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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 10. října

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 24. října

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Krásnolipští hasiči mají 
novou stříkačku

Sběrný kontejner 
na textil a obuv 

nově v Pivovarské ulici

Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet 
dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle spor-
tovní činnosti nezištně věnují i veřejně prospěšným 
aktivitám, ke kterým patří budování a údržba turis-
tické infrastruktury krajinotvorných prvků a zvele-
bování našeho okolí. 
K největším akcím pařila obnova žluté stezky v Ky-
jovském údolí, záchrany pramenů Křinice, údržba 
studánek,vyhlídek sakrálních památek, spoluúčast 
při budování Köglerovy stezky, nemálo úsilí bylo 
věnované rozhledně na Vlčí hoře. Radost z výsledků 
klubové činnosti, kterou členové a příznivci turisti-
ky přes tři desítky let vykonávají zcela zdarma kalí 
ruce vandalů a nenechavců. Jen několik příkladu.
Přitom lákadlem je mnohdy jen pár korun. Tak 
například někteří z nás nelení z altánu zastřešující 
hlavní pramen Křinice odmontovat pár okrajových 
hliníkových lišt, jenže vítr následně strhl většinu 
krytiny. Obdobně tomu bylo i na turistické základně 

za hřištěm, kde se navíc daly prodat železné nohy 
od stolu, části ledničky, kamna a kovové mříže. Aby 
se dalo zrealizovat výše uvedené, bylo zapotřebí vy-
kopat dveře a rozbít okna – opakovaně, zpeněžit se 
dala i elektroskříň a většina železných sloupků, kte-
ré byli součástí oplocení, plaňky posloužili k topení. 
V loňském roce klub za dvě stě padesát tisíc korun 
obnovil pomník padlých v 1. sv. válce v Zahradách. 
Od loňského roku tam ovšem už potřetí byla ukra-
dena sazenice tisu - nejdražší dřevina. Klub je povi-
nen vysadit na své náklady novou rostlinu. Někte-
rým jedincům se hodí odnést si z vyhlídkových míst 
pohledovou mapu. Posledním případem je zcizená 
turistická mapa ze vstupu panelového domu – dům 
se zamyká, která sloužila třicet let.
Shozené lavičky z Karlovy výšiny, ze žluté stezky v 
Kyjovském údolí zajisté nikomu neprospějí, ale je 
zapotřebí najít prostředky na jejich obnovu. Van-
dalismu nejsou ušetřeny ani studánky, společně s 

poškozeným dřevěným bedněním bývají záměr-
ně ucpané přítoky vody. Někteří návštěvníci mají 
potřebu zanechat za sebou trvalou památku ve 
formě vyškrabaného nápisu, poškodit značení a o 
odpadcích ani nemluvě. Ušetřeny nezůstaly ani sa-
motné rozhledny, od vloupání do nich s následnou 
škodou ze zcizení majetku, ale i ze škod na zařízení 
a znehodnocení zásob - rozšlapaná pitíčka, rozlitá 
razítková barva do pohlednic a map připravených 
k prodeji, opakovaně poničené zámky, rozbitá okna 
a podobně.
Stárnoucí klub nehodlá ustoupit ze své dosavadní 
činnosti, ale některé věci jsou nad síly a fi nanční 
možnosti klubu. V důsledku toho turisté po sedm-
nácti letech opustili turistickou základnu za hřištěm 
a předali do správy Lesů ČR areál pramenů Křinice.

(Předseda OKČT Krásná Lípa, V. Hieke)

Novou moderní motorovou stříkač-
kou značky TOHATSU obdaroval krás-
nolipské hasiče ústecký Ústecký kra. 
Slavnostní předávání se odehrálo v 
rámci prvního ročníku soutěže dob-
rovolných hasičů TOHATSU FIRE CUP, 
kterou pořádá Krajské sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska - kraj Ústecký 

ve spolupráci s japonskou fi rmou TO-
HATSU, s výhradním dovozcem pro 
Českou republiku fi rmou ZHT Group 
s. r. o. Slavíč a Ústeckým krajem. Dar 
převzal z rukou náměstka hejtmana 
Stanislava Rybáka velitel naší výjez-
dové jednotky Roman Koiš.

(Jan Kolář)

V Pivovarské ulici pod krásnolipskými 
Technickými službami je nově umís-
těn sběrný kontejner na textil a obuv. 
A další se brzy vrátí i ke školní druži-
ně. Do kontejneru je možné ukládat 
veškerý textilní materiál, pro který již 
nemáte využití, například lůžkoviny, 
záclony, oděvy, ale i hračky, kabelky 
nebo boty. Vše před vhozením vždy 

vložte do igelitového obalu! 
Akce je realizována ve spolupráci se 
společností PRO Eko Varnsdorf. Získa-
ný materiál bude přebrán, následně 
dále využit, především pro charitativ-
ní účely. Zbytek bude odeslán k dal-
šímu zpracování. Pomozme společně 
potřebným!

(Jan Kolář)
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Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 12. – 13. 10. 2013 MUDr. Bolfíková Renata 
       Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 19. – 20. 10. 2013 MUDr. Křemen Adolf 
       Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 5. – 6. 10. 2013 MUDr. Pojtingerová Hana 
       Divišova 140/10, Děčín IV, tel.: 412 586 361

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

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 pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 
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.

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů 
i Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, nevá-
hejte a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. 
Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrze-
ním o ubytování je zaslat elektronicky nebo poš-
tou. Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúro-
čit i milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem 
„Léto v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukon-
čení soutěže je 31. října 2013. Slosování o ceny se 
uskuteční do 30. listopadu. Úplná pravidla budou 
viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže 
na webové adrese www.krasnalipa.cz. (r)

Opětovně od října můžete využít bezplatných kon-
zultací u JUDr. Zbyňka Pražáka. V budově Komunit-
ního centra v Krásné Lípě poskytuje kvalifi kované 
právní rady vždy každé první a třetí pondělí v mě-
síci a to od 17:00 hodin. Ke konzultaci je nutné se 
objednat buď osobně v “Poradně v kostce“ nebo na 
tel. číslech 412 354 839 nebo 777 925 302. V Komu-
nitním centru se můžete rovněž s důvěrou obrátit  i 
na poradce „Poradny v kostce“, kteří se Vám budou 
snažit  pomoci při řešení rodinných, majetkopráv-
ních, občanskoprávních, fi nančních i pracovních 
problémů.  Poradnu můžete navštívit ve všedních 
dnech - pondělí až středa v dopoledních hodinách 
od 9:00 do 11:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 
15:00 hodin, a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin.   

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit 
fotografi i a co nejpřesněji odpovědět na danou 
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stá-
le noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fo-
tosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde se nachází tak 
krásné místo k odpočinku? PO jaké turistické značce 
se k němu dostanete a na jaké zajímavá místa se z 
něho můžete vydat?
Odpověď z č. 460, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
V minuléme čísle Vás fotografi e zavedla do Brtní-
ků, konkrétně na Křížová vrch, kam Vás dovede a 
areálem provede červená turistická značka, která 
vede ze Šluknova až do Krásné Lípy. Vrch, na kte-
rém brtnickou Křížovou cestu najdete, se původně 
jmenoval Mlýnský (stával zde větrný mlýn) a v roce 
1768 tu byla místním Bratrstvem Nejsvětější Trojice 
postavena barokní kaple Nejsvětější Trojice. V letech 
1801 – 1804 bylo ve dvou řadách postaveno 13 vý-

klenkových kaplí Křížové cesty, která byla čtvrtou na 
Šluknovsku. Součástí areálu je kaple Božího hrobu a 
Getsemanská zahrada se sochami spících apoštolů. 
Za zmínku stojí i to, jakým způsobem se křížová ces-
ta při pobožnosti procházela. Výklenkové kaple byly 
postaveny ve dvou řadách naproti sobě, liché vlevo, 
sudé vpravo. Po křížové cestě se stoupalo po klika-
té trase od jednoho zastavení k druhému až na vr-
cholek kopce ke kapli Božího hrobu. Zdevastovaná 
křížová cesta v Brtníkách prošla spolu s kaplemi v le-
tech 1998-1999 opravou, kterou iniciovali a zahájili 
zdejší obyvatelé, a přispěla na ni obec Staré Křečany.

S nastupujícím podzimem nás opět čeká likvidace 
záplavy spadaného listí okolo domů, ze zahrádek, 
z ulic a chodníků. Zkušení zahrádkáři již dávno vní-
mají staré listí jako důležitou a hodnotnou součást 
kompostů a následně koloběhu živin v přírodě. Po-
stupně se mění i pohled široké veřejnosti na tento 
druh bioodpadu. V minulosti se listí hojně pálilo. 
Dnes se s tímto řešením, které často otravovalo ne-
jen vzduch, ale i sousedské vztahy, naštěstí setkává-
me již výjimečně. 
Jako pomoc občanům, kteří nemají možnost spada-

né listí kompostovat svépomocí, nabízí město Krás-
ná Lípa již tradičně jeho bezplatný odvoz. Ke shro-
mažďování spadaného listí slouží velkoobjemové 
pytle, které vám zdarma zapůjčíme v Technických 
službách. Po naplnění pytlů stačí jen telefonicky (p. 
Kamberská, 412 354 848) objednat jejich odvoz. 
Listí rozhodně nepatří do popelnice. Využijte vý-
hodné nabídky na ekologické řešení - pomůžete 
přírodě.

(Jan Kolář)

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Soutěž „Léto 
v Krásné Lípě“ 

Právní poradenství 
v Kostce

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Listí do popelnice nepatří!!! 
Likvidujte je zdarma.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální 
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839 

Pracovní poradenství 
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00 
Pá: jenom objednaní

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí 
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Hlídání dětí a půjčovna 
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči 
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od 
10-15 let
Út  9:00-14:45 pro starší 15 let 

T-klub pro děti a mládež  
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 příprava do 
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná 
činnost pro děti 
Čt 14:00-16:00 volnočasové 
aktivity

Terénní pracovník 
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 841

Praní, žehlení, mandl – 
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842, 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844  

Komunitní plánování na 
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 21.10. 2013 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 24.10. 2012 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 4.11. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.11. 
2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na 
TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden), červená – kombinovaný svoz (od 
1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk, Sněžná               
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o 
známky červené a bílé = každý týden
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Oznámení
V sobotu 2. listopadu 

bude od 15:00 do 16:00 hodin v areálu 
Technických služeb města veterinární 

ordinace.

Volby do Poslanecké 
sněmovny 

Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se uskuteční vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Volby se konají v pátek 25. 10. 2013 od 14:00 
do 22:00 hodin a v sobotu 26.10.2013 od 
8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou 
pro volební okrsek č. 1 – 4 v Základní škole 
v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude 
volební místnost v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 
147. 

Vzpomínka
Dne 23.10 uplyne již 20 let od chvíle, kdy 

navždy odešel pan Josef Arnold. Stále 
vzpomínají manželka, děti, rodina Nová-

kova, Kožnarova,Čížkova a Lešova.

Dne 15. 1. 2008 podala obchodní fi rma Kešam, 
s.r.o., IČ 275 63 545, Pražská 413, 289 12 Sadská, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístě-
ní stavby větrná elektrárna pro výrobu elektric-
ké energie s dodávkou do sítě na pozemku číslo 
955/1 v katastrálním území Krásná Lípa. Městský 
úřad Rumburk, odbor stavební úřad oznamuje 
zahájení územního řízení dotčeným orgánům a 
známým účastníkům řízení a současně nařizuje k 
projednání návrhu ústní jednání spojené s místním 
šetřením na den 24. října 2013 (čtvrtek) v 10:00 ho-
din se schůzkou pozvaných v kanceláři Městského 
úřadu Rumburk, odboru stavební úřad. Závazná 
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků 
řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny 
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k 
nim nepřihlíží. Oznámení zahájení územního řízení 
a pozvání k ústnímu jednání najdete v aktualitách 
na webových stránkách města www.krasnalipa.cz.

Veřejné projednávání spojené s výkladem k návrhu 
územního plánu Krásná Lípa spolu s vyhodnoce-
ním vlivů na udržitelný rozvoj území - doplnění k 
návrhu ÚP a vystavení návrhu ÚP se uskuteční ve 
čtvrtek 17. října od 16:00 hodin v sále kulturního 
domu v Krásné Lípě. Dokumenty ke stažení na 
www.krasnalipa.cz 

Vyzýváme majitele a uživatele pozemků na území 
města Krásná Lípa k provedení okleštění stromoví a 
jiných porostů v ochranném pásmu vodičů nízkého 
napětí veřejného osvětlení, v blízkosti osvětlova-
cích těles a při místních komunikacích. 
Větve zasahující do průjezdního profi lu komuni-
kace komplikují jejich zimní údržbu a rozhledové 
poměry. V blízkosti místních komunikací je nutné 
dodržet minimální odstup 1 m od okraje vozovky 
tak, aby bylo umožněno odstraňování sněhu do 
stran při provádění zimní údržby. Při ořezu je potře-
ba zvážit i případný ohyb dřevin do komunikací při 
jejich zatížení mokrým sněhem. Okleštění dřevin, 
popř. odstranění dřevin musí být provedeno v sou-
ladu s příslušnými zákony. U vodičů nízkého napětí 
(rozvody veřejného osvětlení) musí být vzdálenost 
větví od vodiče minimálně 1 m s uvažováním roč-
ního přírůstku. 

Městský úřad Rumburk,odbor civilně a dopravně 
správní a živnostenský úřad oznamuje, že od 1. 
října došlo ke změně úředních hodin na registru 
vozidel.
Úřední dny:   Pondělí a středa od 8:00 do 12:00 ho-
din a od 12:30 do 16:30 hodin
 Pátek od 8:00 do 11:00 hodin

Oznámení o zahájení 
územního řízení

Návrh nového 
územního plánu

Výzva k okleštění 
stromoví a jiných 

porostů

Změna úředních hodin 
na registru vozidel

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)

Odstranění větví a jiných porostů proveďte 
v termínu od 15. října do 30. listopadu 2013. 
Uplyne-li tato lhůta marně, bude nezbytný zásah 
proveden pracovníky odboru technických MěÚ 
Krásná Lípa. Stejná opatření je potřeba provést i u 
vodičů v majetku ČEZ Distribuce. 
Úplnou výzvu ČEZ naleznete na webových strán-
kách www.krasnalipa.cz.
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Ač se to na první pohled nemusí zdát, koupit 

opravdu dobrý chléb není dnes až tak jedno-

duché. Každý se určitě umí orientovat podle 

základního pravidla chutná / nechutná. To, 

jestli skutečně kupujete dobrý a kvalitní vý-

robek však závisí na mnoha faktorech. Jaké 

suroviny jsou použity k výrobě, jejich poměr, 

způsob a doba pečení. Podle čeho tedy zákaz-

ník pozná, že si kupuje opravdovou kvalitu? 

Značka REGIONÁLNÍ POTRAVINA již čtvrtým 

rokem seznamuje spotřebitele s oceněnými 

regionálními potravinami. V letošním roce vy-

hověl náročným podmínkám hodnocení nej-

lépe KVASOVÝ CHLÉB z PEKAŘSTVÍ LIMMA v 

České Kamenici. Jaký je tedy recept na úspěš-

ný chléb se ptáme pana Michala Svobody, ře-

ditele společnosti.

Scházíme se každý čtvrtek od 15:00 do 16:30 hod. 

ve výtvarné učebně základní školy. Děti se učí tech-

niky výroby keramických předmětů, jejich glazová-

ní. Poplatek je 10 Kč/den. Kapacita kroužku je 12 

dětí. 

Keramika pro dospělé 

Každý čtvrtek od 17:00 hod. nabízíme volné místo 

v keramické dílně pro dospělé. Poplatek je 50 Kč/

den, místo setkání je komunitní centrum. Naučíte 

se techniky výroby keramických předmětů, jejich 

glazování, můžete tvořit dle vlastních nápadů i 

předloh. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 777 291 

400. 

(Hana Volfová) Kroužek otužilců – to tu asi dlouho nebylo. Ale teď 

přichází s touto aktivitou Schrödingerův institut, 

fungující při Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu. 

I s ohledem na vývoj počasí v tyto dny, začíná být 

tato činnost aktuální. Do Varnsdorfu není daleko, 

Cimrák je ještě blíž, Tůň č. 5 nabízí soukromí a Ky-

jovská přehrada má bezkonkurenční okolí. 

Ve Varnsdorfu se otužování věnuje kantor a otužilec 

v jedné osobě Míra Vencl, který tvrdí, že otužová-

ní zlepšuje celkovou kondici – zdravím počínaje a 

zlepšením nálady konče.

Většina „normálních“ lidí považuje otužilce za 

pomatené blázny hazardující s vlastním zdra-

vím. Je skutečně ona podstata otužování natolik 

významná, aby o ní měl člověk přemýšlet? Míra 

Vencl zná více lidí, kterým otužování i ve vyšším 

věku významně zlepšilo zdraví, ale rozhodně by 

tuto činnost nikdo provozovat sám a pokud tento 

svůj nápad budete konzultovat s lékařem, uděláte 

jenom dobře. Celý nezkrácený rozhovor s Mírou 

Venclem si můžete přečíst na www.krasnalipa.cz a 

více informací o otužování najdete na http://www.

otuzilci.cz/ případně http://sinstitut.cz/akce_detail.

php?id=58, 

https://cs-cz.facebook.com/pages/Klub-otu-

% C 5 % B E i l c % C 5 % A F -Va r n s d o r f - H o p - m e z i -

-kry/351093294906536

Jak se peče nejlepší chléb v kraji

Keramický kroužek 
pro děti

Kroužek otužování při Schrödingerově 
institutu zahajuje

Co musí pekař udělat pro to, aby takového úspěchu dosáhl?

„Úspěch každé fi rmy vždy stojí na dlouhodobé poctivé práci všech lidí. Důležité je, aby každý věděl  

proč dělá svou práci a dělal ji, jak nejlépe umí. Pak teprve můžete pomýšlet na nějaké úspěchy.“

PEKAŘSTVÍ LIMMA v České Kamenici vnímám jako dlouhodobou stálici. Jak dlouho je fi r-

ma na trhu a co se za tu dobu podařilo?

„Jako fi rma jsme na trhu od roku 1991. Provozujeme deset vlastních prodejen. Jednu z prodejen 

máme také v Krásné Lípě. V minulosti jsme získali ocenění CZECH MADE pro náš Kamenický chléb, 

který je stále základem našeho sortimentu. Ale pouze z minulých úspěchů se žít nedá a tak jsme 

zhruba před rokem a půl začali  intenzivně měnit celkovou tvář fi rmy a jejích produktů. Zavedli jsme 

mnoho novinek, zmíním namátkou celozrnné pečivo, několik druhů chlebů, novinky v jemném peči-

vu. Mnoho stávajících výrobků jsme inovovali. Začali jsme měnit také tvář našich prodejen. Rozšířili 

jsme nabídku o doplňkový sortiment.  Prodáváme například vynikající ručně vyráběné sýry z Varns-

dorfské mlékárny. Jedním z viditelných výsledků této práce je také naše oceněná loňská novinka, 

KVASOVÝ CHLÉB.“ 

KVASOVÝ CHLÉB je tedy zcela nový výrobek?

„Je to spíš návrat ke klasice. Při výrobě používáme žitný kvas, který si sami vyvádíme. Výsledkem je 

pak skvělá chuť kombinované s bezkonkurenční trvanlivostí a báječným vzhledem. Tak jako u všech 

našich výrobků se snažíme o nejlepší kvalitu bez kompromisů.“ 

O kvalitě se dnes u potravin hodně mluví, ale jak se pozná opravdu kvalitní výrobek?

„Třeba tak, že mu odborné komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství a Agrární komory 

ČR udělí ocenění REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Ne, teď vážně. Základem všeho jsou samozřejmě kvalitní 

suroviny. To se týká všech surovin, nejen surovin na chleba. Zákazník to nejlépe pozná například u 

náplní do jemného pečiva. Ať už je to mák, tvaroh, povidla nebo marmeláda. Je rozdíl, jestli Vám 

v ústech zůstane pachuť chemického gelu nebo kousky z použitého ovoce. Dalším vodítkem je tr-

vanlivost takového výrobku. Náš chléb nejenže báječně chutná, ale můžete ho mít doma v utěrce 

třeba čtyři dny a stále si jej bez obav můžete dát ke snídani. Před nedávnem jsem četl rozhovor, kde 

se zástupce jedné velké pekárny snažil čtenářům vnutit myšlenku, že dávat starý chléb do těsta je v 

podstatě normální a dělalo se to vždy. Nevím jak jinde, ale u nás takové praktiky nepoužíváme a ni-

kdy používat nebudeme. Když doma pečete koláč na víkend, také do těsta nezamícháte zbytky toho 

z minulé neděle.“

A jak je to u Vás s čerstvostí, respektive s rozmáhající se módou rozmrazovaných poloto-

varů? 

„To je věc, kterou u nás zavádějí velké řetězce. Je to pro ně výhodné a tak se snaží zákazníkům vnutit 

myšlenku, že když je něco rozmražené, dopečené a momentálně to voní, tak je to vlastně čerstvé. Je 

na každém, aby posoudit zda se takový výrobek, ať už je to chléb nebo pečivo, dá konzumovat třeba 

další den od zakoupení. U nás pečeme každou noc a každé ráno máte tudíž k snídani opravdu čerstvé 

pečivo, na kterém si pochutnáte i třeba další den.“

A co ze sladkého nabízíte dobrého?

„V sortimentu máme kolem sta druhů výrobků. Zhruba půl na půl slané a sladké. Ze sladkého Vám 

můžu doporučit například naši klasiku skořicovou koblihu s povidly nebo z novinek višňové psaní. Je 

to jen na Vás. Přijďte ochutnat a uvidíte.“

(PI)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

V sobotu 12. října se v krásnolipském kulturním 
domě od 15:00 do 19:00 hodin koná zábava pro 
seniory „Den úcty ke stáří“. K poslechu a tanci hraje 
kapela Peleton. Občerstvení je zajištěno.

Jak lidé dříve zpracovávali dřevo aneb o historii 
místních řemesel, výrobě dřevěného uhlí, smoly, 
dehtu a potaše se dozvíte, pokud se v neděli 13. 
října zúčastníte exkurze, kterou povede Natálie Be-
lisová. Sraz účastníků je v 10:00 hod před informač-
ním centrem v Jetřichovicích. 

Vydejte se v doprovodu Ing. Jakuba Šafránka, geo-
loga správy NP, na zajímavou exkurzi do okolí Hřen-
ska, při které vám ukáže, jak se NP České Švýcarsko 
stará o vaši bezpečnost! Sraz účastníků exkurze je 
v neděli 13. října v 10:00 hodin v Hřensku na Lab-
ském nábřeží nedaleko hraničního přechodu u síd-
la sklaní čety správy NP.

Ve čtvrtek 24. října od 17:30 hodin jste zváni na 
přednášku Martina Lípy z ekocentra Meluzína, 
která je zaměřena na vysazování ovocných sadů a 
stromořadí ve volné krajině. Je určena všem, kdo 
mají rádi urostlé jabloně, hrušně a třešně a dále 
všem, které zajímají staré ovocné odrůdy. Dozvíte 
se, jak pečovat o staré sady, jak a kde se uchovávají 
staré druhy ovocných stromů a jak důležitou roli 
mají ovocné stromy v krajině. Přednáška se koná v 
Domě Českého Švýcarska. Vstup zdarma.

V sobotu 16. listopadu jste zváni do Domu Českého 
Švýcarska na 5. ročník populárního festivalu s ces-
tovatelskou tematikou. Těšit se můžete na osm za-
jímavých přednášek ze všech koutů světa! Během 
festivalu bude probíhat soutěž o nástěnný fotogra-
fi cký kalendář Českosaské Švýcarsko 2014, soutěž 
o předplatné časopisu Koktejl a autogramiáda knih 
Rudolfa Krautschneidera. Akci pořádá České Švý-
carsko o.p.s. ve spolupráci se Správou národního 
parku České Švýcarsko a magazínem Koktejl.

Prolínání světů je jednodenní konference šesti 
přednášek výjimečných lektorů, kteří mohou in-
spirovat a obohatit váš život. Cílem konference je 
ukázat lidem, kde se zdánlivě protikladný mužský a 
ženský svět potkává a prolíná a kde je zcela odlišný 
a to hlavně v oblasti emocí, komunikace, životních 
rolí. Tři ženy lektorky, tři muži lektoři, šest vzájem-
ně se prolínajících témat, která se dotýkají našeho 
každodenního života, skýtají v sobě možnost hlu-
bokého poznání a nastartování životních změn, ale 
také získání tolik potřebného nadhledu a humoru.
Přednáška se koná v sobotu 19. října v Domě Čes-
kého Švýcarska. Více na www.irenakubicova.cz/
prolinanisvetu 

Po dvouleté rekonstrukci ve vstupní hale Lorety v 
Rumburku se otevřela nově vybudovaná česko – 
německá „Expozice církevního umění Šluknovska“. 
Ve čtvrtek 24. října je připravena komentovaná 
prohlídka s autorkou výstavy, při níž se zájemci 
podrobněji seznámí s jednotlivými exponáty. Pro-
hlídka se uskuteční od 17:00 hodin a je určena de-
setičlenné skupině, nutná je předchozí rezervace. 

Každou sobotu až do 26. října je možné navštívit 
baziliku ve Filipově. Bazilika Panny Marie Pomocni-
ce křesťanů ve Filipově se zájemcům otevře vždy 
od 10:00 hodin do 14:00 hodin. Bazilika se zpřístup-
ní pro ztišení a modlitbu. Zájemci se současně do-
zvědí informace o historii tzv. Filipovského zázraku, 
zjevení Panny Marie těžce nemocné Magdaleně 
Kade dne 13. ledna 1866. 

Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muze-
em pořádají další interaktivní výstavu, tentokráte s 
názvem „Stopa – vyřeš zločin“. Unikátní interaktivní 
výstava věnována vědeckým metodám kriminalis-
tiky bude přístupná až do 15. prosince.

V ambitu Lorety Rumburk se nově představují ná-
hrobníky a sochy ze hřbitovů Šluknovska. Soubor 
padesáti barevných snímků Světly Černíkové za-
chycuje hodnotnou sochařskou výzdobu, která je 
součástí původních německých hřbitovů ve Šluk-
novském výběžku. Výtvarně dokumentární foto-
grafi e přibližují sochy a náhrobníky z 19. a počátku 
20. století, např. ze hřbitova v Krásné Lípě, Velkém 
Šenově, Mikulášovicích, Rumburku a Jiříkově. Vý-
stava „Náhrobníky, sochy a hřbitovy Šluknovska“ 
bude k vidění do 31. října 2013.

Den úcty ke stáří - 
zábava pro seniory

Lesní řemesla 
Českosaského Švýcarska

Po provedených 
sanacích

Ovocné stromy 
v krajině

7 divů - cestovatelský 
festival

Prolínání světů

Loreta otevírá novou 
expozice církevního 
umění Šluknovska

Podzimní sobotní 
prohlídky baziliky ve 

Filipově

Mě Šl k l á i M d l ý

Na šluknovském zámku 
můžete vyřešit zločin

Do Lorety za 
sochařskou výzdobou 

hřbitovů 

Domeček Na Kopečku 
Rumburk - září 2013

Středa 16. října – 19:00 hodin – Neobvyklé 
sbírky z cest
Cestovatelé Marek a Klára Winterovi z Rum-
burka cestovali tři roky a projeli velkou část 
Asie a Oceánie. Po cestách hodně zažili a 
sbírali zajímavé věci. Podařilo se jim udělat 
velmi zajímavé a cenné sbírky. První veřejná 
prezentace jejich sbírky zátek!
Středa 23. října – 19:00 – Portugalské lis-
tování
Vyprávění o tom, co vše se dá zažít při studiu 
v zemi galského kohouta, silného červeného 
vína a temperamentní kultury oceánského 
vichru. Vzdálené zákoutí Evropy se pokusí 
přiblížit Natálie Barcalová.

Program kina  
Krásná Lípa - ŘÍJEN 2013

Já padouch 2
středa 16.10.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? 
Pokračování animovaného Já, padouch  se nese 
ve velice podobném duchu jako první díl, pouze s 

tím rozdílem, že Gru již není padouch, nýbrž milující 
otec tří adoptovaných holčiček a výrobce marmelády.                                               

Animovaná rodinná komedie, 98 min.Mládeži přístupno.

Bídníci
středa 23.10.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Boj. Sen. Naděje. Láska. Bídníci jsou největší muzikálový 
fenomén současnosti. Projekt režíroval oscarový tvůrce 

Královy řeči Tom Hooper. Když bývalého galejníka Jeana 
Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, bude 

mít za zády jako věčný stín posedlého inspektora Javerta 
(Russell Crowe).  157 min., titulky,   Mládeži přístupno od 

12-ti let.

V prvním pat e Kulturního domu (kina) 
v Krásné Líp  se koná 

B U R Z A 
PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO 

D TSKÉHO OBLE ENÍ, 
VYBAVENÍ A HRA EK 

 

     P íjem v cí k prodeji:  
   PÁTEK  18. 10. 2013  16 - 18 hod. 
 
     Prodej:  
   SOBOTA 19. 10. 2013  8 – 10 hod. 
 
 

V ci k prodeji p ineste v pátek isté, v rozumném množství.  
Každá položka bude jednotliv  zanesena do evidence, proto prosíme o trp livost. 

P ijímáme také v ci, které chcete darovat zdarma.  
 

P ijímáme: veškeré podzimní a zimní d tské oble ení, boty, lyže, brusle, sá ky, 
ko árky, autoseda ky, hra ky, knížky a další v ci vhodné pro d ti. 

 

Burzu po ádá Mate ské centrum Beruška  
za podpory m sta Krásná Lípa 
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tak se jmenuje projekt, který nám představilo Na-
turschutzzentrum Neukirch  20.září. Ano, výměnné 
pobyty  žáků naší školy a Mittelschule  Neukirch 
ve spolupráci s Naturschutzzentrem Neukirch po-
kračují. Ze stálé skupiny žáků naší ZŠ odešli loňští 
deváťáci a stálou skupinu jsme doplnili mladšími 
žáky. V jazykově ale i věkově rozdílných skupinách 
se všichni vystřídali u jednotlivých stanovištích k 
tematice „zelená povolání“.  Např.: si žáci  vyzkoušeli 
práci dřevorubců a práci s pilou, na maketě krávy 
zkoušeli dojení, sledovali práci fl oristů, ochutnávali 

různé druhy medů a seznámili se s prací včelař,. Po 
společném obědě jsme odpoledne strávili v tělo-
cvičně. S míčem se dají hrát ty nejrůznější hry a při-
tom užít plno legrace. Postě vznikla bezvadná parta 
českých a německých, velkých a malých, starších a 
mladších žáků. Příště  - v listopadu – jsme hostiteli 
my. Toto setkání se mohlo uskutečnit za fi nanční 
podpory Česko-německého Fondu budoucnosti v 
rámci projektu „Pojď k nám – my přijdeme k vám.“  

(Za skupinu   Monika Schwarzová)

Přišel jsem, viděl jsem a žasl jsem, by jistě řekl 
každý rodič, který 23. září navštívil další nově zre-
konstruované prostory školy. Středem zájmu se 
nepochybně stala učebna hudební výchovy, kde 
jsme vyměnili klasické dřevěné židle za úžasné, 
barevné a měkoučké polštářky, sedátka a taburet-
ky. A ty barvy! A co teprve ten warholovský plakát 
skupiny Beatles. Kdo ještě žasl málo, měl možnost 
pokračovat návštěvou školní družiny, mateřského 
centra a prostor pro uměleckou školy, která jim vy-
razila dech. Přijít, vidět a žasnout můžete opět na 
podzimních třídních schůzkách. (zš)

Hned v prvním týdnu nového školního roku čekal 
žáky 6. ročníku tradiční adaptační pobyt. Jeho cí-
lem bylo vytvořit ze žáků spojených bývalých 5. 
tříd nový fungující kolektiv. 
Žáci byli ubytováni na chatě Růžena v Jiřetíně pod 
Jedlovou a během dvou dnů absolvovali několik 
turistických pochodů, program v lanovém centru 
na Jedlové, jízdu na koloběžkách a vrcholem byla 
obří houpačka. Nechyběl ani večerní táborák s 
opékáním buřtů, ranní rozcvičky do okolí chaty, sa-
mostatná příprava snídaní, svačin a večeří, udržo-
vání pořádku na svém pokoji i na celé chatě, spo-
lečné hry a psaní dopisu své osobě – ten si přečte 
každý na konci 9. třídy. Počasí bylo po celou dobu 
nádherné, pobyt se opravdu povedl. Žáci ho hod-
notili takto: Na adaptačním pobytu to bylo super. 
Na houpačce to byl velký zážitek.
Nejvíc mě bavily rozcvičky, když jsme běželi do 
kopce. Pobyt byl úžasný. U jedné překážky jsem se 
zasekla, ale dala jsem to. Ani se mi nechtělo domů. 
Večer se nám nechtělo moc spát, ani nevím proč. 
Byla to pořádná dálka, myslela jsem, že „umřu“. 
Domů jsme šli z Jiřetína pěšky, óóóó to byla dálka. 
Strašně mě to tam bavilo.

(Hana Hořeňovská a žáci VI. třídy)

Začátek školní docházky klade velké požadavky 
na všechny prvňáčky. Jejich prvořadým úkolem je 
zvyknout si na nové prostředí, nové tváře, dokázat 
se prosadit ve skupině, vycházet s ostatními. Ve 
druhém zářijovém týdnu jsme proto uskutečnili  
Adaptační program pro žáky prvních tříd. Ke spolu-
práci na něm byli přizváni i rodiče.
Co je smyslem a cílem programu? Aby děti doká-
zaly říci, kdo patří do třídy, aby dostaly příležitost 
poznat se i neformálně, aby se vzájemně dokázaly 
oslovovat, tak jak je jim to příjemné. Aby se třídní 
učitelka blíže seznámila s dětmi, aby si vytvoři-
la prostor pro pozitivní atmosféru. A rodiče, aby 
poznali prostřední školy 
– místo, kde je jejich dítě 
vzděláváno a vychovává-
no, aby mohli vyjádřit svůj 
názor a přispět k navázání 
dobrých vztahů se školou 
a aby dostali prostor pod-
pořit třídu v její práci.
Program proběhl v obou 
prvních třídách, kdy se 
děti formou hry nejprve 
lépe seznámily, ve druhé 
fázi již jsme se zaměřili na 
vytvoření pocitu sounále-
žitosti se třídou a umění a 
schopnost spolupracovat. 
Děti pracovaly s velkou 

chutí a v radostné atmosféře.
Následovala schůzka s rodiči, kde dostali podrob-
né informace nejen o tomto programu, ale také o 
poskytování logopedické péče na škole a o dalších 
vstupech do tříd. V dílně pro rodiče pak zpracovali 
otázku Jaká by měla být škola, v níž se vzdělává a 
vychovává moje dítě. Setkání s rodiči bylo neméně 
příjemné a byla tak nastartována další spolupráce 
založená na vzájemné důvěře.

(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

„Zelená povolání“

Škola otevřela dveře 
rodičům

Šesťáci se stmelovali 
v Jiřetíně

Prvňáčci si zvykali na nové prostředí
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V období letních prázdnin se ve sportovním areá-

lu Českého Švýcarska uskutečnila řada tenisových 

turnajů a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé 

hráče. Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těší-

me se na další setkání. Každé pondělí také probíha-

la tenisová škola pro děti. Nábor dětí ročníku 2007 

a starších probíhá na dvorcích nepřetržitě. Veškeré 

informace ve věci turnajů i dětské školy Vám podá 

Vlastimil Šmalcl. Všem přátelům bílého sportu pře-

jeme příjemný zbytek tohoto roku. Zaměstnanci 

SA.

Již podruhé v tomto roce přichystala krásnolipská 

městská knihovna dobrodružné nocování pro děti. 

První říjnový pátek ve svých prostorách přivítala 

jedenáct dětí, pro které byla kromě soutěží, připra-

vena i tolik oblíbená stezka odvahy. V programu 

tohoto nočního dovádění nechybělo ani čtení a 

po přespání mezi regály plnými knih se děti ráno 

rozcházely do svých domovů plné dojmů a zážitků. 

Nocování v knihovně se uskutečnilo v rámci celore-

publikové akce „Týden knihoven“.

(Jindřiška Malinová)

Trochu s obavami se připravovala první zahrád-

kářská burza, která se uskutečnila první říjnový 

pátek u kulturního domu. Obavy, že mezi lidmi o 

ni nebude zájem se naštěstí nepotvrdily, a nás mile 

překvapilo, že se přijeli podívat dokonce i zájemci 

ze Šluknova, Jiříkova a Rumburku. Celkový počet 

návštěvníků burzy tak daleko přesáhl stovku. Za-

hrádkáři  nám postupně nosili a odnášeli si rostlin-

ky, semínka a výpěstky, které tu bylo možno měnit, 

darovat a prodávat za symbolické ceny. Udílely se 

tu i odborné pěstitelské rady.

Děkujeme tímto všem, kteří nám pomohli obohatit 

sortiment nabízených  rostlin. Ze strany některých 

zájemců už nyní vyvstal zájem o konání další tako-

vé burzy, která by mohla být 

už na jaře. 

(Kristýna Kořínková)

Příznivci rocku se kulturním domě sešli s rockerem 

Jiřím Procházkou a i když účast diváků nebyla ma-

sivní, ti co přišli, byli vystoupením nadšení. Někteří 

si dokonce i zatančili a byli překvapení, jaké divy 

dokáže jeden muzikant s kytarou. Posluchači si ná-

sledně svým potleskem vyžádali hodinový přída-

vek.                               (kk)

Letní sezóna SA 
Českého Švýcarska 

v Krásné Lípě

Spali mezi knížkami

Měnili i prodávali 
semínka a rostliny

Posluchači si vyžádali 
hodinový přídavek 
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I. Hlavní program
Dokončení rekonstrukce školní jídelny a školní družiny  
Usnesení RM č. 51 - 01/2013 
RM projednala dokončení projektu Realizace úspor energie u budov školní jídelny a 
školní družiny a související práce.
RM schvaluje specifi kaci konečné části prováděných prací dle přílohy a ukládá starostovi 
města připravit návrh na zadání úprav v areálu budov ŠJ a ŠD z uspořených fi nančních 
prostředků původního projektu.  
Veřejná zakázka - Pojištění města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 51 - 02/2013 
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na dodavatele - Pojištění města Krásná 
Lípa a na doporučení komise pro výběrová řízení schvaluje pořadí výběru dodavatele 
dle předloženého návrhu: 
1. Generali Pojišťovna a. s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČ 61859869
2. Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956
3. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 
00 Praha 8, IČ 63998530
RM schvaluje využití doplňkových pojištění dle nabídky vítězného uchazeče.
RM ukládá starostovi města dojednat ve spolupráci s pojišťovacím makléřem rámce 
uzavírání smluv a následně tajemníkovi MěÚ předložit ke schválení příslušné smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 
Veřejná zakázka - výběr dodavatele úklidového stroje 
Usnesení RM č. 51 - 03/2013 
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na dodávku zametacího vozu v rámci 
projektu - Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na úklid zpevněných cest 
a silničních komunikací ve správním území města Krásná Lípa a na doporučení komise 
pro výběrová řízení schvaluje pořadí výběru dodavatele dle předloženého návrhu: 
1. HANES s. r. o., U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5,
2. FABOK s. r. o., Husovo náměstí 10, 250 87 Mochov
3. FARID COMERCIA s. r. o., Hradišťská 137, 294 02 Kněžmost.
RM schvaluje podpis smlouvy o dílo č. 2013/11/14 - 376 s dodavatelem dle 
předloženého návrhu. 
Jmenování vedoucí odboru - Usnesení RM č. 51 - 04/2013 
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na vedoucího fi nančního odboru a 
projednala zprávu výběrové komise.
RM vybrala na pozici vedoucího fi nančního odboru MěÚ Krásná Lípa Ing. Milana Tkáče, 
bytem Varnsdorf. 
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 2053/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 51 - 05/2013 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2053/1 o výměře 1525 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení samostatné zahrady Pavlu Brušákovi, J. K. Tyla 1312/2, Teplice.
Žadatel nesplňuje podmínky Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa (§ 4 odst. 1 a § 11 odst. 2).  
Prodej p. p. č. 541/1 a 540/1, vše k. ú. Krásný Buk - Usnesení RM č. 51 - 06/2013 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 541/1 o výměře 542 m2 a p. p. č. 540/1 o 
výměře 1316 m2 za účelem zřízení zahrady Tomáši a Jitce Koutným, Zlonická 704/1. 
Praha za cenu 250 Kč/m2 za podmínky současného odkoupení části p. p. č. 1141/1, k. 
ú. Krásný Buk. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
Bezúplatný převod p. p. č. 1880/23 a 1880/25, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení 
RM č. 51 - 07/2013 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 1880/23 o výměře 3923 m2 a p. 
p. č. 1880/25 o výměře 894 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od ČR - Státní pozemkový úřad.  
Pronájem st. p. č. 353/1 a p. p. č. 462/2 a 464/2, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení 
RM č. 51 - 08/2013 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 353/1 o výměře 78 m2, p. p. č. 462/2 o výměře 205 m2 
a p. p. č. 464/2 o výměře 222 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavlu 
Hučkovi, Sokolská 226/3, Krásná Lípa na dobu do 30. 8. 2014 za podmínky umožnění 
provedení zemních prací resp. terénních úprav v části pozemků. 
Pronájem p. p. č. 524/2, k. ú. Krásný Buk - Usnesení RM č. 51 - 09/2013 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 524/2 o výměře 879 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Sandře Enthalerové, Cvikovská 2874, Česká Lípa. 
Byty - pronájem - byt č. 1, Smetanova 285/2 
Usnesení RM č. 51 - 10/2013 
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Smetanova 285/2, Krásná Lípa Jiřímu Králíkovi bytem 
Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa v souladu s Pravidly pro pronájem městských bytů a 
bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě dle čl. 8 odst. 5.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.  
Byty – podnájem bytu č. 8, Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 51 - 11/2013 
RM schvaluje Ireně Váchové bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa podnájem bytu č. 
8, Nemocniční 1149/12a pro manžele Danu a Romana Bisovy bytem Kyjovská 371/57a, 
Krásná Lípa.  
Výměna bytů - Nemocniční 1137/6 - Usnesení RM č. 51 - 12/2013 
RM schvaluje výměnu bytů v objektu Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa mezi Olgou 
Bydžovskou, bytem č. 21, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa a Lukášem Němečkem, 
bytem č. 13, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa s platností od 1. 11. 2013.  
Pražská 450/48 - byt č. 1 - změna nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 51 - 13/2013 
RM se seznámila s žádostí o změnu nájemní smlouvy Evy Kamberské, bytem Pražská 
450/48, Krásná Lípa. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy, dle předloženého 
návrhu.  

Výpověď - byt č. 18, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 14/2013 
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a nájmu bytu k 
30. 11. 2013 uzavřené s Vlastimilem Svobodou a Kateřinou Svobodovou bytem Skalice u 
České Lípy, na byt č. 18, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.  
Užívání veřejného prostranství - Usnesení RM č. 51 - 15/2013 
RM schvaluje žádost pana Ladislava Bezděka bytem Bendlova 7, Krásná Lípa na 
osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství, chodníku před domem 
Pražská č. p. 20 z důvodu stavby lešení pro opravu fasády domu. 
Lešení bude umístěno od 4. 10. do 28. 10. 2013 s tím, že chodník bude pro pěší uzavřen 
a žadatel zajistí řádné označení. 
III. Různé
Prodej pozemku - vyhlášení k prodeji - Usnesení RM č. 51 - 16/2013 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 1141/1 o výměře 210 m2, k. ú. Krásný Buk (i po částech),
- p. p. č. 540/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásný Buk. 
Nemocniční 538/10 - Usnesení RM č. 51 - 17/2013 
RM rozhodla dále nepronajímat uvolněné byty v objektu Nemocniční 538/10 a ukládá 
vedoucímu odboru majetkového a civilně správního Petru Olivovi zajistit inzerci a další 
aktivity ve věci prodeje tohoto objektu. 
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č.18, Nemocniční 1149/12a - 
Usnesení RM č. 51 - 18/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1. 12. 2013 byt č. 18, 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 2+0 (32,38 m2, sazba 
nájemného 14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy v případě splácení kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si 
nájemce provede na své náklady. 
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při uhrazení kupní ceny 
bytové jednotky v minimální výši 253 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy, popř. uhrazení kupní ceny v max. 84 měsíčních anuitních splátkách. 
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 51 - 19/2013 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Janem Wünschem, bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 3, Elišky 
Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Jiřinou Dohnalovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 41, Nemocniční 
1137/6, na dobu určitou do 31. 03. 2014. 
Opatrovnictví - prodej nemovitosti - Usnesení RM č. 51 - 20/2013 
RM projednala návrh a souhlasí s prodejem části nemovitosti opatrovance za cenu 
uvedenou ve znaleckém posudku za podmínky schválení právního úkonu soudem. 
Veřejně prospěšné práce  - Usnesení RM č. 51 - 21/2013 
RM projednala problematiku nárůstu počtu osob romského etnika na území města 
Krásná Lípa. Za účelem omezení účelové migrace sociálně vyloučených osob schvaluje 
zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací jen u osob s dlouhodobým trvalým 
pobytem v Krásné Lípě. 
Výstavba kanalizace - problémy - Usnesení RM č. 51 - 22/2013 
RM opakovaně projednala průběh výstavby 2. etapy kanalizace a přetrvávající problémy 
na stavbě vč. zanesení čerpací stanice v Křižíkově ulici.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a ŽP Jiřímu Rousovi:
a) zajistit písemné, prokazatelné a včasné řešení problémů s dodavatelem stavby a 
důslednou činnost TDI vč. důsledných zápisů do stavebních deníků,
b) zjistit možnosti zprovoznění nově zbudované kanalizace po určitých částech 
především z hlediska úředního povolování, provozovatele a komplikací provozu a 
pokračující výstavby,
c) připravit VŘ na rozšířenou obnovu asfaltových ploch místních komunikací v souvislosti 
s výstavbou 2. etapy kanalizace a dalších prací. 
Kanalizace Krásná Lípa - návrhy zhotovitele - Usnesení RM č. 51 - 23/2013 
RM se seznámila s dopisem ze dne 17. 9. 2013 od zástupce Sdružení SaM - Energie, 
Ladislava Kudra, ve věci návrhů na řešení problematiky výstavby Kanalizace (2. etapa) a 
návrhu Dodatku č. 3 SOD č. 2012/11/14-58. RM neschvaluje předložený návrh dodatku 
č. 3 a podané návrhy pod body 2 – 4 mj. pro jejich neúplnost nebo neopodstatněnost.
RM schvaluje provedení pokládky asfaltových povrchů na místních komunikacích, 
dotčených výstavbou kanalizace v r. 2013, v termínu do 30. 4. 2014 s tím, že v případě 
nepříznivých klimatických podmínek bude termín povolujícím orgánem operativně 
upraven o nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen předmětné místní komunikace 
do doby provedení defi nitivního povrchu průběžně upravovat (dosypy, hutnění) a 
udržovat ve schůdném a sjízdném stavu.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a ŽP Ing. Rousovi připravit nový návrh 
dodatku ke smlouvě řešící pro město potřebné a žádoucí úpravy smluvního vztahu.  
Povolení dočasného používání pozemků města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 51 - 24/2013 
RM souhlasí s dočasným užíváním pozemků p. p. č. 1568, p. p. č. 1372/2 a p. p. č. 1372/1, 
vše k. ú. Vlčí Hora, fi rmou Uniles a. s., IČ 47307706, Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, 
pro vyvážení vytěženého dřeva za podmínky, že bude vypracován předávací protokol a 
pořízena fotodokumentace místní komunikace. 
Žadatel se před započetím prací písemně zaváže provést opravy komunikace v případě 
jejího poškození a složí vratnou kauci 30 000 Kč, jako záruku na provedení těchto oprav. 
Souhlas s uložením potrubí do pozemku města - Usnesení RM č. 51 - 25/2013 
RM souhlasí s uložením potrubí do pozemku 564/2, k. ú. Kyjov, z důvodu odvedení 

předčištěné odpadní vody z objektu Kyjov č. p. 39 - Kyjovská terasa - do toku Křinice. 
Stanovisko k územnímu řízení - Usnesení RM č. 51 - 26/2013 
RM schvaluje vyjádření města Krásná Lípa k vydání územního rozhodnutí pro stavbu 
větrné elektrárny na p. p. č. 955/1, k. ú. Krásná Lípa, pro stavebníka fi rmu KEŠAM s. r. o., 
IČ 27563545, Pražská 413, 289 12 Sadská, dle předloženého návrhu. 
Rekonstrukce kotelny Domu služeb, ukončení provozu 
Usnesení RM č. 51 - 27/2013 
RM se seznámila s průběhem rekonstrukce kotelny Domu služeb a schvaluje dodatek č. 
1 ke SOD č. 2013/11/18/327 se společností JVB Engineering s. r. o., Komenského 1173, 
Rumburk, dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí, v návaznosti s rekonstrukcí 
kotelny Domu služeb, ukončení provozu elektroakumulační kotelny Akura v objektu 
Domu služeb a s tím související změnu sazby u energetické společnosti.  
Oprava střechy MŠ v ulici Smetanova - Dodatek č. 1 - Usnesení RM č. 51 - 28/2013 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2013/11/18-366 s fi rmou Jaroslav Novák - 
klempířství, Havlíčkova 3391, Varnsdorf, dle předloženého návrhu.  
Rekonstrukce elektrorozvodů - Rumburská 5 - dodatek č. 1 
Usnesení RM č. 51 - 29/2013 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 2013/11/28-316 s fi rmou Masopust elektro v. o. s., 
Mělnická 1063/11, Jiříkov, dle předloženého návrhu. 
GTS Czech s. r. o. - dodatek - Usnesení RM č. 51 - 30/2013 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2004/19/28-097 se společností GTS Czech s. r. o., 
Přemyslovská 2845/43, Praha, který upravuje podmínky prodeje koncového zařízení 
umožňující telefonní příjem pro objekty DPS I. a DPS II, dle předložené přílohy.  
Podpora rodiny 2014 - Usnesení RM č. 51 - 31/2013 
RM bere na vědomí podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na Podporu 
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014 pro poskytovatele 
sociálních služeb 
na Krajský úřad Ústeckého kraje. 
Smlouva o poskytování podlicencí  - Usnesení RM č. 51 - 32/2013 
RM schvaluje Smlouvu o poskytování podlicencí k veřejnému provozování 
kinematografi ckých děl č. 2013/27/19 - 427 se společností EEAP Film Distribution CZ-SK 
s. r. o., Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5. 
Příspěvek KBC Krásná Lípa - Usnesení RM č. 51 - 33/2013 
RM projednala žádost Milana Duška o mimořádný příspěvek na nákup sportovní 
podlahy - tatami pro KBC Krásná Lípa a ukládá Janě Drobečkové projednat možnost 
nákupu zařízení případně jako součást vybavení tělocvičny a specifi kaci a víceúčelovost 
podlahy. 
Pronájem NP - Volby do Poslanecké sněmovny PČR - Usnesení RM č. 51 - 34/2013 
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2013/22/16 - 385 na pronájem 
volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 
s Nobilis Tilia, s. r. o. Vlčí Hora.
 Smlouva o technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny PČR 
Usnesení RM č. 51 - 35/2013 
RM schvaluje smlouvu o technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 2013/49/16-386 mezi městem Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. 
o., dle předloženého návrhu. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2013 
Usnesení RM č. 51 - 36/2013 
RM odvolává Lenku Hrobárovou z inventarizačních komisí pro rok 2013 k provedení 
inventarizace peněžních prostředků v pokladně sociálního fondu a inventarizace 
majetku v Penzionu Petra a MěÚ a do těchto komisí jmenuje s okamžitou platností 
nového člena Janu Kebortovou. 
Program kina a kalendář akcí na říjen 2013 - Usnesení RM č. 51 - 37/2013 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na říjen 2013. 
Zpráva o plnění úkolů z 49. RM - Usnesení RM č. 51 - 38/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 49. RM. 
IV. Informace - Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- dopis hejtmanovi Ústeckého kraje ve věci nové kotelny v místním domově důchodců 
a špatné kvalitě silnic,
- Oznámení o změně provozního řádu a podmínkách odstranění odpadu na skládce 
Marius Pedersen a. s., Rožany u Šluknova,
- Protokol o kontrole fyzické realizace projektu - Rozhledna na Vlčí hoře,
- Pozvánka na 1. ročník Sportovních her zastupitelů a zaměstnanců měst a obcí 
Šluknovského výběžku,
- Podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt Rovné šance do programu Podpora 
regionů 2014 od Nadace ČEZ. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise pro hospodaření s byty ze dne 30. 9. 2013,
- Zápis z komise zdravotně sociální č. 2/2013 ze dne 11. 9. 2013,
- Zápis ze Skupiny pro odstraňování sociálního vyloučení ze dne 18. 9. 2013,
- Zápis ze 17. schůze Kontrolního výboru ZM ze dne 26. 9. 2013. 

Jan Kolář
 Ing. Zbyněk Linhart 

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 51. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 09. 2013 a 02. 10. 2013


