kříže 
v Dlouhém Dole. Připravena je i obnova tzv. Paulova (Klingenbeckova) kříže nad 
Kyjovem. Bude-li přát počasí, stihneme ji ještě letos.

To přísloví známe všichni: Iniciativní blbec je horší než divize nepřátel. 
Dlouho jsem si dělal iluze, neznaje alespoň maličko vnitřnosti centrální poli-
tiky, o nejrůznějších tabulkách a žebříčcích v mnoha aktivitách zákonodárců. 
Kdo nejvíce bojuje za to či ono, třeba proti korupci (dlouho byl v tomto velmi 
dobrý poslanec David Rath). Kdo předložil nejvíce pozměňovacích návrhů 
či nových zákonů, kdo nejdéle a nevíce mluvil (mnozí sice hezky mluví, ale 
v rozporu s tím co říkají, pak často i hlasují). Atp. Teď s čerstvou dvouletou 
zkušeností vidím zblízka, že je to hodně jinak a že to není zase tak důležité. 
Jeden poslanec se chlubil tím, že je v žebříčku předkládaných nových návrhů 
zákonů nejlepší. Zdálky to vypadá chvályhodně, jako že je pracovitý. Později 
v  praxi jsem zažil jeden z  jeho zákonů, co prošel Poslaneckou sněmovnou 
a přišel do Senátu. Byl to návrh na první pohled líbivý, avšak ve své podstatě 
zbytečný, neúčinný, předložený pozdě. Posouval jednu velmi „potřebnou“ 
státní instituci do nějakého jiného režimu – klasicky důležitý problém. Když 
zákon nakonec prošel, ozvala se po půl roce Evropská komise, že tímto zá-
konem prosazená změna je v rozporu s principem EU a že to má být jinak. 
Překvapený jsem byl, když nakonec stejný poslanec byl ve skupině, která 
nedlouho poté předložila další novelu stejného zákona. A  tak to, co tvrdě 
prosadil o rok dříve v dané věci, touto novelou vrací zase zpět! 
Výborně. Kdyby tedy takovýto aktivista nic nedělal, mohli jsme si odpustit 
další dvě zbytečné novelizace, zmatky, reorganizace a  zaplevelování práv-
ního řádu. A  takových příkladů, přímo či nepřímo, nakonec zažíváme více. 
Zbytečná práce, ale navenek se vytváří dojem, že se něco dělá … pro lidi. 
Často je to opravdu ode zdi ke zdi. Sem tam. A zase zpět. A s většími kompli-
kacemi. Dělají to někteří přehnaně iniciativní zákonodárci, úředníci, politici 
… Celá armáda jich je a další přibývají. Stále se spěchá, rychle další a další. 
K čemu je taková práce? A k čemu jsou pak sestavovány různá pořadí a hod-
notí se dosažené příčky? K ničemu.
Kdyby tací nedělali nic, bude líp. Méně je více. Naše zákonodárství trpí po-
sledních cca 15 let přemírou zákonů, na které navazuje mnoho a mnoho dal-
ších podzákonných norem. Nařízení, vyhlášky, normy, metodiky … hromady 
dokumentů, ve kterých se všichni ztrácí a podle kterých již ani nejde nic dělat. 
Pan poslanec je ale v pohodě. Vždyť vede tabulku v produktivitě!
Váš senátor

Zbyněk Linhart

První ochutnávka vánoční 
atmosféry 

Hesseův kříž v Dlouhém Dole se 
dočkal obnovy

Slovo senátora
Být přehnaně iniciativní je 

nebezpečné všude

Muzeum Rumburk pobočka Oblastního muzea v Děčíně  
Vás srdečně zve na tradiční vánoční výstavu 
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I. Hlavní program
Zbytková jednotná kanalizace - Usnesení RM č. 36 – 01/2016   
RM projednala přechod vlastnictví zbytkové jednotné kanalizace do majetku města Krásná 
Lípa, dle kupní smlouvy č. 2013/34/11 - 191, ze dne 2. 4. 2013, schválené usnesením ZM č. 
14-51/2012.
RM ukládá vedoucímu OVIŽP Petru Simandlovi: 
1)  zajistit fyzické převzetí zbytkové kanalizační sítě, vč. projektové dokumentace a souvisejí-

cích dokumentů,
2)  informovat vlastníky objektů napojených na tuto kanalizaci o dalším postupu ve věci pro-

vozování,
3)  připravit návrh dotačního programu na připojení na veřejnou kanalizační síť na rok 2017,
4)  spolu se starostou města jednat se SčVK Děčín, a. s. o zajištění přechodného provozování 

této sítě.
 Vývoj ceny stočného  - Usnesení RM č. 36 – 02/2016   
RM projednala informaci o návrhu ceny stočného ze strany provozovatele kanalizace Severo-
české vodovody a  kanalizace a. s. a  ukládá starostovi města připravit návrh na zajištění tzv. 
solidární ceny pro rok 2017. 
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 25, k. ú. Zahrady - Usnesení RM č. 36 – 03/2016   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 25 o výměře 160 m2, k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady 
Martinu Grögerovi, bytem Staré Křečany 138. 
Pronájem p. p. č. 1236, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení RM č. 36 – 04/2016   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1236 o  výměře 282 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem udržování 
vodního biotopu Oldřichu Zahradníčkovi, bytem Sněžná 7, Krásná Lípa za cenu 500 Kč/rok. 
Pronájem p. p. č. 1182/4, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení RM č. 36 – 05/2016   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1182/4 o výměře 1240 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem sekání trávy 
Josefu a Jitce Růžičkovým, oba bytem Matušova 81/2, Rumburk. 
Změna nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 36 – 06/2016   
RM neschvaluje převod smlouvy o  nájmu pozemku č. 98/23/70/008 z  Josefa Exnera na Evu 
Kamberskou. 
Prodej p. p. č. 3149 a p. p. č. 747/1, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 36 – 07/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 3149 o výměře 339 m2 a p. p. č. 747/1 o výměře 815 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janu a Radce Hnutovým, oba bytem Polní 4, 
Krásná Lípa za cenu 46 160 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Prodej p. p. č. 290/3, 292, 293, 294, 296/3, 3058/1 a 3058/2, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 36 – 08/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 290/3 o výměře 36 m2, p. p. č. 292 o výměře 668 
m2, p. p. č. 293 o výměře 440 m2, p. p. č. 294 o výměře 40 m2, p. p. č. 296/3 o výměře 139 
m2, p. p. č. 3058/1 o  výměře 34 m2 a  části p. p. č. 3058/2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Ladislavu Bezděkovi, bytem Bendlova 438/7, Krásná Lípa z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 300/2, 301 a 302, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 36 – 09/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 300/2 o výměře 731 m2, p. p. č. 301 o výměře 454 
m2 a p. p. č. 302 o výměře 104 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Janě 
a Miroslavu Fafl ákovým, bytem Kyjov 3, Krásná Lípa za cenu 62 270 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej p. p. č. 2330/3, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 36 – 10/2016   
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2330/3 o  výměře 771 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Tomáši a Olze Müllerovým, oba bytem Dukelská 700/2, Krásná Lípa.  
Prodej p. p. č. 54/1 a p. p. č. 53/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 36 – 11/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 54/1 o výměře 1512 m2 a p. p. č. 53/2 o výměře 916 
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu Janu Hájkovi, bytem 
V Podhájí 251/10, Rumburk za cenu 132 100 Kč (do základní výměry 60 000 Kč, nad základní 
výměru 61 400 Kč, porosty 10 700 Kč). Prodej bude realizován podle čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu 
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 36 – 12/2016   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 840/2 o výměře 8 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 841/4 o výměře 104 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 848/4 o výměře 6 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 850/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 545/1 o výměře 235 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Změna kupní smlouvy na prodej pozemků - Usnesení RM č. 36 – 13/2016   
RM neschvaluje žádost Luďka Ducháče, bytem Šumavská 2155/23, Šumperk o úpravu kupní 
smlouvy na prodej pozemku za účelem výstavby s dohodou o složení jistoty.  
Byty - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 36 – 14/2016   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2016/25/26 - 405, na byt č. 4, E. Krásno-
horské 781/19 s Milanem Gunarem, bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa k 30. 11. 2016. 
Byty - Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 36 – 15/2016   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy z 2. 5. 1968, na byt č. 1, Rumburská 977/5 
s Josefem Vrabcem, bytem Rumburská 977/5, Krásná Lípa k 30. 11. 2016. 
Byty - ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 36 – 16/2016   
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2016/25/26 - 401, na byt č. 23, Nemoc-
niční 1137/6 s Hanou Karešovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa k 31. 12. 2016. 
Dotace TJ - Usnesení RM č. 36 – 17/2016   
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2016/45/13 - 79 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Krásná 
Lípa, z. s. Dodatek upravuje termín dotace na akci.  

III. Různé
Výpůjčka pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 36 – 18/2016   
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit část p. p. č. 2748/3 o výměře 50 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 36 – 19/2016   
RM ruší usnesení RM č. 35-02/2016 ze dne 2. 11. 2016 o prodeji p. p. č. 1921/6, k. ú. Krásná 
Lípa. 
Prodej p. p. č. 1921/6, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 36 – 20/2016   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1921/6 o výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zřízení zahrady Janu a Haně Benychovým, oba bytem E. Krásnohorské 348/43, Krásná Lípa za 
cenu 11 720 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 36 – 21/2016   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 2. 2017 nebytový prostor č. 4, Křinické 
náměstí 14/16 - dosud provozován jako prodejna tabáku, papírnictví, galanterie - o velikosti 
109,33 m2 (smluvní nájemné 4 621 Kč/měs.). Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k  pronájmu - byt č. 1, Masarykova 25/9 - Usnesení RM č. 36 – 
22/2016   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Masarykova 25/9. Byt I. kategorie o velikosti 3 
+ 1 (119,10 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 
nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 23, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 36 – 23/2016   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 1. 2017 byt č. 23, Nemocniční 1137/6. 
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (29,54 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy 
se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.  

Doplnění lokálního výstražného a  varovného systému, digitálního povodňového 
plánu pro město Krásná Lípa - Usnesení RM č. 36 – 24/2016   
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění lokálního výstražného a varovné-
ho systému, digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa“ v rámci dotačního titulu 
„OPŽP - Výzva č. 47 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření, aktivita 1.4.3 - Budování 
a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digi-
tální povodňové plány“. 
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 36 – 25/2016   
RM schvaluje podání žádosti o  dotaci na projekt „Energetické úspory v  bytovém domě 
č. p. 1137, Krásná Lípa“ v rámci dotačního titulu „IROP - Výzva č. 37 - Energetické úspory v by-
tových domech II“. 
Projektová a inženýrská činnost - Usnesení RM č. 36 – 26/2016   
RM se seznámila s nabídkou ing. arch. Libora Krále, Tyršova 1054/7, Krásná Lípa, na projekto-
vou a  inženýrskou činnost spočívající v přípravě projektů staveb v Krásné Lípě. RM schvaluje 
zpracování studií včetně inženýrské činnosti v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
Uzavírání smluv - plyn - Usnesení RM č. 36 – 27/2016   
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru majetkového a civilně správního, k uzavírání smluv 
o připojení k distribuční soustavě s fi rmou RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za-
stoupená fi rmou GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno a smluv o sdružených službách 
dodávky plynu s fi rmou innogy Energie, s. r. o., Limuzská 3135/12, Praha 10. 
Obnova fasády Kyjovská 625/53 - dodatek č. 2 - Usnesení RM č. 36 – 28/2016   
RM se seznámila s  průběhem realizace obnovy fasády objektu Kyjovská 625/53 a  schvaluje 
dodatek č. 2 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. 
Souhlas s dlouhodobým záborem na Křinickém náměstí 
Usnesení RM č. 36 – 29/2016   
RM schvaluje dlouhodobý zábor části pozemku p. p. č. 2748/3, k. ú. Krásná Lípa, před domem č. 
p. 6, z důvodu jeho rekonstrukce fi rmou WAKOS s. r. o., IČ 62241834, se sídlem Dvořákova 969, 
Rumburk. Velikost záboru bude 1,5 x 15,2 m, doba trvání od 22. 11. 2016 do 31. 03. 2017, za 
podmínky zachování bezpečného průchodu pro pěší.  
Schválení Provozního řádu ČOV - Usnesení RM č. 36 – 30/2016   
RM schvaluje Provozní řád Čistírny odpadních vod, ČSOV Křižíkova a ČSOV Kyjovská, zpracovaný 
fi rmou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., útvar projekce Liberec.
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu  
Usnesení RM č. 36 – 31/2016   
RM schvaluje Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene a  smlouvu 
o právu provést stavbu č. 2016/40/15 - 492, na vedení nové elektro přípojky v místní komu-
nikaci p. p. č. 2843, k. ú. Krásná Lípa, v ulici Tyršova, pro budoucí RD na pozemku č. 1086/6, 
k. ú. Krásná Lípa, s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť 
Usnesení RM č. 36 – 32/2016   
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:
-  Rojer Jaroslav, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 460,
-  Kratochvíl František, Kratochvílová Jiřina, Kratochvíl Martin, Krásná Lípa, Kratochvíl  František, 

Království – smlouva č. 2016/49/15 - 493,
-  Nová Irena, Krásná Lípa – smlouva č. 2016/49/15 - 494,
-  Mašík Ondřej, Kralupy n. Vltavou – smlouva č. 2016/49/15 - 495,
-  Procházka Jiří, Procházková Štěpánka, Velecká Vladimíra, Krásná Lípa – smlouva 

č. 2016/49/15 - 496.
Souhlas se stavbou zahradní chatky na pozemku města 
Usnesení RM č. 36 – 33/2016   
RM schvaluje stavbu zahradní chatky Josefu Myšákovi, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa, na 

pronajaté části pozemku p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa. Jmenovaný bere na vědomí, že po 
ukončení nájemního vztahu musí stavbu odstranit na své náklady. 
Aktualizovaný povodňový plán - Usnesení RM č. 36 – 34/2016   
RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný povodňový plán Města Krásná Lípa, který zpracovala 
fi rma VOP Dolní Bousov, spol. s r.o., se sídlem Tovární 785, Dolní Bousov. 
Schválení výjimky z pravidel pro dotaci na opravu střechy  
Usnesení RM č. 36 – 35/2016   
RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 
2016, spočívající v prominutí pozdějšího oznámení dokončení opravy střechy a v nepředlože-
ní dokladu o  likvidaci původní plechové krytiny, manželům Lehoczkým, Mánesova 983/10, 
Krásná Lípa. 
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2016 
Usnesení RM č. 36 – 36/2016   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2016/49/15 - 498 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Krásná Lípa na rok 2016 pro Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2016 
s Ondrejem a Drahoslavou Lehoczki, oba bytem Mánesova 983/10, Krásná Lípa.
Schválení výjimky z pravidel pro dotaci na opravu fasády 
Usnesení RM č. 36 – 37/2016   
RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 
2016, spočívající v  prominutí pozdějšího oznámení dokončení opravy fasády manželům Le-
hoczkým, Mánesova 983/10, Krásná Lípa.
Smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy, plotu, fasády 2016 
Usnesení RM č. 36 – 38/2016   
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2016/49/15 - 497 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Krásná Lípa na rok 2016 pro Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2016 
s Ondrejem a Drahoslavou Lehoczki, oba bytem Mánesova 983/10, Krásná Lípa.  
Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v ob-
cích Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) - Usnesení RM č. 36 – 39/2016   
RM projednala a  bere na vědomí studii „Optimalizace hospodaření s  komunálními odpady 
včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“. 
Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v ob-
cích Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) - Usnesení RM č. 36 – 40/2016   
RM na základě studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové 
složky v  obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ doporučuje ZM schválit účast v  případném 
společném výběrovém řízení na provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve Šluk-
novském výběžku při Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 
Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v ob-
cích Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) - Usnesení RM č. 36 – 41/2016   
RM doporučuje ZM pověřit starostu města Krásná Lípa Jana Koláře k  zastupování města při 
stanovení podmínek pro případné společné výběrové řízení na provoz systému nakládání s ko-
munálním odpadem ve Šluknovském výběžku.  
7. rozpočtové opatření - Usnesení RM č. 36 – 42/2016   
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2016 dle předloženého 
návrhu. 
Pečovatelská služba - Usnesení RM č. 36 – 43/2016   
RM bere na vědomí podání žádosti o  dotaci na pečovatelskou službu do programu Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017. 
Likvidační komise - Usnesení RM č. 36 – 44/2016   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti - Usnesení RM č. 36 – 45/2016   
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná podání žádosti o dotaci na projekt Klub Včelka 2017 do progra-
mu Integrace romské menšiny 2017 od MŠMT dle přílohy. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí daru - Usnesení RM č. 36 – 46/2016   
RM doporučuje ZM schválit p. o. Kostka Krásná Lípa přijetí daru na provoz Dětského tanečního 
souboru Lila Rosa od Nadace Agrofert ve výši 92 205 Kč. 
Činnost p. o.  - Usnesení RM č. 36 – 47/2016   
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. 
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 36 – 48/2016   
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu Základní organizaci Českého svazu 
včelařů Rumburk na konání členské a výroční schůze dle žádosti. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na prosinec 2016  
Usnesení RM č. 36 – 49/2016   
RM bere na vědomí program kina a plán akcí kulturního domu na měsíc prosinec 2016, dle 
přílohy. 
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 36 – 50/2016   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 34. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápisy: 
- Dopis od MěÚ Rumburk ve věci rozdělení pozemku - stavební parcela číslo 545/1 
  v k. ú. Krásná Lípa,
- Dopis zaslaný na ČŠI PhDr. O. Andrysovi ve věci - Stížnost na postup ČŠI při
  zpracování a doručení inspekční zprávy č. j. ČŠIM-903/16-M, 
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 11. 2016,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 11. 2016. 

Jan Kolář
 Jana Drobečková

USNESENÍ 
z 36. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 11.     


