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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 

4,- Kč

Čtvrtek 29. Října 

Více než rok po založení Národního parku České 
Švýcarsko jsme založili obecně prospěšnou spo-
lečnost České Švýcarsko. Zakladateli byly město 
Krásná Lípa, Správa NPČŠ a ZO ČSOP Krásná Lípa. 
Během několika let se z naší „opéesky“ stala jed-
na z  největších v  republice. Bylo to především zá-
sluhou akceschopnosti orgánů společnosti (malý 
počet lidí), velmi dobrým ředitelem s vizí Markem 
Mrázem a díky mnohým zaměstnancům a lidem, 
kteří nám pomohli. Získali jsme významného pod-
porovatele Antonína Koláčka a začali jsme získávat 
velké dotace na regionální rozvoj, životní prostředí 
a cestovní ruch. V roce 2007 jsme již byli na vrcho-
lu našeho počínání, roční rozpočet se začal pohy-
bovat kolem 20 a více milionů korun. Začali jsme 
provozovat Dům Českého Švýcarska, některá další 
regionální infocentra vč. toho v  Děčíně, vydávali 
mnoho tiskovin, kalendáře, zpracovávali dokumen-
ty, nové webové stránky, výstavy, atp. V  té době 
jsme již zaměstnávali až 20 lidí. V  roce 2005 jsme 
také započali významnou spolupráci se svazem 
cestovního ruchu Saské Švýcarsko z Pirny, která trvá 
dodnes. Založili jsme tzv. destinační fond, v  rámci 
kterého se snažíme dělat některé aktivity pro širší 
region, v zásadě v celém okrese Děčín. 
Bohužel, to také vedlo až k  tomu, že jsme se stali 
mimo jiné i předmětem zájmu lidí, kteří si angažo-
vaností v OPS hledali své různé osobní zájmy. OPS 
měla být větší a větší, asi aby bylo více zakázek … 
atp. A tak jsme v roce 2009 přijali dotace na projek-
ty za cca 80 mil. Kč, realizovaných v následujících 
třech letech, aniž bychom dopředu zodpovědně 
řešili spolufi nancování a především nutné a pod-
miňující předfi nancování projektů. To znamenalo 
i první rozkoly mezi některými zakladateli a teh-

dejším předsedou Správní rady společnosti. V roce 
2011 se OPS tímto dostala do neřešitelné fi nanční 
situace a tak jsme museli přijmout půjčku od or-
ganizace Ústeckého kraje za podmínky, že Kraj se 
stane čtvrtým zakladatelem. 
Po odchodu Marka Mráze z pozice ředitele na konci 
roku 2010 a následném období dočasných ředitelů 
jsme následně měli po dobu necelých čtyř let ředi-
tele Filipa Brodského z Velkého Března, který byl na 
začátku letošního června odvolán. S  důsledky, ne 
vždy zodpovědného rozhodování z  období roku 
2009 i následně, se OPS vypořádávala několik let. 
Za poslední měsíce pak provedl dočasný ředitel 
Radim Burkoň základní konsolidaci společnosti, za-
počal nutné změny, provedl základní analýzu spo-
lečnosti a načrtl i další aktivity nejen v provozních 
záležitostech.  Po výběrovém řízení byl pak k 1. 10. 
2015 správní radou jmenován nový ředitel OPS ČŠ 
a to Ing. Jiří Tutter. Zkušený manažer, znalý oboru 
a činností neziskových organizací, jazykově vyba-
vený. Doufám, že nám chvilku vydrží. V  současné 
době má OPS po dlouhé době relativně málo, tj. 
jen 11 zaměstnanců. Je ale podáno několik žádos-
tí o dotace na projekty a v  případě úspěšnosti je 
předpoklad, že se po jistém zeštíhlení opět mírně 
rozrosteme. Před OPS je období nadále náročné, 
především z hlediska fi nancování a vypořádání zá-
vazků. Ale snad i vhodnější pro systematičtější prá-
ci, kdy musí více jít o smysl a kvalitu, než o fi nanční 
objemy a kvantitu. Je před námi období širší spolu-
práce a větší komunikace v regionu i s partnery jak 
na české, tak i saské straně. 

Zbyněk Linhart, předseda Správní rady o.p.s. 
České Švýcarsko, spoluzakladatel o.p.s.  

U příležitosti 10 let přeshraniční spolupráce turi-
stických destinací České a Saské Švýcarsko se na 
německém velvyslanectví v Lobkovickém paláci v 
Praze uskutečnilo společné setkání správních rad 
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a 
Turistického svazu Saské Švýcarsko. V závěru setká-
ní podepsal senátor Parlamentu České republiky 
a předseda obecně prospěšné společnosti České 
Švýcarsko Zbyněk Linhart a poslanec Bundestagu a 
předseda představenstva Turistického svazu Saské 
Švýcarsko Klaus Brähmig společnou česko-němec-
kou deklarace o společné spolupráci v cestovním 
ruchu. 

(jk)

České Švýcarsko, o.p.s. má nového ředitele

České a Saské 
Švýcarsko prohlubují 

spolupráci 
v cestovním ruchu

Vyzvedněte si svou 
poštu, nebo o ni 

přijdete!
Dalo by se říci do roka a do dne a pak máte 
smůlu. Bohužel tak jednoduché to není, ale 
pravdou je, že pokud si do jednoho roku lidé, 
kteří mají trvalé bydliště na Městském úřadě 
v  Krásné Lípě nevyzvednou svou poštu, která 
jim tam také chodí, ta bude skartována a už ji 
nedostanou.
A že té pošty není zrovna málo. Lidé přihlášení 
na MěÚ Krásná Lípa si svojí poštu vyzvedávají 
jen zřídka a to ještě jen pár jedinců.
Rádi bychom proto vyzvali občany, kteří si jsou 
vědomi, že mají trvalé bydliště na MěÚ v Krás-
né Lípě, aby si ji neprodleně vyzvedli na poda-
telně tohoto úřadu, v kanceláři č. 6, v úřední 
dny. Po uplynutí úložní doby, což je jeden rok 
a tato doba uplynula, bude pošta skartována u 
více jak poloviny zásilek. Může se tedy stát, že 
už tu svoji poštu nedostanete.
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

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

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 2. 11. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5. 11. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 19. 11. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5. 11. 
2015 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
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                        žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší 
Zimní svoz odpadových nádob začal 1. 10. 2015 a skončí 31.3. 2016 – 
známky červené a bílé = vývoz každý týden.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-

kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-

jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 

přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 

zákaznickém centru přímo na krásnolipském Kři-

nickém náměstí.

Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 h.

                              sudá středa od 10:00 do 12:00 h. 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30. 4. 2016. 

Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-

fu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v 

době od 8:00 do 14:00 hodin.

d t tě š tř b é běž é ák i

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-

delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-

vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 

i fi rmám. Ceník je na internetových stránkách 

www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-

doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Oznámení o veřejné zakázce
Město Krásná Lípa oznamuje vypsání 

nového výběrové řízení na dodavatele 

veřejné zakázky „PD - Rozhledna na 

Maškově vrchu“.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.

Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté 

pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 

hodin.

Nebo po dohodě.

Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607, 

e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

https://www.facebook.com/linhart.krasna-

lipa

PRACOVNÍ NABÍDKA

Firma EUROMETALGROUP s.r.o. nabízí

volná pracovní místa: svářeč, montážní 

dělník, obsluha CNC strojů, kontrolor,

 konstruktér, mistr do výroby, vedoucí 

OEU, obchodní zástupce. 

Více na portálu

 mpsv.cz-volná pracovní místa, nebo na 

e-mailu: langerova@eurometalgroup.cz

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

31. 10. – 1. 1. 2015 MUDr. Jiřina Miličová, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 507 588
7. – 8. 11. 2015 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
14. – 15. 11. 2015 MUDr. Eva Křížová, Tylova 650/17, Děčín II., tel.: 412 516 712

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

Hypotéky, úvěry, konsolidace. 

Refi nancování hypoték.
Jaroslav Hofman

hypoteční poradce

…to vše Vám pomohu zajistit u 15 bank na 
našem trhu. 

Zajistím kompletní pojištění u pojišťovny 
Kooperativa – pojištění aut, domů, úrazů atd.

Kontakt: 774 13 66 95

RIZIKOVÉ KÁCENÍ i přerostlých stromů

a možné PODÉLNÉ rozřezání kmenů

na místě lehkou mobilní pilou

VÁM NABÍZÍ TRUHLÁŘ 

JAROSLAV HRUŠKA

Potoční 134, Dolní Křečany, tel. 737 464 961
Dále různé práce z až 11m žebříku,

opravy podstávkových domů,
stavebně truhlářské výroby ze dřeva.

Galerie výrobků na: www.jara.webmium.com
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V červnu příštího roku se v Sebnitz bude konat 
celoněmecký turistický sraz Vandertag 2016. Ale 
již nyní se tamtéž uskutečnilo zahájení slavnost-
ního odpočítávání do jeho začátku. Pro německé 
kolegy ze Saského Švýcarska to je mimořádná 
událost a velká příležitost představit region oče-
kávaným desetitisícům návštěvníků z celého Ně-
mecka. Vážíme si toho, že jsme byli k této aktivitě 
přizváni a připravujeme společně s OPS České 
Švýcarsko a Klubem českých turistů programy 
pro návštěvníky i na české straně hranic. 

Ještě nevíte kam po základní škole. Zajímavou 
možnost i pro krásnolipské žáky od školního roku 
2016/2017 nabídne nová SOUKROMÁ STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TOS VARNSDORF, která 
zahájí svou činnost 1. 9. 2016.
Už z názvu je zřejmé, že škola je zaměřena na 
strojírenství a je svázána s úspěšným výrobcem 
obráběcích strojů. Úroveň výuky pozitivně ovlivní 
i úzká spolupráce se strojními fakultami Technické 
univerzity v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem. Škola 

je otevřena pro všechny žáky, kteří splní vstupní 
požadavky. Kromě obecné podmínky úspěšného 
dokončení základní školy bude při přijímacím 
řízení ověřována úroveň znalostí a zejména zájem 
o studium a daný obor. Škola spolu s fi rmou zajistí 
pro žáky nadstandardní podmínky k studiu, 
bude však od svých žáků vyžadovat odpovídající 
výsledky. Více se o škole dozvíte na http://www.
spstosvarnsdorf.cz/

Půlka října pro příznivce mateřského centra 
Beruška znamená jediné – je tu další burza 
dětského oblečení a hraček. Tentokrát to ale i 
pro nás bylo po dvanácti letech trochu jiné, nové. 
Díky městu Krásná Lípa a vstřícnosti vedoucí 
kulturního domu jsme dostali k dispozici větší 
prostory v hlavním sále. Při příchodu jsme se 
nejprve rozhodovali, zda využijeme pouze vrchní 
část se stolky nebo i spodní taneční parket. Brzy 
nám bylo jasné, že toto rozhodování je zcela 
zbytečné, protože během dvou hodin příjmu, 
jsme zapsali na sedmnáct set věcí, což je rekord 
a ke spodní a vrchní části sálu přišlo na řadu i 
pódium, kam byly v trojstupu umístěny botky. 
Také prodej na druhý den byl úspěšný, nového 
majitele našla celá jedna čtvrtina ze všech věcí, 
a to zejména bundy, kombinézy, boty, kalhoty, 
trika, mikiny, svetry, spodní prádlo, ponožky, 

miminkovské oblečení, ale i povlečení, spousta 
hraček, boby a dětské žehlicí prkno se žehličkou. 
Takový zájem prodávajících a nakupujících 
jsme nečekali a velice nás potěšilo, že naše 
práce je užitečná. Za bezchybný průběh patří 
poděkování všem zapojeným dobrovolnicím 
a dobrovolníkům a zejména za podporu jejich 
rodin. Velikými pomocníky nám byly opět i naše 
děti, kterým už ani nemusíme připomínat, co mají 
dělat. Doufám, že na nikoho z dětí nezapomenu, 
když jmenovitě poděkuji Majdě, Andrejce, Báře, 
Emičce, Adélce, Dádě, Tomovi, Márovi, Péťovi, 
Lukymu a v neposlední řadě Ondráškovi, že to 
celé vydržel a ještě k tomu namaloval krásné 
obrázky. Nashledanou tedy u příští březnové 
burzy. 

(Lada Hrnečková)

Až do konce listopadu bude uzavřený úsek mezi býva-

lou školou v Kyjově a Kyjovským potokem na Köglerově 

naučné stezce. Jedná se o zastavení č. 19 a č. 20. 

Vandertag 2016

í šk l Z jí j t ř š h

Věděli jste to? 

Tak to jsme nečekali

Uzavřený úsek na 
Köglerově naučné stezce

Dva vzrostlé rhododendrony opět dostalo 

Město Krásná Lípa. První od paní Gity Hiekové 

z Kyjova a druhý od pana Miroslava Vaise z 

Krásného Buku. Doplní jimi rhododenronovou 

vyhlídku v Městském parku. Děkujeme.

Krásná Lípa vychází vstříc i požadavkům svých 

obyvatel – buduje například autobusovou 

čekárnu na Rumburské ulici.

Krásná Lípa pokračuje v  terénních úpravách 

svých ploch. Téměř u konce jsou parkové 

úpravy u nové hasičské zbrojnice a pokračuje 

se také na sadových úpravách dvou ploch na 

Kyjovské ulici.

Na http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/a-z/sendung591762_letter-S_zc-f56637ad zs-dea15b49.
html můžete shlédnout zajímavý dokumentární pořad německé televize MDR o Českosaském 
Švýcarsku. Je dlouhých 88 minut a po 73 minutě uvidíte i známé tváře a blízké reálie. Koukněte se.

České Švýcarsko v německé televizi

Již tradiční burzy pořádané MC Beruška se 
těší velké oblibě - malé nahlédnutí pod po-
kličku, statistiky od roku 2003
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Také se vám zdá nastavení mezinárodního obchodu nefér k lidem, kteří pro nás 
pěstují kávu, kakao, čaj, banány nebo květiny? Tak až do středy 4. listopadu mů-
žete v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě navštívit 
výstavu o fair trade a zjistíte, že fair trade je dobrý, spravedlivý obchod a lidem 
ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek, kdy dostávají spravedlivě zaplaceno, jejich děti mohou 
chodit do školy a plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí. A při té příle-
žitosti můžete udělat radost sobě i svým blízkým, když jim koupíte fairtradový 
výrobek v tamním ekokoutku! 

Unikátní interaktivní výstava zve ke zkoumání nejrůznějších věcí, globálních 
souvislostí jejich výroby i formaci vlastních otázek i postojů. Na pěti stanovištích 
s interaktivními předměty a panely můžete doslova zvážit své oblečení, roze-
brat mobil v nadživotní velikosti, zaplatit za čokoládu pěstiteli kakaovníku a sle-
dovat, kde se peníze po cestě k němu ztrácejí. Inspirujte se dobrými zprávami 
o úspěšných snahách lidí, kteří se pokusili zlepšit něco málo z problematických 
okolností mezinárodního obchodování a nakupování. I tato výstava je k vidění 
v Domě Českého Švýcarska až do 4. listopadu.

Výstava o fair trade 

Výstava Supermarket svět
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PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Neděle 1. listopadu od 15:00 
Píseň moře
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku 
otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhů-
ru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je po-
slední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře 
zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila 
v kámen čarodějnice Macha. 
Animovaný, 93 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži přístup-
no.
Středa 4. listopadu od 19:00
Cesta vzhůru
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlast-
ních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech 
a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. 
Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk 
na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za pří-
tomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor 
světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film 
se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absol-
vovat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli 
Miskou a Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový vr-
chol a stát se na malou chvíli doslova součástí expedice 
na K2. Štíty velehor jsou najednou dostupnými i pro ty, 
kteří hory sice obdivují, ale něco podobného by nikdy 
sami nepodnikli. Diváci tak mohou díky fi lmu autentic-

ky prožívat obavy i úlevu hlavních hrdinů, pocítit tíhu 
každého kroku i dechu v nepředstavitelné nadmořské 
výšce a snad i nakonec porozumět majestátné kráse, za 
jejíž dotek se mnohdy platí tou nejvyšší cenou. 
Český dokument, 100 minut. Vstupné: 60 Kč, mládeži 
přístupno od 12-ti let.
Úterý 17. listopadu od 16:00
Olga 
PŘI VYJÍMEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI SE FILM VYJÍMEČNĚ PRO-
MÍTNE V KŘINICKÉM PIVOVARU V KRÁSNÉ LÍPĚ Nejbliž-
ší a nejspolehlivější parťák Václava Havla, kamarádka, 
která nezkazí žádnou legraci, naopak ji vymýšlí, štědrá 
hostitelka, vášnivá hráčka a houbařka, milovnice příro-
dy, ostrá glosátorka, statečná a neúnavná disidentka, 
žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá. Nový 
celovečerní dokumentární fi lm režiséra Miroslava Janka 
(Občan Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným ži-
votopisem, ale osobním portrétem výjimečné osobnos-
ti – první dámy Olgy Havlové. Osobitá žena, veřejnosti 
známá jako manželka Václava Havla a zakladatelka na-
dace Výbor dobré vůle, je zde představena ze své civilní 
stránky. Janek se tolik nesoustředí na ofi ciální biografi c-
ká data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejněné 
archivní záběry a fotografi e i osobní zpovědi přátel. 
Český dokument, 87 minut. Vstupné: ZDARMA, mládeži 
přístupno.

14. 11.
od 16h

www.centrumpivovar.cz

Přístav Vašich nákupů a setkání

14. 11.
od 16h Slet
andělů

Pomáháme plnit přání 
s Anděly bez křídel

Dara Rolins
Miro Šmajda Děčínský pěvecký sbor

Rozsvícení Vánočního stromu

140 x 70 VANOCE ROZSVICENI.ai   1   23.10.2015   16:55:02

Vydejte se v sobotu 31. října za poznáním neuvě-
řitelných geologických rozmanitostí národního 
parku a nahlédněte do pracovní náplně oddělení 
geologie správy NP. Kdy a jak vznikala zdejší kraji-
na? Proč se skály občas zřítí a dá se tomu zabránit? 
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete během 
exkurzí vedených geologem Správy národního 
parku. Sraz účastníků exkurze je v 10:00 v Růžové 
před kostelem. 

První listopadová sobota, 7. 11., bude od 10:00 do 
15:00 věnovaná původně prastarému řemeslu drá-
tenickému v dnešním pojetí. Pro osvojení si zákla-
dů drátkování budeme opracovávat kámen a vy-
rábět jednoduchou ozdobu. Kameny velikosti „do 
dlaně“ je třeba si přinést s sebou, ostatní materiál a 
nářadí bude zajištěno, stejně tak lehký vegetarián-
ský oběd. Tvořit mohou jak děti, tak dospělí. Vstup-
né: 100 Kč/dospěláci, 50 Kč/děti. Na akci je potřeba 
se předem přihlásit buď na tel: 773 111 905 nebo 
e-mailu: karolina.nemcanska@nobilis.cz. Akci pořá-
dá Vlčihorská zahrada a.s.

Přijďte se seznámit se základními bylinkami a jejich 
bioenergií. Dozvědět se, jak nám mohou pomoci a 
co vše z nich jde vyrobit. Seznámit se s bylinnými 
čaji a dozvědět se, jak je můžeme používat kombi-
naci s  léky. Přijďte se naučit vyrobit a užívat svou 
bylinnou tinkturu.
Kdy: v  úterý 3. listopadu od 9:00 – Modrý Dům 
s  pečovatelskou službou, od 10:00 – Žlutý Dům 
s pečovatelskou službou. Kurz je ZDARMA. Akce je 
přístupná veřejnosti. Přihlásit se můžete u lektorky 
Hanky Štroblové na tel.: 728 974 010

Přijďte se naučit jednoduchou aktivizační techniku, 
která Vám může pomoci v  každodenním životě. 
Jednoduchá sestava je vhodná pro všechny věkové 
kategorie. Docílíme většího uvolnění, lepší koncen-
trace nebo zvýšení pozornosti. V kolektivu dochází 
k harmonizaci a zlepšení komunikace. Celou sesta-
vu pak můžete aplikovat dál podle prospektů, které 
obdržíte.
Kdy: ve středu 4. listopadu, 11. listopadu a 18. listo-
padu od 9:00 – Modrý Dům s pečovatelskou služ-
bou, od 10:00 – Žlutý Dům s  pečovatelskou služ-
bou. Kurz je ZDARMA. Akce je přístupná veřejnosti. 
Přihlásit se můžete u lektorky Hanky Štroblové na 
tel.: 728 974 010.

OPS České Švýcarsko vyhlásilo výtvarnou soutěž 
s názvem „Migrace není legrace.“ Určena je žákům 
1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií. Mohou 
se zapojit i jednotlivci či různé skupiny žáků (školní 
družiny, volnočasové kluby apod.).  Zkuste výtvar-
ně ztvárnit odpověď na některou z následujících 
otázek: Proč lidé opouštějí svou zemi, kde se na-
rodili, pracovali a žili? Co je trápí a nutí odejít? Co 
opouštějí a zanechávají ve své domovské zemi? O 
čem sní, na co se těší a po čem touží v nové zemi? 
Co je tam čeká? S čím se potýkají, když začnou žít 
v cizí zemi? Svá díla můžete zasílat do 22. listopa-
du na adresu: České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 
1161/10, 407 46 Krásná Lípa. Hodnotit se bude ori-
ginalita a zpracování, sdělovací hodnota, dodržení 
tématu zadání. Pro tři nejlepší díla jsou připraveny 
hodnotné ceny, nejlépe hodnocená díla budou 
vystavena. Více informací na u Kristýny Petrásková 
na tel.: 777 819 188 nebo na kristyna.petraskova@
ceskesvycarsko.cz.

Geologická 
exkurze na Růžák

Drátkování 

Podzimní akce 
pro seniory

Bylinky a bioenergie 
s Janou Homolkovou

Podzimní akce 
pro seniory

Aktivizační technika 
s Hankou Štroblovou

OPS Č ké Š ý k hlá il ýt těž

Migrace není legrace 
- výtvarná soutěž
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Stejně jako každý rok se v říjnu schází senioři, aby 
společně oslavili svůj den - Den úcty ke stáří. Letos 
slavili společně se zpěváky z brněnského Divadla 
Slunečnice, se kterými si zazpívali staré dobré hity 
svého mládí. Po hodině na místo brněnských zpě-
váků tradičně nastoupila oblíbená kapela Peleton, 
se kterou se pak protančili až do pozdního sobot-
ního odpoledne.

Téměř stovce účastníků, převážně „výběžanů“ ote-
vřel své dveře Dům Českého Švýcarska, aby se se-
tkali, vzdělávali, nalézali každý sám pro sebe cosi 
důležitého pro svůj životní příběh. Konference 
Prolínání světů hostila sedm lektorů, profesionálů, 
terapeutů, lidí se zkušenostmi a motivací. Děkuji 

všem, kteří fi nančně či jinak akci podpořili, hlavně: 
Město krásná Lípa, Lesy ČR, Horák koupelny, Ing. 
Chroust, Lékárna U Jelena, Tiskárna Mänzel, Děčín-
ský deník, Výběžek.eu a mnoha dalším.

(Za Krásnolipský spolek Irena Kubicová)

Třídenní společný pobyt v Doubici společně strávili 
žáci z naší základní školy a školy v Putzkau. Po prv-
ním společném obědě déšť trochu ustává – asi jsme 
vybalili hezčí počasí – a my vyrážíme na první výlet 
do Kyjovského údolí. Po stezkách skalami nahoru a 
dolu jako husy za sebou v řadě zdoláváme náročný 
terén. Dozvídáme se, kdo byl Pumphut, proč jsou na 
skalách žluté fl eky a taky sbíráme houby. Druhý den 
nás čeká náročnější výlet. Míříme k Pravčické bráně, 
do Hřenska a do obou soutěsek. Všude bylo krás-
ně. Cestou obdivujeme různě barevné skály a na-
jednou stojíme pod skutečnou Pravčickou bránou. 
Když jsme se plavili na loďce v soutěskách, všechno 
najednou utichlo. Ta zvláštní tichá atmosféra byla 

odpočinkem. Poslední, třetí, den jsme navštívili što-
lu v Jiřetíně pod Jedlovou. Být skoro 70 metrů pod 
zemí je zvláštní pocit. Všechny naše poznatky jsme 
po návratu zaznamenávali do deníčků, pochopitel-
ně dvojjazyčně. Večer se ještě stříhalo, lepilo, sklá-
dalo a tvořili jsme z obyčejných plechovek stojánky 
na tužky. Z  přírodnin jsme vyráběli skřítky. Hráli 
jsme různé hry a vznikala nová kamarádství. Tři dny 
uběhly až příliš rychle. Prostě bylo nám spolu fajn a 
paní učitelce už jsme ty dlouhé kilometry odpusti-
li. Toto setkání se uskutečnilo za fi nanční podpory 
Česko-německého fondu budoucnosti.

(Za celou skupinu Danča, Bára a Andrejka)

Přesně před třiceti pěti lety se poprvé v kinech ob-
jevila rodinná komedie Prázdniny pro psa v hlavní 
roli s Tomášem Holým (ale také v krásnolipským ro-
dákem Romanem Šmalclem). V uplynulém víkendu 
tento skvělý fi lm oprášili přátelé Tomáše Holého a 
nejenže jej promítli v krásnolipském kině, ale také s 
režisérkou fi lmu Jaroslavou Vošmilkovou a dalšími, 
tenkrát dětskými postavami fi lmu, zavzpomínali na 
nejznámější českou dětskou fi lmovou hvězdu.

V rámci poznávání našeho regionu, jsme se s mým 
kolegou Mgr. Pokorákem a našimi dětmi z pátého a 
devátého ročníku vydali i do Krásné Lípy. V časných 
ranních hodinách na nás čekal milý pan farář Anto-
nín Sedlák, který nás zasvětil do historie kostela sv. 
Máří Magdalény, ukázal dětem opravené varhany, 
dokonce si na ně mohly zkusit zahrát, což velmi 
ocenily a s radostí vyzkoušely.
Poté jsme měli vyjednanou prohlídku čokoládov-
ny Mana a Křinického pivovaru, kde jsme se do-
zvěděli, jak se takové věci jako je čokoláda a pivo 
vlastně vyrábějí. A protože se žáci 9. ročníku právě 
rozhodují, co by vlastně chtěli začít studovat, zaví-
tali jsme i do Domova se zvláštním režimem, kde 
se právě konal Den otevřených dveří. Vůbec jsme s 
kolegou netušili, jak se naše děti zapojí do tanečku 
s jeho obyvateli, jak si toto dopoledne spolu užijí. A 
myslím, že to bylo oboustranné, zábava byla oprav-
du výtečná a děti se úplně rozzářily.
Celý den se nám opravdu vydařil, moc se nám všu-
de líbilo, což bylo také tím, že jsme se setkali se sa-
mými milými lidmi, čímž jim všem chceme ze srdce 
poděkovat!

Mgr.Renáta Hegnerová , ZŠ Jiříkov

Stejně jako každý rok se říjn schá í senioři ab

Senioři slavili svůj den Prolínání Světů v Krásné Lípě již potřetí

Tři společné dny v Národním parku 
České Švýcarsko

Vzpomínka na 
Tomáše Holého

V rámci poznávání našeho regionu jsme se s mým

NAPSALI NÁM…
Exkurze po Šluknovském 

výběžku- aneb míst kde žiji
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Jak to vlastně s tím otužováním popravdě je, co se 
skrývá za touto náročnou a současně velmi okra-
jovou disciplínou, zdali otužující se lidé mají před-
poklady k pevnějšímu zdraví a zdali je něco pravdy 
na tom, že ti, kteří místo v létě chodí plavat v zimě, 
jsou duševně spolehlivě v pořádku a tak podobně. 
Osmělil jsem se a obrátil se s několika dotazy na 
člověka, dle mého soudu z nejpovolanějších. Tím 
člověkem je dáma, dlouholetá otužilkyně a lékařka 
v jedné osobě MUDr. Radka Jančová.
Paní doktorko, vím o Vás, že již jako malá jste se 
koupala nedaleko někdejšího svého bydliště, ve 
velmi studené tůni Hamerského potoka, pod pře-
hradou Nadějí. To je přeci voda, o níž se traduje, 
že se neohřeje ani v létě. Domnívám se, že kdyby 
byla tehdy na blízku plovárna s vodou teplejší, 
nepochybně by dostala přednost. Byl to pro 
Vás právě ten začátek vztahu ke studené vodě?
- Studený odchov to byl, díky němu mi zřejmě za-
čít s otužováním nepřišlo tak těžké. S otužová-
ním jsem ale začala spontánně ranní studenou 
sprchou v dospívajícím věku, protože moje ráno 
neprobuditelné tělo si o to samo říkalo, a proto-
že blahodárný profi t, který mi to přinášelo, byl 
významný. Tento zvyk mi vydržel až doposud.
Dokáže být otužování opravdu příjemné? Co 
je těmi důvody, když se většina lidí začíná 
halit do teplého oblečení, krátí se den a lidé 
spíše než co jiného vyhledávají teplo roztope-
nému krbu, tak Vy naopak, vybavena ruční-
kem a plavkami, si jdete zaplavat do rybníka.
- Pokud člověk začne postupně a nerozmazluje se 
tepelnými podmínkami během jiných aktivit, je to 
příjemné již od začátku. Jinak to chce trochu přemlou-
vání a odvahy, ale o to je pak výsledek radostnější. Cí-
títe se skvěle, bolesti odcházejí, únava mizí, endorfi ny 

zaplavují mysl.
To zní opravdu skvěle, existují jiné, řekněme mír-
nější a stejně účinné metody, jak posilovat imu-
nitu? Předpokládám, že imunitní systém člověka 
není jediný, který se otužováním posiluje. Může-
te laikům přiblížit, o jaké procesy se v těle jedná?
- Otužování je tím nejefektivnějším a nejpřiroze-
nějším způsobem posilování imunity a celkové 
odolnosti organismu, je to trénink našeho těla na 
extrémní podmínky, na které musí reagovat (tré-
novat) naše adrenalinová soustava. Takový trénink 
většině lidí v pohodlném komfortním životě chy-
bí a přijde-li pak zvýšená zátěž na organismus, je 
netrénovaná adrenalinová soustava nedostatečně 
připravena reagovat a člověk zpravidla onemocní.
Kdy nejlépe s plaváním ve studené vodě začít, exis-
tuje nějaká věková hranice, kterou je potřeba ctít?
- Věková hranice není, začít se může od ko-
jeneckého do pozdně seniorského věku.
Je nutné, aby prvnímu plavání v chladné 
vodě předcházela nějaká individuální přípra-
va, jaká a jak by měla být v průměru dlouhá?
- Záleží na kondici, celkovém zdravotním stavu a 
psychickém přístupu. Všeobecně je lepší začít s mír-
nějšími metodami otužování vzduchem, tj přede-
vším nepřetápěním domácnosti, spánkem v chladné 
místnosti, skvělá je závěrečná chladná sprcha po 
koupeli, vycházkami v chladném počasí atp. Postup-
ně pak přejít na otužování v chladné venkovní vodě.
Troufl a byste si otužování a třeba i dálkové 
zimní plavání doporučit některému ze svých 
blízkých a co by případný zájemce o otužování 
měl udělat, aby se otužilým mohl opravdu stát?
- Otužování doporučuji každému, kdo je unavený, čas-
to nemocný, má problém s krevním tlakem, bolestmi 
zad a kloubů, pracuje ve zvýšené psychické zátěží a 

každému, koho mám ráda. Důležité je to jít zkusit nej-
lépe s partou pozitivně myslících lidiček, kteří už o otu-
žování vědí své, a je důležité mít dobrého náhončího.
Odpusťte, po těchto Vašich upřímných dopo-
ručeních a radách, nemohu si odpustit otázku 
stran zdravotních rizik, jistě nějaká existují.
- Rizika jsou minimální, pozor by si měli dávat lidé s 
kardiálními potížemi, ženy s akutními gynekologic-
kými potížemi, lidé s počínajícím nachlazením a je 
třeba dávat pozor i na případné prochladnutí, nebo 
na rychlé zahřívání bezprostředně po otužovacím ri-
tuálu. Všeobecně je doporučováno svůj záměr konzul-
tovat se svým lékařem, případně podstoupit zátěžový 
test, ze své praxe ale vím, že se tak ve většině případů 
neděje …
Paní doktorko, vzpomenete si a podělíte se se 
čtenáři o nějaký svůj zážitek, mám na mysli ta-
kový zážitek z těch pro Vás z nejzajímavějších.
- Při každém skupinovém otužování je vždy spousta 
nových a příjemných zážitků, ať již tělesných, eu-
forických či společenských. Pro mě osobně byl nej-
překvapivější zážitek, když na otužování přijela na 
kole 80 letá paní, vlezla v plavkách do vody, zapla-
vala si bez jediného zasténání a po osušení řekla: „To 
mi bude zase táta doma nadávat, jaký jsem blázen“.
No a konečně jsme u dotazu z nejcitlivějších, 
prosím, jsou lidé navštěvující přírodní vodní 
zdroje v zimě, v podmínkách mnohdy prav-
da nuzných, mentálně opravdu v pořádku?
- Hm.)))) Po otužování jsou již vždy, všichni zcela men-
tálně v pořádku.
Děkuji za Vaše odpovědi a neodpustím si dodat 
přání, méně nachlazených v ordinacích!

Milan Hulán

Otužováním k posilování imunity a to nejenom ...
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USNESENÍ 
z 17. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14. 10. 2015      

I. Hlavní program
Závěry z jednání 6. ZM - Usnesení RM č. 17 – 01/2015 
RM projednala průběh a závěry z jednání 6. ZM ze dne 
30. 9. 2015 a ukládá:
- Vladimíře Doškové řešit směnu pozemků
- vedoucímu OVIŽP Ing. Petru Simandlovi zajistit uzavření 
koncesní smlouvy č. 2015/19/14 - 292
- tajemnici Mgr. Lucii Hankové zajistit příslušné kroky 
k dofi nancování pečovatelské služby  2016. 
Rozhodnutí ÚOHS ve věci Kanalizace Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 17 – 02/2015 
RM bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže o rozkladu podaném dne 29. 12. 2014 
proti dřívějšímu Rozhodnutí ÚOHS ve věci možného po-
chybení města Krásná Lípa při zadávání veřejných zakázek 
dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, které potvrzuje předchozí Rozhodnu-
tí ÚOHS a zamítá proti němu podaný rozklad. RM schvaluje 
podání správní žaloby proti rozhodnutí předsedy ÚOHS o 
rozkladu prostřednictvím VSP advokátní kancelář, s. r. o., 
Mánesova 864/19, Praha 2 dle předložené nabídky. 
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 17 – 03/2015 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 707 o výměře 2455 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
- p. p. č. 2829/3 o výměře 847 m2, k. ú. Krásná Lípa
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 17 – 04/2015 
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
č. 2011/23/15 - 454 (nájemce Jan Schlossbauer, Nemocnič-
ní 1149/12A, Krásná Lípa).
Byty - pronájem - byt č. 43, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 17 – 05/2015 
RM schvaluje pronájem bytu č. 43, Nemocniční 1137/6 
v tomto pořadí:
1. Zbyněk Svoboda bytem Střelecká 1044/9, Rumburk,
2. Augustýn Šelmek bytem Mikulášovice 1052,
3. Tomáš Juřena bytem Želenická 24, Děčín,
4. Brigita Gunárová bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná 
Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Byty - podnájem bytu č. 5, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 17 – 06/2015 
RM schvaluje Veronice Sokolové bytem Barvířská 39/7, 
Rumburk podnájem bytu č. 5, Nemocniční 1149/12a pro 
Lucii Kindlovou a Jiřího Krčála oba bytem SNP 156/6, Rum-
burk na dobu neurčitou.  
Nebytové prostory - pronájem Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 17 – 07/2015 
RM se seznámila se zrušením výpovědi nájmu nebyto-
vého prostoru č. 49, Nemocniční 1137/6 a schvaluje zru-
šení usnesení RM č. 9 - 22/2015 a RM č. 9 - 23/2015 obě 
z 27. 5. 2015. Nájemní smlouva č. 2014/22/26 - 377 na 
nebytový prostor č. 49, Nemocniční 1137/6 uzavřená dne 
11. 11. 2014 s Petrem Dragounem a Jiřinou Zatočilovou 
pokračuje za původních podmínek. 
Nebytový prostor - Masarykova 246/6 
Usnesení RM č. 17 – 08/2015 
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 4, Masary-
kova 246/6, Šárce Husákové, Jarošova 2838, Varnsdorf na 
dobu neurčitou, za účelem zřízení zkušebny kapely, za stej-
ných podmínek jaké měl předchozí nájemce. Veškeré úpra-
vy a opravy si nájemce provede na vlastní náklady. 
Oprava podlahy - pekárna LIMMA, Masarykova 1 
Usnesení RM č. 17 – 09/2015 
RM se seznámila s žádostí společnosti LIMMA food a. s., 
Česká Kamenice na provedení výměny podlahové krytiny 
v NP č. 5 objektu Masarykova 16/1. RM schvaluje provedení 
výměny podlahové krytiny, kdy celá akce bude fi nancova-
ná společností LIMMA food a. s. s tím, že město bude vyna-
ložené náklady kompenzovat nájemci takto: 

- 100 % sleva na nájemném (bez záloh na služby) po dobu 
1 roku
- fi xaci současného nájemného (bez záloh a příp. navýšení 
dle infl ace) po dobu následujících 2 let.
III. Různé
Souhlas s dotčením pozemků města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 17 – 10/2015 
RM vydává souhlas s užitím pozemků města Krásná Lípa 
fi rmou Hobst a. s., IČ 48033251, Splavná 1250, Praha, na 
základě předložené žádosti z důvodu realizace stavebních 
prací na rekonstrukci tratě Bakov nad Jizerou - Rumburk.  
Byty - pronájem - byt č. 7, Masarykova 993/2 
Usnesení RM č. 17 – 11/2015 
RM schvaluje pronájem bytu č. 7, Masarykova 993/2 v tom-
to pořadí:
1. Petra Pánková bytem Sokolská 229/1, Krásná Lípa,
2. Jana Bilá bytem Krásný Buk 35, Krásná Lípa,
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 17 – 12/2015 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími ná-
jemníky dle předloženého návrhu. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 17 – 13/2015 
RM bere na vědomí neprodloužení nájemní smlouvy z dů-
vodu dluhu na nájemném a nepodepsání nájemní smlou-
vy v řádném termínu s nájemníkem Lukášem Němečkem 
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, na byt č. 21, Ne-
mocniční 1137/6. 
Přeložka přípojky NN v rámci Rekonstrukce Požární 
zbrojnice v Krásné Lípě 
Usnesení RM č. 17 – 14/2015 
RM bere na vědomí vyúčtování za provedení přeložky pří-
pojky NN pro Požární zbrojnici dle předloženého návrhu. 
PD - Stavební úpravy v areálu TS Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 17 – 15/2015 
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt s. r. o., Sta-
rokřečanská 34, Rumburk na vypracování projektové do-
kumentace ke stavebnímu povolení na stavební úpravy 
stávajících objektů TS Krásná Lípa a schvaluje vypracování 
PD v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
PD - Hasičská zbrojnice 
Usnesení RM č. 17 – 16/2015 
RM se seznámila s nabídkou Ing. arch. Libora Krále na vy-
pracování úpravy stávající PD rekonstrukce hasičské zbroj-
nice včetně návrhů barevnosti a spárořezů obkladů a dla-
žeb a schvaluje vypracování úprav PD v rozsahu a ceně dle 
předložené nabídky. 
PD - Rozhledna na Maškově vrchu 
Usnesení RM č. 17 – 17/2015 
RM ruší výběrové řízení na vypracování projektové doku-
mentace a inženýrskou činnost na akci Rozhledna na Maš-
kově vrchu a ukládá Ing. P. Simandlovi, vedoucímu OVIŽP 
vyhlásit nové výběrové řízení se zapracováním požadova-
ných podmínek.  
Cyklotrasa Krásná Lípa - Rybniště - Horní Podluží 
Usnesení RM č. 17 – 18/2015 
RM schvaluje účast města Krásná Lípa na přípravě projektu 
cyklotrasy (cyklostezky) mezi Krásnou Lípou, Rybništěm 
a Horním Podlužím. 
Zeleň ve městě 
Usnesení RM č. 17 – 19/2015 
RM schvaluje realizaci sadových úprav u hasičské zbrojnice 
a na Kyjovské ulici dle předložené PD. 
Pamětní deska - Masarykovo nádraží v Praze 
Usnesení RM č. 17 – 20/2015 
RM projednala žádost Centra české historie, o. p. s., IČ 
002522250, Banskobystrická 2080/11, Praha o spolupráci 
při realizaci pamětní desky na Masarykově nádraží v Praze 
a neschvaluje fi nanční spoluúčast města Krásná Lípa při 
její realizaci. RM schvaluje zveřejnění výzvy pamětníkům 
města prostřednictvím Městského úřadu v Krásné Lípě 

k pomoci při shromažďování dobových dokumentů. 
Žádost o dotaci CzechTourism 
Usnesení RM č. 17 – 21/2015 
RM schvaluje podání žádostí o dotaci do programu Part-
nerství - Eventy 2016 od p. o. CzechTourism, dle přílohy. 
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 9/2015 
Usnesení RM č. 17 – 22/2015 
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 - 9/2015. 
Kultura listopad - Usnesení RM č. 17 – 23/2015   
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na lis-
topad 2015. 
Kulturní dům - Usnesení RM č. 17 – 24/2015 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního 
domu spolku Folklorní soubor Lužičan, z. s. na taneční sou-
středění 8. 11. 2015, Květinový ples 11. 3. 2016 a Zpěváček 
19. 3. 2016 dle žádostí.
Projekty Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 17 – 25/2015 
RM schvaluje organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. podání 
žádostí na projekty:
- Čas pro sebe do programu Žijeme spolu od Ústecké ko-
munitní nadace,
- LILA ROSA do programu Integrace příslušníků romské 
menšiny od Ministerstva kultury ČR,
- Odlehčovací služba 2016 do programu Podpora péče 
o seniory v domácím prostředí od
  nadace Agrofert.
Směrnice PO - Usnesení RM č. 17 – 26/2015 
RM schvaluje směrnici z oblasti požární ochrany Začlenění 
provozovaných činností. 
Likvidační komise - Usnesení RM č. 17 – 27/2015   
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa 
dle předloženého návrhu. 
Inventarizace ZŠ a MŠ  - Usnesení RM č. 17 – 28/2015 
RM schvaluje Pokyn ředitele školy k provedení inventariza-
ce majetku a závazků v roce 2015 č. j. PŘ3/15 v příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa. 
Výjimka z počtu žáků ve třídě 
Usnesení RM č. 17 – 29/2015 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa výjimku z počtu žáků ve třídě 
4. ročníku ZŠ pro školní rok 2015 - 2016. 
Zpráva o plnění úkolů z 15. RM 
Usnesení RM č. 17 – 30/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 15. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace:
-  Dopis od Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. ve věci 

umožnění prezentace společnosti na jednání zastupitel-
stva města Krásná Lípa,

-  Daňové plnění za leden až září 2015, 
-  Kontrola stavu fi nančních prostředků versus rozpočet - 

2015,
-  Návštěvnost knihovny Krásná Lípa leden až září 2015,
-  Oznámení o provozu školy ve dnech 26. - 30. 10. 2015.
Informace   
RM projednala následující zápisy:
-  Zápis Komise výstavby a životního prostředí ze dne 6. 10. 

2015,
-  Zápis Komise pro hospodaření s byty ze dne 8. 10. 2015,
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 

6. 10. 2015,
-  Zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 5. 10. 

2015,
-  Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 5. 10. 2015.  

Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart


