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Parkování na náměstí budeme muset regulovat
Je to trend moderní doby
Že aut přibývá, není žádná novinka. Je to problém
téměř všech měst, také Krásné Lípy, především obyvatelé sídliště o tom vědí své. Tam je komplikované
parkování celoroční záležitost, která bývá v zimním
období umocňována kombinací sněhových přívalů
a nedisciplinovaností a pohodlností řidičů. Ale situace není příznivější ani v okrajových částech města.
Kyjov se potýká s návaly aut návštěvníků především v letním období, ale i v zimě, pokud je příznivé počasí a ve skalách se vytváří ledopády, není
situace vůbec jednoduchá. Vlčíhorští vědí také své.
V posledních třech letech se dá pozorovat i sezónní
přeplněnost Křinického náměstí.

Je to pozitivní signál, i problém
Není to tak dávno, kdy nevzhledná asfaltová plocha
různých odstínů šedi zela prázdnotou, a po pravdě si musíme přiznat, že projíždějící řidiče nemělo
mnoho co nalákat k zastavení. Změna, kterou město
prošlo v minulých dvou desetiletích, přinesla zásadně jinou situaci. Krásná Lípa se stala turistickým centrem, jak jsme si před lety vytknuli za cíl. Soustředili
jsme se mj. na upravený veřejný prostor a nabídku
turistické infrastruktury. Připojili jsme i přiměřenou
reklamu, propagaci a prezentaci města. A výsledky
se dostavují. Svědčí o tom mnohé. Například výrazný nárůst ubytovacích kapacit, rozšiřující se nabídka turistických služeb, přibývají cukrárny, pekárny,
výborně funguje pivovar. Právě turisté, kteří každoročně přijíždí, nám pomáhají spektrum služeb
udržet a motivují podnikatele k dalším investicím.
Logicky se většina aktivit především váže k centru
města, k náměstí. Jen náš Dům Českého Švýcarska
navštíví ročně 40 tisíc návštěvníků. Tlak na parkování přímo na náměstí roste.

Co s tím? Nejprve nabídka, pak regulace
Něco omezit nebo zakázat je vždy lákavě jedno-

duché. Pozorujeme to kolem sebe, bohužel, denně. My toto cestou jít nechceme. Než přistoupíme
k regulacím, chceme připravit alternativní nabídku.
Již koncem minulého roku jsme se v zastupitelstvu zabývali situací kolem parkování ve městě.
Nemůžeme jít cestou velkých turistických center,
kde jsou vnitřní prostory měst uzavřeny a parkování je řešeno centrálně na okrajích sídel. To nám
neumožňuje územní plán, kde především ze strany
orgánů ochrany přírody dochází k výrazným limitům a omezování. Zpracovali jsme výchozí materiál,
který říká, že kapacita možných parkovacích ploch
v širším centru města je v zásadě zatím dostatečná
a na mnoha místech nevyužívaná. Je však potřeba
některé plochy upravit, rozšířit a vhodně označit.
Částečně jsme upravili parkovací plochu pod sídlištěm, v příštím roce by mohla dostat finální asfaltový povrch. Již teď je evidentní, že je mnohem více
využívána. Právě se dokončují úpravy v ulici Školní
a kolem Domu služeb, kde všude budou nová parkovací místa. Aktuálně je vyprojektováno i nové
parkoviště v prostoru u restaurace U Kuruce, kde
čekáme na vydání stavebního povolení. Rozšíření
o pár míst čeká i parkoviště naproti, v prostoru bývalé tržnice. Podobně čekáme na vydání stavebního povolení na prostor pod rybníkem Cimrák, kde
bude možné také stání vozidel. Následně počítáme
v příštím roce s regulací parkování přímo na náměstí. Vhodnou formu v současné době projednáváme
se silničním správním úřadem a s Policií ČR.

A na okrajích?
Ve Vlčí Hoře je situace komplikovaná opět územním
plánem. Jediná větší plocha, kde je možné parkoviště vybudovat je privátní. Bude na ní vybudováno
zaměstnanecké a návštěvnické parkoviště společnosti Nobilis Tilia. My v současné době čekáme
na vydání stavebního povolení na parkoviště pro
vozidla naproti opravené kapli. Sousedící chalupáři

se snaží stavbu zablokovat. Podobná situace je, bohužel i v Kyjově, kdy stavební řízení u kapacitního
parkoviště u přehrady blokuje chalupář z Jablonce
nad Nisou.

Jak dál?
Je zřejmé, že budování parkovišť nemůže být jediným opatřením, jak usměrnit dopravu a omezit tak
potřebu té individuální. Dlouhodobě se snažíme
jednat o podpoře a rozvoji veřejné hromadné dopravy. Zde je odpovědnost především na Ústeckém
kraji. A je potřeba přiznat, že některé věci se již podařily, o dalších se jedná. Významnou koordinační
roli zde sehrává OPS České Švýcarsko. Jezdí turistické autobusové i vlakové linky, funguje tzv. Dráha
Národních parků atp. Jednáme o rozšíření provozu
na trati Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice s návazností na Saské Švýcarsko. Před spuštěním je
prodloužení autobusové linky Brtníky – Krásná Lípa
– Varnsdorf – Trixi Park v Grosschönau. V kombinaci
se zvýhodněným turistickým jízdným jde o účinný
nástroj k omezování individuální automobilové dopravy.
Stranou v budoucnu nemůže zůstat ani Správa
Národního parku České Švýcarsko. Jedná se především o návštěvníky území, které má ve správě
a péči. Dá se předpokládat, že připravovaná studie
potřeb obcí regionu Českého Švýcarska ukáže problematiku parkování návštěvníků jako jeden z prioritních problémů. Pro inspiraci není potřeba chodit
daleko. Parkoviště v Křinickém údolí na německém
území vybudovala a provozuje správa NP SŠ. Bude
potřeba otevřít diskusi o vybudování kapacitních
parkovišť typu P+R s kyvadlovou dopravou do území a výstavbě odstavných ploch podél území. Pak
budeme moci omezit parkování v obcích, kde
ve stísněném prostoru auta neustále přibývají.
Jan Kolář, starosta města
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Koncert skupiny Prague Cello Quartet

SVOZ

SEPAROVANÉHO ODPADU
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 30. 8 / 13. 9.
Vlčí Hora, Zahrady: 27. 8. / 10. 9.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře
č. 5.
Provozní doba TS 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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

Název jejich nejnovějšího CD je HAPPY a i my jsme
se tak cítili při odchodu z kostela sv. Máří Magdalény
poslední červencovou sobotu. Tito mladí umělci
mají radost z hudby a svůj pocit dokáží velmi
dobře přenést i na ostatní, a že se jich nesešlo
málo. V kostele zbývalo jen pár volných míst. Všem

posluchačům se koncert líbil. Každý si z repertoáru
kvarteta mohl vybrat svůj šálek kávy. Ti kdo litují, že
nepřišli, se mohou podívat na internetu na skvěle
vypracované a poutavé webové stránky tohoto
hudebního tělesa: www.pcq.cz
Alena Starostová

Letní podvečer v kulturním domě
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství
JUDr. Pražák
a Insolvence/oddlužení
hanzlicek@komunitnicentrum.com
telefon 777 925 302
Otevřeno pondělí a středa

PO – PÁ 14:00 - 17:00
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893
Klub Včelka
pro předškoláky od 3 let
PO – PÁ 8:00 - 13:00
hadravova@komunitnicentrum.com
telefon 774 020 265

Dluhové poradenství
novakova@komunitnicentrum.com
Odlehčovací služba
telefon 778 888 431
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302
Pracovní a kariérové
poradenství,Retrostipendia hanzlicek@komunitnicentrum.com
houskova@komunitnicentrum.com
Komunitní práce
telefon 775 441 238
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com Půjčovna kostýmů
pro malé děti
telefon 774 974 583
telefon 412 354 842
Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com Půjčovna kompenzačních
pomůcek
telefon 777 036 828
telefon 777 925 302
T-Klub – NZDM
prádelna Kolíček
PO – SO - 13:00 - 19:00
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
Amari klub – NZDM
telefon 777 291 340
PO – PÁ 12:00 - 14:00
příprava do školy

V sobotu 11. srpna jsme v našem kulturním domě
přivítali sopranistku Pavlínu Senič s Danielem
Hůlkou, kterého všichni znají z jeho muzikálových
rolí. Pan Hůlka vystoupil jako první a zazpíval
několik svých oblíbených písní. Rozloučil se s námi
písní Ráj na hudbu Vangelise. Charizmatická
sopranistka všechny okouzlila svým hlasem
a příjemným vystupováním. Celý sál se rozzářil při
její Granadě a potemněl, když jako rusalka zvedla

ruce vzhůru k obloze a hleděla s námi na měsíc,
který hbitě vyčaroval pan zvukař Jiří Koubek.
Posluchači ji vyprovázeli dlouhým potleskem.
Všichni ze sálu odcházeli s nadšením a vědomím,
že nás brzy navštíví další vynikající pěvkyně Andrea
Tögel Kalivodová. Naše přední mezzosopranistka
vystoupí 28. října v kostele sv. Máří Magdalény, kam
jste všichni zváni.
Alena Starostová
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Skalní hrádky 2018 jsou minulostí

Ve dnech 10. – 12. srpna zorganizoval náš Klub
českých turistů ve spolupráci s Technickými
službami Městského úřadu Krásná Lípa již
36. ročník dálkových a turistických pochodů
Skalními hrádky Labských pískovců. Celý podnik
byl zařazen do seriálu „100 let republiky“ a „130
let KČT“. Účastníci měli možnost plnit OTO
(oblastní turistické odznaky Krásnolipsko, Labské
pískovce a Köglerova naučná stezka). Od pátku
do neděle bylo připraveno celkem 9 pěších tras od
2 do 100 km, 4 cyklotrasy a přehrada v Kyjově byla
připravena pro zájemce o plavání, kteří by tak splnili
jednu s podmínek pro udělení odznaku IVV. V rámci
pochodu jsme již třetím rokem připravili běh či
cvičení maminek s kočárky a celá akce byla opět
zařazena do Československého poháru v ultratrailu.
Tentokrát jsme postavili trasu 109 km s úplným
vyloučením asfaltového povrchu, extrémně
zvlněným terénem a několika občerstvovacími
stanicemi. Ti nejzdatnější tuto trať opět běželi,
nicméně běh není hlavní podmínkou.
Když jsme hodnotili loňské Skalní hrádky, opatrně
jsme konstatovali, že rok 2016 a 2017 naznačil
alespoň částečně návrat k časům, kdy byla tato akce
jednou z nejúspěšnějších ve městě. Letošní rok nám
tuto skutečnost potvrdil. Počasí bylo až na výjimky
jako stvořené pro aktivní pohyb. Na plánované trasy
se vydalo 284 aktivních účastníků (tzn., že došli
do cíle s právem obdržet účastnický list, na delších
trasách odznak a děti připravené odměny). Desítky
dalších zájemců si prošli připravené trasy pro své
potěšení. Nejvíce přihlášených bylo na dětské
trase, běžců na 109 km odstartovalo 34 (nejrychlejší
proběhl trať za 14 hod. a 12 min, nejrychlejší žena
běžela za 18 hod. a 40 vt.). 1939 byl rok narození
nejstaršího účastníka a z největší dálky k nám přijeli

závodníci z Maďarska.
Organizace Skalních hrádků není jednoduchá
(ostatně jako každá podobná akce). Proto je třeba
ocenit tým hlavních organizátorů. Ti si s přípravou
dali práci a v konečném výsledku přípravu zúročili.
Péči o agendu kolem plnění podmínek IVV a plnění
oblastních odznaků měl na starosti pan Hanousek
a i vzhledem k jeho zdravotním problémům si úkoly
splnil na výbornou.
Uskutečnit turistické pochody v takovém
rozsahu není možné bez nezištné pomoci mnoha
konkrétních, ale mnohdy anonymních jednotlivců
či kolektivů. Většina nepotřebuje slova chvály, stačí
jim pocit sounáležitosti a snad i dobře vykonané
práce. Nicméně výbor klubu českých turistů

Kancelář senátora

za Děčínsko Zbyněk Linhart
Adresa:
Varnsdorf, Generála Svobody 1905
Úřadující dny:
každé pondělí vždy od 14:00 do 16:30
hodin, jinak dle přítomnosti nebo
po dohodě
Asistent: Bc. Radim Burkoň,
tel.: 773 289 605, e-mail: radim@burkon.cz, https://www.facebook.com/
linhart.krasnalipa

Krásnolipská nádhera
Hudebně pivovarským festiválkem Krásnolipská nádhera v sobotu 4. srpna 2018 oslavil Pivovar Falkenštejn
páté výročí od svého otevření.

děkuje všem svým členům i nečlenům. Děkuje
všem, kteří pomohli na kontrolách, prezentaci,
ve stánku s občerstvením a přípravě či likvidaci
místa startu a cíle. Dík patří vedení Kostky za pomoc
při obsazení dvou kontrolních stanovišť. Velmi si
vážíme vstřícnosti ředitelství Aparthotelu Lípa,
které umožnilo využít prostory hotelu k prezentaci
účastníků.
Samostatnou kapitolou je aktivní pomoc
Technických služeb. To se netýká pouze Skalních
hrádků, ale bez pomoci zaměstnanců TS se patrně
neobejde většina akcí organizovaných v našem
městě. Jejich ochota, samostatnost a klid při
práci jsou příkladné. Velice si vážíme nabídky
Základní školy, Sboru dobrovolných hasičů a ZO
Tilia s nabídkou ubytování účastníků pochodu,
kterou jsme využili bezezbytku. Při přípravě
a realizaci ultratrailového závodu jsme s vděčností
přijímali rady zkušeného profesionála pana Olafa
Čiháka. Neocenitelnou pomoc nám poskytly
firmy, které nám pomohly zkvalitnit úroveň
občerstvení a odměn na ultratrailovém závodě.
Za všechny jmenujme Naturu pana Waldemara
Grešíka, Chodskou pekárnu paní Alenky Šedivé,
Ratio sportovní a chovatelské potřeby pana
Zdeňka Ringelhána jakož i České Švýcarsko o.p.s.
Nesmíme zapomenout na penzion Na konci
světa v Rynarticích a HeyBar ve Svoru, kde ochota
obsluhujícího personálu byla více než příkladná
(zde byly dvě občerstvovací stanice).
Jak psáno výše, letošní Skalní hrádky jsou za námi
a my už nyní připravujeme ročník 2019 s vědomím,
že nebývá vždy vše dokonalé a že je třeba stále
přemýšlet a zlepšovat. A o to se budeme snažit.
Výbor KČT Krásná Lípa (redakčně upraveno)

Asistent prevence kriminality

KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat
našeho asistenta prevence kriminality
na tomto telefonním čísle: 723 255 954.

Mobilní zákaznické
centrum

Severočeských vodovodů
a kanalizací

V podstatě vše potřebné, co na běžném
zákaznickém centru (přepisy smluv,
odhlášení, přihlášení, donést podklady
k žádostem na zhotovení přípojek,
změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte
v mobilním zákaznickém centru přímo
na krásnolipském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu:
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí
až do 30. 9. 2018.
Běžné zákaznické centrum najdete
ve Varnsdorfu 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 případě potřeby
volejte 212 812 212!
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Počasí v Krásné Lípě – červenec 2018
Po krátké pauze opět přepisujeme rekordy.
Červenec roku 2018 byl s průměrnou teplotou
19,0°C nejteplejším červencem minimálně od roku
2009. Dosud rekordní červenec 2015 překonal
o 0,1°C. Zajímavostí je, že minimální měsíční teplota
+5,9°C je nejnižší teplotou, která byla v červenci
od počátku měření naměřena. Dalším prvenstvím
je maximální měsíční teplota, která dosáhla
+33,3°C a byla naměřena 31. července. O 0,6°C tak
bylo překonáno maximum z července 2015. I přes
rekordně teplý průběh měsíce nebyla zaznamenána
žádná tropická noc. Smutné prvenství si nese tento
měsíc i po srážkové stránce. Srážkový úhrn 19,0 mm
je nejnižším červencovým úhrnem. Sucho se tak
prohloubilo do dosud nevídaných mezí.
Severozápadní Čechy jsou několik měsíců
nejpostiženějším regionem. Proběhla tak výměna
s východní Moravou, která v rekordně teplém létě
2015 na tom byla podobně jako náš region.
Období 1. – 10. 7.
První červencový den měl do léta daleko. Maximální
teplota lehce pod 18°C a minimum na rekordních
+5,9°C jsou hodnoty normální na přelomu dubna
a května.
Následující dny ale už přeci jen dorazilo letní
počasí. 5. července byl zaznamenán první tropický
den tohoto roku. Teplota vystoupala na hodnotu

+30,1°C. Loni jsme si museli na první třicítku počkat
až do srpna. Následovalo ochlazení, bohužel zcela
bez dešťového doprovodu. Teploty ve druhé
polovině období stoupaly na hodnoty kolem 22°C.
Období 11. 7. – 20. 7.
Vůbec nejchladnějším obdobím července bylo
období mezi 10. a 12. červencem. Denní teploty
stoupaly jen k 18°C, noční klesaly i pod 10°C.
12. července byly zaznamenány nejvýraznější
červencové srážky. Napršelo 13,2 mm. Následovalo
vyjasnění a oteplení. Do konce období stoupaly
odpolední teploty na hodnoty kolem 25°C.
Období 21. 7. – 31. 7.
Třetí dekáda byla z celého měsíce bezpečně
nejteplejší. Teploty stoupaly ve všech dnech nad
letní hranici 25°C, často stoupaly pár desetin pod
tropickou třicítku. Se „štěstím“ tak byly za červenec
zaznamenány „jen“ 4 tropické dny. V samotném
závěru měsíce totiž odpolední teploty hravě nad
tropickou třicítku vystoupaly. V noci z 30. na 31.
července unikla o 0,2°C zápisu do statistiky tropická
noc. Ranní teplota klesla na +19,8°C. Pro tropickou
noc platí, že minimální teplota v intervalu 22:00 –
8:00, musí být vyšší nebo rovna 20°C. Období se
obešlo zcela beze srážek.

Koncert
Evy Mokré na violu
Letos jsme v rámci Krásnolipského kulturního léta
měli možnost vidět a slyšet celou řadu umělců
a jejich úžasných koncertů. Mezi ně patří i koncert
Evy Mokré na violu, který rozezněl skladbami
starých mistrů i populárními filmovými melodiemi
kapli ve Vlčí Hoře v sobotu 18. srpna.

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Další pohled na vyprahlou krajinu v okolí Kamenné
Horky. V pozadí vpravo se pod stromy skrývá nedávno
obnovený Paulův kříž.

Suché a horké počasí nabídlo na mnoha místech
i zajímavé pohledy na krajinu, na fotografii s trochou
nadsázky africká savana na Kamenné Horce.

Horké počasí lákalo k vodě, vidět to bylo i u rybníku
Cimrák. Letos poprvé mohli plavci využít teprve
nedávno vybudovanou malou písečnou pláž. Další
letošní novinkou je i půjčovna paddleboardů a lodiček
provozována privátním investorem.

Krásnolipským hasičům patří velký dík za pomoc
při, v těchto dnech tak nezbytném, zalévání městské
zeleně.
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Získali jsme dotaci na vybudování
moderního sběrného dvora!!!
Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 rozhodla
o přidělení dotace na sběrný dvůr v celkové výši cca 10 mil. Kč. Získané finanční prostředky nám umožní
vybudovat sběrný dvůr na velmi slušné úrovni s vyšším komfortem pro občany i obsluhu.

Vjezd do sběrného dvora a hlavní budova technických služeb s kanceláří obsluhy.

Získali jsme dotaci na úpravu
expozice v Domě Českého Švýcarska
Podařilo se nám získat dotaci ze Státního
fondu ŽP ve výši 1 mil. korun na úpravy
a modernizaci výstavní expozice v Domě
ČŠ na náměstí. Doplněna bude především
technologie audiovizuálních přenosů, další
interaktivní prvky, vstupní turniket atp. Dům
ČŠ vybudovalo město Krásná Lípa a provozuje
ho pro nás obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko.

Pokračujeme
v modernizaci
městské techniky
Pro naše Technické služby jsme zakoupili nový
traktorbagr. Ten stávající dosluhuje, slouží již
více jak 15 let a to byl zakoupen jako použitý.
Po novém traktoru je to další letošní novinka.
Současně je dokončován i nový sklad. V příštím
roce pak zahájíme díky dotaci rekonstrukci
sběrného dvora.

Nový traktor pro naše
Technické služby
Výkonný traktor Zetor byl pořízen pro naše TS.
Jde o celkově čtvrtý stroj, především pro posílení
zajištění zimní údržby komunikací.
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Dočasné vyloučení Děti objevovaly přírodu Českého
vstupu do lesů
Švýcarska „všemi smysly“
na území Národního parku
České Švýcarsko

Z důvodu nebezpečí vzniku požáru vyhlásilo
město Rumburk na území Národního parku České
Švýcarsko dočasné vyloučení vstupu do lesů.
Dočasné omezení platí do 15. 9. 2018. Zákaz vstupu
do lesů se netýká turisticky značených cest (pěší
stezky, cyklostezky a hipostezky) a platí v obcích
Doubice, Krásná Lípa, Kyjov u Krásné Lípy, Vlčí Hora,
Staré Křečany, Brtníky, Kopec a jejich katastrálních
územích. Celé nařízení najdete v aktualitách
na stránkách www.krasnalipa.cz

První certifikovaná trasa
v Ústeckém kraji pro vozíčkáře

vznikne v Krásné Lípě
Ve spolupráci s Klubem českých turistů
připravujeme certifikovanou trasu pro vozíčkáře.
Povede z náměstí kolem Velkého rybníka, přes
prameny Křinice zpět. Okruh bude mít cca 8,5 km,
s možností odbočení do Jiřetína pod Jedlovou.
Spojíme České Švýcarsko s Lužickými horami.

Venkovní učebna v areálu Správy národního
parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v červenci
opět ožila, když přivítala účastníky pětidenního
přírodovědného programu, který společně již
pátým rokem uspořádaly České Švýcarsko o.p.s.
a Správa národního parku České Švýcarsko.
Letošního programu, který byl zaměřen na téma:
Vnímejme přírodu všemi smysly, se zúčastnilo
21 dětí.
Pětidenní programy měly v předchozích letech
vždy nějaké přírodovědné téma např.: hmyz, ptáky,
rostliny. Letos jsme se na přírodu rozhodli podívat
jinak a více si vyzkoušet a potrénovat při jejím
pozorování naše smysly.
Každý den byl věnován jednomu smyslu, který děti
musely pomoc skřítkům vysvobodit od draka, který
je o ně připravil. Nechyběly tedy aktivity, během
nichž se musely děti orientovat jen podle sluchu,
hmatu nebo čichu.
Společně jsme hledali přírodní hudební nástroje,
rozeznávali byliny a koření podle vůní, zkoušeli
svůj zrak při hledání ukrytých zvířat v přírodě,
nebo poznávali přírodniny jen s využitím hmatu.

Do mozaiky aktivit zapadla i přednáška o šelmách
a jejich mnohonásobně dokonalejších smyslech než
má člověk.
Součástí programu byly i výlety do okolí a jeden
celodenní výlet do Růžové (do mýdlárny, na větrný
mlýn a rozhlednu).
V rámci českoněmecké spolupráce jsme připravili
jeden program i pro děti z německé školní družiny
z obce Steinigtwolmsdorf. Den byl věnován hmatu
a tedy rukodělným dílnám. Děti zkoušely plést
košíky, plstily, cínovaly, malovaly apod.
Poslední den programu si děti samy vyráběly
bylinkové máslo ze smetany a zeleninový salát, ale
také potrápily chuťové buňky při ochutnávce ovoce,
bylinných čajů.
Během vícedenních ekovýchovných programů
je našim cílem děti nadchnout pro vnímání
a pozorování přírody, tak aby k ní získaly vztah
a v budoucnu už jako dospělí k ní přistupovaly
ohleduplně. Tyto aktivity v letošním roce
realizujeme v rámci projektu Dotknout se přírody,
který podpořilo MŽP ČR.
Ing. Jarmila Judová – koordinátorka projektu

Zakončení fotbalové sezóny 2017-18
starší přípravka
Dne 30. 6. 2018 se konalo rozloučení s právě
proběhlou fotbalovou sezónou. Bohužel loučení
proběhlo také s hráči, kteří již v kategorii starších
žáků nemohou z důvody nesplnění věkového
limitu nastupovat. Nepodařilo se sehnat dostatečný
počet dětí, aby mohlo být vytvořeno družstvo
splňující věkový limit mladších žáků. Těmto byly
na památku věnovány poháry a míče. Místo
tradičních dresů si rodiče i hráči oblékli pyžama

a zahráli si poslední utkání. K dobré náladě pomohlo
mimo počasí i opékání špekáčků. Věříme, že si to
všichni zúčastnění užili a netrpělivě vyhlížejí start
nové sezóny. V nové sezóně si hráči užijí i nových
bezpečnostních branek, které pořídilo město Krásná
Lípa, kterému tímto děkujeme.
Stanislav Kebort, Tělovýchovná jednota
Krásná Lípa, z. s. – oddíl kopané
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Cross Parkmaraton
Krásná Lípa 2018
hledá dobrovolníky,
kteří by rádi pomohli při organizaci závodu, který
se koná v sobotu 25. srpna. Běh je součástí Dne
Českého Švýcarska, dobrovolníci mají zajištěnou
stravu a lístek na večerní koncert.
Kontakt: 775 067 515, xosvaldo@centrum.cz,
www.parkmaraton.cz
Na setkání se těší Mariana Krásnolipská;
Ať nám to běhá!

Blahopřání
V červenci oslavila v kruhu své rodiny krásné 85.
narozeniny paní Marie Habová. Hodně zdraví, štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let přeje manžel
a dcery s rodinami.
Děkujeme paní Olze Richterové, která jménem
města předala matce blahopřání, květiny a dárek
k jubileu.

22. srpna 2018

Dotazník týkající se plánování v oblasti
vod pro občany
Obracíme se na Vás jménem Ministerstva
zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli
požádat o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování
v oblasti vod". Výsledky pomůžou ke zjištění
názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané
k přijatým opatřením. Termín na vyplnění dotazníku
je 10/9/2018.

Děkujeme moc za Vaši vstřícnost a vyplnění
dotazníku.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
samostatné
oddělení
Operativní
analýzy
a mezinárodní spolupráce, www.uzei.cz
Odkaz na dotazník pro občany najdete
v aktualitách na stránkách www.krasnalipa.cz

Den Českého Švýcarska nabídne
program pro celou rodinu
K závěru prázdnin patří tradiční Den Českého
Švýcarska, ten letošní vychází na sobotu 25. srpna.
V programu nechybí tolik oblíbený mezinárodní sraz
legendárních motocyklů Čechie Böhmerland. Navíc
letos se bude jednat o jubilejní, v pořadí již 20. sraz.
Zejména sportovce zaujme Cross Parkmaraton, celá
řada běhů různých délek včetně dětských závodů.
Těšit se můžeme i na večerní koncerty, v rámci
programu Dne ČŠ vystoupí Sebastian, Portless
a Rangers – Plavci. Kromě zmíněných hlavních
akcí mnoho zajímavého nabízí i doprovodný
program. Ještě před příjezdem Čechií bude Den
zahájen přechodem slacklinerky nad náměstím,
která v průběhu dne svůj výkon zopakuje ještě
dvakrát. Krásnou Lípu také se svým vystoupením
navštíví Honza Weber, sedminásobný mistr světa
a mnohonásobný mistr Evropy i ČR ve Freestyle

Footbagu (hakisaku) a mistr ČR ve Freestyle fotbalu.
Tím výčet z programu nekončí, v průběhu dne
nás ještě čeká pohádka Strašidla z půdy, fakírské
vystoupení, Wikiho zábavná show s mimoni, YoYo
show a show na skákacích botách. V průběhu
večerních koncertů se bude křtít kalendář Českého
Švýcarska 2019. Moderátorského mikrofonu se
ujme filmová a divadelní herečka Ivana Jirešová,
kterou možná znáte z televizním seriálu Ordinace
v Růžové zahradě, kde si zahrála barmanku Lucii.
Celý program najdete na plakátku v tomto vydání
Vikýře.
Vstupenku na koncerty Sebastian, Portless
a Rangers – Plavci je možné zakoupit
v předprodeji v informačním středisku v Domě
Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Cena vstupenky je 50 Kč.

Zemřel pan Jindřich Suchý
V úterý 24. července nás dostihla smutná zpráva,
na poslední túru – cestu nejdelší, z které není
návratu, nečekaně odešel ve věku 77 let náš
kamarád Jindřich Suchý.
Jindra prožil většinu života v Krásné Lípě, aktivně
se zapojoval do veřejného života města. V roce
1981 byl zakládajícím členem 1. poválečného
turistického odboru, který byl v Krásné Lípě
založen. Ve složitých letech 1987 – 1990, kdy klub
připravoval transformaci s KČT, byl předsedou.
Jindra byl cvičitelem pěší a lyžařské turistiky.
V žádném plánu činnosti nechyběla jeho tradiční
jarní akce za kvetoucími bledulemi do údolí Pekla.

Program kina
Tlumočník
Středa 22. 8. 2018 od 18:00
Drama dvou starších mužů, kteří cestují
napříč Slovenskem a odkrývají svou minulost.
Koprodukční film, 113 min.,
mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč
BlackPanter
Středa 29. 8. 2018 od 18:00
Příběh bojovníka vracejícího se po smrti otce
do rodné Afriky.
Akční film USA, 134 min.,
mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč
Coco
Středa 5. 9. 2018 od 17:00
Miguel se touží stát uznávaným hudebníkem.
Snaží se dokázat svůj talent a ocitá se
v překrásné a barevné říši mrtvých.
Animovaný film, 105 min.,
mládeži přístupno, 60 Kč

Pat a Mat znovu v akci
Pátek 7. 9. 2018 od 17:00
Známé postavy Pat a Mat se přestěhovaly
do nových domovů, kde na ně čekají další
kutilské výzvy a humorné příhody.
Český animovaný film, 75 min.,
mládeži přístupno, 60 Kč
Pohádky pro Emu
Středa 12. 9. 2018 od 18:00
Padesátníkovi Petrovi volají z nemocnice, kde
právě zemřela mladá žena a jako opatrovníka
své dcery uvedla právě jeho. Ema je totiž
Petrovou dcerou….
Česká komedie, 112 min.,
mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč
Paula
Středa 26. 9. 2018 od 18:00
Paula se vrací do Paříže. Do cesty jí přicházejí
různí lidé, ona ovšem míří ke svému cíli –
hodlá začít nový život.
Francouzská komedie, 97 min.,
mládeži přístupno od 12 let, 70 Kč

Ale Jindrova pomocná ruka se podílela na všech
klubem pořádaných veřejných akcích, pravidelně
se staral o základnu při pochodech Skalních hrádků
a na velkých akcích pomáhal zajišťovat občerstvení
pro účastníky. Nezapomenutelná bude Jindrova
role při společných oddílových dovolených nebo
pochodech, vždy byl parťák do nepohody.
Ke klubové činnosti patří i brigádnická činnost, ani
tyto aktivity nebyli Jindrovi cizí. Podílel se například
na obnově skalní stezky v Kyjovském údolí, jeho
řemeslný um dokazují zábradlí okolo pramenů
Křinice. Přes svůj věk v rámci obnovy Köglerovy
naučné stezky vynášel komponenty pro stavbu
přístřešku na Kyjovském hrádku nebo materiál
na novou střechu rozhledny na Vlčí hoře.
Jindro loučíme se s tebou, budeš nám chybět, ale
v našich myslích zůstaneš.
Václav Hieke

Aktuální dění v Krásné
Lípě v mobilní aplikaci
Stáhněte si mobilní
aplikaci Česká obec a
nechte se informovat
o aktuálním dění
„nejen“ v Krásné Lípě.
Mobilní aplikace je
zdarma ke stažení
pro chytré telefony
(tablety) s operačním
systémem Android nebo iOS (iPhone).
Jednoduše si ve svém mobilním telefonu
najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači
zadejte Česká Obec.
Více informací najdete na www.krasnalipa.cz

strana 8

22. srpna 2018

Pozvánka na koncert
Stav hrobky rodiny Dittrichových
je nám všem asi dobře známý
– je tristní. Potěšující je, že se
po vyjasnění vlastnictví této stavby
podařilo dospět k záchraně tohoto
výjimečného stavitelského díla, nota
bene jedné z památek na někdejšího
významného občana Krásné Lípy,
podnikatele a mecenáše, pana
Dittricha.
Krásnolipský komorní sbor se
rozhodl přispět tím, co umí, tedy

mimořádným koncertem, jehož celý
výtěžek bude věnován na opravu
Dittrichovy hrobky. Koncert se bude
konat dne 8. září t.r. v 18.00 hod.
v kulturním domě v Krásné Lípě.
Věříme, že občané Krásné Lípy svou
návštěvou přispějí k ušlechtilému
záměru města uvést hrobku zdejší
kdysi významné rodiny do náležitého
stavu.
Karel Jarolímek

Za historií i přírodou
do rumburského muzea
Zajímavé akce, sezonní i stálé
expozice věnované našemu regionu
najdete v rumburském muzeu.
Jednou z nich je i stálá expozice
s názvem „Střípky z historie“
věnovaná historii Rumburska a jeho
významným osobnostem, např. malíři
Augustu Frindovi a hudebníkovi
Augustu Stradalovi z Krásné Lípy.
Nejen historii, ale i přírodu můžete

poznávat v muzeu. „Poklad ukrytý
v rákosí“ je expozice o nedaleké
přírodní rezervaci Velký rybník,
která je spolu s rybníkem Světlík
významnou ornitologickou lokalitou.
Více informací, všechny výstavy
a expozice najdete na stránkách
Muzea Rumburk, pobočky Oblastního
muzea v Děčíně:
www.muzeumrumburk.cz

Z expozice „Poklad ukrytý v rákosí“, foto: Muzeum Rumburk

Muzeum v Rumburku zve malé
i velké na netradiční prohlídky
V rumburském muzeu je na sobotu
1. září 2018 připraven "Strhující výlet
za rumburskou historií ve stylu Živých
obrazů" nazvaný hereckou agenturou
Modua "Návštěva malé Paříže severu".
Nakolik splní muzejní expozice
"Střípky z historie" oživlá starými
příběhy očekávání návštěvníků,
musí každý posoudit sám. S určitostí
se tento projekt nebude opakovat,
proto neváhejte zavítat do pobočky
Oblastního muzea v Děčíně,

Americký Beethoven
z Krásného
Buku
je název další knihy z řady o slavných
krásnolipských rodácích, která se již
brzy dočká svého vydání. Po knize
věnované krásnolipskému rodáku,
akademickému malíři Augustu
Frindovi, bude tato kniha věnována
Anthony Philipu Heinrichovi, který
se narodil 11. března 1781 v Krásném
Buku a je považován se jednoho ze
zakladatelů americké profesionální
hudby.

muzea Rumburk mezi desátou
a šestnáctou hodinou, vstupy jsou
vždy v půlhodinových intervalech
a vstupné jednotné 30,- Kč. Hlavní
postavou celého dne bude hostinský
z vyhlášené rodinné restaurace
na Tolštejně, Johann Josef Münzberg.
Program finančně zaštítil Ústecký kraj.
Kamila Lišková,
www.muzeumrumburk.cz
(redakčně upraveno)

Výstava v Loretě Rumburk
připomíná Památky osiřelé
V ambitu Lorety Rumburk se
představuje putovní výstava fotografií
"Památky osiřelé". Jedenadvacet
česko-německých
výstavních
panelů přibližuje historii vybraných
ohrožených sakrálních památek
na Plzeňsku, Královéhradecku či
Ústecku. Velkoformátové panely
prostřednictvím fotografií a krátkých
textů přináší stručnou historii
vybraných sakrálních památek,
jejich stavební vývoj, uskutečněné
opravy i výhled do budoucna.
Výstavu připravil spolek Omnium
ve spolupráci Heimatplfegerin der
Sudetendeutschen. Výstava v Loretě
Rumburk probíhá od 1. 8. do 31. 10.
2018. Přístupná je od úterý do soboty
mezi 10.00 až 17.00 hod. V srpnu je
možné ji navštívit i v neděli od 10.00
do 17.00 hod. Vstupné je 60 a 40 Kč.
"V minulých dvou desetiletích se
podařilo ve spolupráci českých

spolků, měst a obcí a německých
krajanských organizací zachránit
velké množství památek na území
České republiky v oblastech bývalých
Sudet. Většina objektů se dostala
do velmi špatného stavu v důsledku
problematického vývoje památkové
péče v komunistické éře. Přes všechny
tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci
obou stran zůstává, zejména
v příhraničních oblastech, velké
množství sakrálních památek, které
jsou stále ve velmi zuboženém stavu,
opuštěné a čekají na své zachránce.
Jsou to památky osiřelé," řekl
o výstavě ing. Jakub Děd ze spolku
Omnium. Výstava "Památky osiřelé"
vznikla s podporou Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration
v roce 2016.
Klára Mágrová,
www.loretarumburk.cz
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V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM

sever.rozhlas.cz
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USNESENÍ z 68. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13. 8. 2018
I. Hlavní program
Kanalizace Krásná Lípa - Rozsudek Nejvyššího
správního soudu
Usnesení RM č. 68 – 01/2018
RM bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního
soudu v Brně, který zrušil rozsudek Krajského
soudu v Brně a rozhodnutí předsedy ÚOHS ve věci
údajného porušení zákona o veřejných zakázkách
u výběru dodavatele stavby Kanalizace Krásná Lípa.
RM schvaluje postup v navazujících soudních
řízeních u Okresního soudu v Děčíně ve věci sporu
se společností Allowance s. r. o. a u Krajského
soudu v Ústí nad Labem ve věci sporu s Odvolacím
finančním ředitelstvím dle důvodové zprávy tohoto
usnesení.
II. Došlá pošta
Byty – ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 68 – 02/2018
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
č. 2012/25/26-216, na byt č. 2, Rumburská 977/5
s Martinou Erbanovou, bytem Rumburská 977/5,
Krásná Lípa k 30. 9. 2018.
Školská rada
Usnesení RM č. 68 – 03/2018
RM schvaluje na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
v aktuálním znění, Školskou radu ve složení:
1) Jakub Rattay, zástupce pedagogických
pracovníků,
2) Lenka Fritscheová, zástupce zákonných zástupců
nezletilých žáků,
3) Mgr. Lucie Hanková, zástupce za zřizovatele.

fondu životního prostředí ČR. RM schvaluje přijetí
dotace na projekt Inovace IS NP České Švýcarsko/
Modernizace expozice České Švýcarsko - život,
tajemství, inspirace, Krásná Lípa, okres Děčín v rámci
Výzvy č. 15/2017 ve výši 999 999 Kč a schvaluje jeho
realizaci.

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 6/2018
Usnesení RM č. 68 – 19/2018
RM bere na vědomí přehled plateb místních
poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt,
z ubytovací kapacity a za užívání veřejného
prostranství uhrazených v období 1 - 6/2018.

Obnova infosystému v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 68 – 10/2018
RM bere na vědomí Rozhodnutí č. 03051831
o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR. RM schvaluje přijetí
dotace na projekt Obnova infosystému v Krásné
Lípě v rámci Výzvy č. 15/2017 ve výši 100 295 Kč
a schvaluje jeho realizaci.

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 6. 2018
Usnesení RM č. 68 – 20/2018
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým
příjmům města Krásná Lípa k 30. 6. 2018.

Obnova infosystému v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 68 – 11/2018
RM projednala Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
1. kategorie Obnova infosystému v Krásné Lípě
vypracovanou komisí pro výběrová řízení. RM
schvaluje pořadí firem, dle výše nabídkové ceny. RM
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2018/11/14275 s vítězným uchazečem, kterým je firma Štěpán
Záruba, IČ 47275545, Na Vinici 30, Děčín, dle
předloženého návrhu.
Krásná Lípa - hřiště u T-klubu
Usnesení RM č. 68 – 12/2018
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených
nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/11/14271 na realizaci díla Krásná Lípa - hřiště u T-klubu
s firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s., IČ 25042751,
Oblouková 416/39, Děčín, dle předloženého návrhu.

III. Různé
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 68 – 04/2018
RM schvaluje jmenování PaedDr. Jana Eichlera,
Ústí nad Labem, členem Správní rady o. p. s. České
Švýcarsko.

Dohoda o uznání a zaplacení závazku
Usnesení RM č. 68 – 13/2018
RM schvaluje uzavření Dohody o uznání a zaplacení
závazku s BcA. Milošem Kubištou, IČ 01237829,
Kyjovská 8/2, Krásná Lípa dle přílohy.

Nebytový prostor – zrušení usnesení
Usnesení RM č. 68 – 05/2018
RM ruší Usnesení RM č. 64-03/2018 ze 14. 5. 2018
z důvodu nezájmu žadatele o pronájem nebytového
prostoru č. 5, Masarykova 16/1.

Dodatek č. 2 ke smlouvě na Doplnění VPS
Usnesení RM č. 68 – 14/2018
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy č.
2016/11/14-336 s VOP Dolní Bousov spol. s r. o.,
IČ 62959531, Tovární 785, Dolní Bousov, k projektu
Doplnění lokálního výstražného a varovného
systému, digitálního povodňového plánu pro město
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Nebytový prostor – vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 68 – 06/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový
prostor č. 5, Masarykova 16/1 – bývalá prodejna
pečiva - o velikosti 54,02 m2, smluvní nájemné
2 287 Kč/měs. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty – vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 68 – 07/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od
1. 10. 2018 byt č. 2, Rumburská 977/5. Byt I. kategorie
o velikosti 2+1 (89,20 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. Byt
je vhodný pro 3 osoby.
Byty – nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 68 – 08/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se
stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Inovace IS NP České Švýcarsko/Modernizace
expozice
Usnesení RM č. 68 – 09/2018
RM bere na vědomí Rozhodnutí č. 02741831
o poskytnutí finančních prostředků ze Státního

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/11/15-144
Usnesení RM č. 68 – 15/2018
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/11/15144 s firmou Externí přejímky Vintr, s. r. o.,
IČ 28295081, Bílý Kámen 20 o změně výše odměny
zhotovitele za objektivní zjištění množství dřeva.
Strojní připojištění traktorů
Usnesení RM č. 68 – 16/2018
RM schvaluje strojní připojištění traktorů kryjící
škody vzniklé při pracích mimo komunikace.
Pódium
Usnesení RM č. 68 – 17/2018
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2018/21/29274 na pronájem pódia včetně montážního listu,
na akci Rozloučení s létem, která se bude konat dne
22. 9. 2018, dle předloženého návrhu.
Kontrola projektu Amari - Terénní programy 2017
Usnesení RM č. 68 – 18/2018
RM bere na vědomí oznámení o výsledku kontroly
projektu Amari - terénní programy 2017, dle
předloženého protokolu.

Město plné květin
Usnesení RM č. 68 – 21/2018
RM schvaluje vyhodnocení soutěže Město plné
květin v roce 2018 a vítěze v pořadí:
1. Igor Knapp, Krásný Buk 58, Krásná Lípa,
2. Eva Andertová, Krásný Buk 18, Krásná Lípa,
3. Miroslav Roubíček, Varnsdorfská 48, Krásná Lípa,
4. Marie Píšová, Sokolská 8, Krásná Lípa,
5. Ivana Sekyrová, Nerudova 9, Krásná Lípa,
6. Monika Bojčevová, Štefánikova 5, Krásná Lípa,
7. Lenka Matějková, Potoční 8, Krásná Lípa.
RM dále schvaluje předání odměn vítězům, dle
předloženého návrhu.
Koncert Jiří Schmitzer
Usnesení RM č. 68 – 22/2018
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera v roce 2019
mezi městem Krásná Lípa a AMP Jaromír Hanzlík, IČ
66020476, Praha, dle přílohy.
Smlouva o zprostředkování umělce
Usnesení RM č. 68 – 23/2018
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2018/19/29-277
o zprostředkování umělce - moderátor na akci Den
Českého Švýcarska dne 25. 8. 2018 mezi městem
Krásná Lípa a agenturou Oskar Hahn Agency, s. r. o.,
Praha, IČ 02210622.
Kniha
Usnesení RM č. 68 – 24/2018
RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení
na tisk knihy, včetně CD a překladu v rámci projektu
č. EEL-0333-CZ-14.11.2017 a schvaluje dle nejnižší
ceny výběr dodavatele a objednávku s firmou
Jaroslav Stibor, Stradov 111, Chlumec.
Výlet pro aktivní spolky
Usnesení RM č. 68 – 25/2018
RM schvaluje výlet za odměnu pro aktivní spolky
ve městě z organizační složky č. 0391 a ukládá jeho
organizaci tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankové dle
předložené přílohy.
Zpráva o plnění úkolů z 66. RM
Usnesení RM č. 68 – 26/2018
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 66. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace a zápisy:
- Informace z Úřadu práce ČR - nezaměstnanost
k 30. 6. 2018,
- Informace o doporučení projektu Krásná Lípa digitalizace 2018 ke schválení poskytnutí dotace,
- Žádost o řešení dopravní situace - Zahrady, Vlčí
Hora,
- Nabídka převodu pozemků od Ústeckého kraje.

Jan Kolář
Jana Drobečková
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
Informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, periodický tisk územního samosprávného celku vydávaný v Krásné Lípě vydává město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná
Lípa, IČ: 00261459. Registrováno u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 12238. Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, tel. 412 354 820, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz
Sazba a tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

