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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 12. září

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 29. srpna

4,- Kč

Sen se stal skutečností

Věci se dají hodnotit různě. Pesimisticky - věční
stěžovatelé na ničem nehledají nic moc dobrého
(kromě svého počínání) a stále něco kritizují, ať už
na ulici anebo u desátého piva (hlavně, aby bylo co
nejlevnější). Malá část pak hýří optimismem, i sebe-

Letos zazpívá
Kamil Střihavka
Parkmaraton je již tradičně součástí oslav Dne Českého Švýcarska, který se koná každoročně první
zářijovou sobotu v Krásné Lípě. Letos tak bude v
sobotu 7. září. Vyvrcholením celodenních sportovních a zábavních aktivit je pak večerní koncert
na Křinickém náměstí. Letos se ve 20:00 hodin na
pódium postaví majitel jednoho z největších hlasů
naší současné populární scény Kamil Střihavka. Pro
každého, kdo si „střihne“ standardní běžeckou trať
parkmaratonu (čtvrt, půl, celá) je Střihavka zdarma,
stejně jako pro ty, kteří s sebou přinesou tři prázdné láhne od krásnolipského piva Falkenštejn.
(r)

menší záminka k úžasu je skvělá.
Střízlivě uvažující člověk přemítá
a zvažuje pro a proti, pro sebe a
pro okolí, pro obec. A takových je
myslím naštěstí většina.
Z tohoto pohledu je otevření Křinického pivovaru jednoznačně
pozitivní věc. Chátrající dům na
náměstí je zachráněn a nikdo jej
odtud neodnese. A navíc, začal
žít svůj nový život. Hlavně v turistické sezóně přiláká hodně přespolních k dobrému pití i jídlu, ale
věřím, že jistě zbude dost místa i
pro domácí.
A pivovar už není naštěstí na náměstí jediným zpestřením.
Před zhruba deseti lety jsme po
uzavření lékárny museli i pro léky dojíždět. Dát
si něco k jídlu v příjemné restauraci nebylo kde, a
ostatní služby - ani náznak. V dnešní době je situace přívětivější. Chodská pekárna manželů Šedivých
získala na věhlasu a spokojení zákazníci do ní při-

jíždějí nakupovat i ze širokého okolí. Nová čokoládovna naproti již také slouží mlsounům. Nedaleko
velké infocentrum s expozicí a prodejnou. Dvě cukrárny. A nový Aparthotel. Penzion Lípa přistavuje
další část restaurace a venkovní terasu, v Továrně je
řada služeb a bude snad i bowling.
Chodím nyní častěji večer po náměstí a ono to tam
žije. Je to dobrý pocit.
Radime, Jirko, Jene! Přeji vám jménem té mlčící většiny krásnolipáků hodně odhodlání, elánu, štěstí ve
vašem novém užitečném podnikání a hodně úspěchů. Nebude to jistě lehké.
Otevřením Křinického pivovaru jste si splnili sen,
o kterém jsme mnozí, alespoň ve skrytu duše, snili
s vámi. Tak tedy: „Dej Bůh štěstí“ a vašim hostům dobrou chuť!
Zbyněk Linhart, t.č. starosta Krásné Lípy

Novinka
v třídění odpadů
Na dalších pěti místech byly ve městě nově osazeny
nádoby na třídění skla.
Jedná se o půlené nádoby o objemu 3,3 m3, do kterých je možné odkládat odděleně barevné a bílé
sklo. Do nádob nepatří keramika, porcelán, drátěné
sklo a autosklo! Na dalších pěti místech dojde k obnově nádob v nejbližší době.
Děkujeme, že třídíte!
(jk)

7. 9. 2013 - Krásná Lípa - Den Českého Švýcarska
Parkmaraton 2013
Celodenní rodinný program
od 20 hodin koncert Kamila Střihavky
EPLA.CZ

EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPEMENT
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 9.9.
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.9. 2012 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 23.9. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 26.9. 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,
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od
1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl,
Kyjov, Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy

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

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
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl –
sas1@krasnalipa.cz
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž.
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit
fotografii a co nejpřesněji odpovědět na danou
otázku. Velice nás těší, že se do soutěže zapojují stále noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci
2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde byste hledali
objekt na snímku, jaké kameny byly použity k jeho
stavbě a kdo je autorem stavby.
Odpověď z č. 457, kterou pro Vás připravil Václav
Hieke:

Budovu z minulého čísla byste našli v obci Brtníky
a dnes slouží jako galerie a infocentrum pod názvem Ametyst. Na své si v brtnické galerii přijdou
nejenom milovníci umělecky ztvárněné krajiny
Českého Švýcarska ve fotografiích Zdeňka Patzelta, ale i sběratelé minerálů a milovníci drahokamů
a polodrahokamů. Více než tisíc exponátů ametystových geod obřích rozměrů, achátů a nespočtu
minerálů doslova uchvátí svou nádherou a každého
přesvědčí jak mocná je čarodějka příroda. Většinu z
vystavených exponátů je možné si zakoupit jako jedinečnou památku na návštěvu Českého Švýcarska.
V nabídce jsou velké nástěnné fotografie, pohlednice, knihy a turistické suvenýry, ale i samotné acháty,
ametysty, minerály nebo nádherné prsteny a přívěšky s přírodními drahokamy.

Soutěž „Léto
v Krásné Lípě“
Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů i
Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, neváhejte
a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením
o ubytování je zaslat elektronicky nebo poštou.
Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit i
milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem „Léto
v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukončení 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)

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním
zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

Stomatologická pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 31.8. – 1. 9. 2013 MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 7. – 8. 9. 2013 MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
- 14. – 15. 9. 2013 MUDr. Myslbekova
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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)
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Město Krásná Lípa
přijme zaměstnance
na pozici „vedoucí
finančního odboru“
Požadujeme:
ukončené minimálně úplné středoškolské
vzdělání
praxe na obdobné pozici min. 5 let v účetnictví
ve veřejném sektoru výhodou
praxe ve vedení min. 3 roky
zvláštní odborná způsobilost výhodou
Nabízíme:
nástup od 9/2013
10. platová třída - zařazení do platového
stupně dle započitatelné praxe
Uchazeč podá písemnou přihlášku (životopis,
motivační dopis, výpis z evidence rejstříku
trestů, úředně ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším vzdělání, lustrační osvědčení,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji) v uzavřené obálce s označením:
,,Výběrové řízení – vedoucí FO- neotevírat“
nejdéle do 12.9.2013, osobně na podatelnu
MěU Krásná Lípa nebo zaslat doporučeně na
adresu: MěU Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa.
Více informací na www.krasnalipa.cz nebo na
tel.č.: 412 354 824.

S Böhmovými
ö
ý
mapami
nikdy nezabloudíte
V informační středisku Českého Švýcarska můžete
objevit mapu Kyjovského údolí z produkce pana
Rolfa Böhma z Bad Schandau. Mapa má měřítko
1:10 000, rozměry cca 57x70 cm. Zobrazené území
je ohraničeno obcemi Kyjov, Dlouhý Důl, Vlčí Hora,
Brtníky, Kopec, turistickým přechodem Zadní Doubice, až po Horní Splav na Křinici v Německu a Černou bránu. Mapa je kreslená, obsahuje české i německé názvy. Vydána byla v letošním roce. (r)
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Upozornění pro obyvatele
a návštěvníky Krásné Lípy
Z důvodu konání Dne Českého Švýcarska 2013 čeká
na obyvatele, řidiče a další návštěvníky Krásné Lípy
řada dopravních omezení. Parkovací plochy na
Křinickém náměstí budou uzavřeny od pátečního večera 6. září 2013 a bude na nich zakázáno stání až do sobotních 22:00 hodin. V sobotu
7. září 2013 pak bude průjezd náměstím zcela
uzavřen v době od 8:00 do 22:00 hodin.
Objízdné trasy budou označeny dopravními značkami a vedeny ulicemi Komenského, Pražská, Elišky
Krásnohorské, Smetanova, Doubická, Mánesova
a Kyjovská. Nákladní doprava bude od Rumburku,
Studánky a Rybniště odkloněna mimo Krásnou
Lípu. Autobusová doprava bude zachována po objízdné trase. Doprava bude řízena hasiči, asistovat
bude i Policie ČR.
Prosíme také řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti
i na běžeckých trasách závodu Parkmaraton 2013.
Závod probíhá za běžného provozu na komunikacích mezi Krásnou Lípou a německým Bad Schandau. Čtvrt a půlmaraton se běží z krásnolipského

náměstí, přes Krásný Buk, Kyjov a Vápenku.
Omlouváme se za případné komplikace a omezení.
Děkujeme za pochopení a zveme všechny na celodenní program letošního Dne Českého Švýcarska
Město Krásná Lípa.
(r)

V národním parku probíhají
zásahy proti kůrovci
Teplé a suché počasí, které panuje již několik týdnů,
vede v národním parku České Švýcarsko k hojnějšímu výskytu lýkožrouta smrkového. Zaměstnanci
národního parku situaci monitorují a v případě výskytu kůrovcových stromů zasahují tak, aby v porostech s vysokým podílem smrku nedošlo k napadení
většího počtu stromů. Zasažené stromy z porostu
odstraňují a kůrovcové dřevo z lesa vyvážejí. S těmito takzvanými nahodilými těžbami se v běžící sezóně mohou setkat turisté. Správa parku návštěvníky
žádá o pochopení a vyzývá je k opatrnosti v místech, kde probíhají těžby nebo odvoz dřevní hmoty.
Lýkožrout smrkový, který je veřejnosti známý také
jako kůrovec, je hmyz, který se živí lýkem oslabe-

ných smrků. V Českém Švýcarsku, kde rozsáhlé smrkové lesy byly v minulosti založeny člověkem na
rychle vysychajícím podloží v nízkých nadmořských
výškách, představuje pro dnes již vzrostlé smrky
značnou hrozbu. Správa parku smrkové kultury lesnickými zásahy postupně převádí na smíšené lesy.
Dlouhodobým cílem je bezzásahovost na nejméně
75 % území národního parku. Dosažení tohoto cíle
je však otázkou několika dekád. Lesy, které v bezzásahovém režimu dosud nejsou, proto správa musí
před negativními přírodními vlivy dočasně chránit
běžnými lesnickými postupy.
(Tomáš Salov, NP ŠŠ)

Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014.Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou v okrese Děčín na dny 24.2. až 2.3.2014.
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Krásná Lípa bude po prázdninách
opět o poznání krásnější
Napsali jste…
Jako každý rok, tak i letos jsem se svojí ženou navštívil místní hřbitov, mimochodem velice vkusně upraven. Poté jsme se prošli parkem i stezkou okolo Cimráku, a
vzpomínal na zde prožité mládí. Velice se nám zamlouvalo, jak se ve městě staráte o jeho čistotu.
V den mé návštěvy se právě otevíral veřejnosti nový pivovar, což jsem si nemohl nechat ujít. Ještěsi totiž pamatuji na ten starý nefunkční, v jehož prostorách jsme
si jako děti hráli. Jsem hrdý na naše město, jsem hrdý na všechny jeho obyvatele, kteří toto město vybudovali a dále toto krásné město budují.
Děkuji všem Jaroslav Pokorný a jeho žena Terezka, Rumburk

29. srpna 2013
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POZVÁNKY POZVÁNKY
POZOR - prázdninová
literární soutěž pomalu
končí
Soutěž je určena dvěma věkovým kategoriím: děti
a dospělí. Soutěžní kvízy budou čtenářům k dispozici přímo v krásnolipské knihovně. Správně vyplněné kvízy půjdou do slosování, které se uskuteční
v sobotu 7. září v rámci akce Den Českého Švýcarska. Soutěží se o lákavé knižní tituly. Soutěž bude
probíhat od 1. července do 31. srpna 2013.

Jazykové kurzy v Kostce
Kostka Krásná Lípa pro vás opět připravila kurzy
německého a anglického jazyka pro začátečníky,
mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé.
Oba kurzy budou začínat v září 2013. Cena kurzu
800 Kč. Přihlášky podávejte do 6. 9. 2013 osobně,
telefonicky: 412 354 842 nebo e-mailem: asistent@
krasnalipa.cz

Soutěžní odpoledne
pro děti
Ve čtvrtek 29. srpna od 13:00 hodin zve Amari klub
děti na soutěžní odpoledne. Sraz je před komunitním centrem. Půjde se k T-klubu a děti různých
věkových kategorií budou soutěžit v jednotlivcích
i skupinách a všichni ti co se zúčastní, i když nevyhrají, budou odměněni.

Zapomenutá místa 3 dotýkejme se hranic
V sobotu 31. srpna od 20:00 hodin jste srdečně zváni na mezinárodní představení, které se uskuteční
na náměstí v Hrádku nad Nisou. Čekají na vás živé
světelné prezentace na fasádách budov a krátké
filmy, které se vztahují k okolním „zapomenutým
místům“. V druhé části večera Vám zahraje skupina
EXIL 51 z Liberce. Vstup na akci zdarma.

POZVÁNKY

POZVÁNKY POZVÁNKY

Loretánské slavnosti v Rumburku
V Loretě Rumburk se v sobotu 14. září 2013 od
10:00 do 17:00 hodin uskuteční celodenní divadelní a hudební slavnost pro celou rodinu. Pro děti
jsou připraveny divadelní pohádky divadla Damúza
z Prahy a divadelního souboru Gymnázia Varnsdorf
i tvoření ve výtvarných dílnách. Novinkou je divadelní výtvarná dílna a speciální dětské prohlídky
kulturní památky. Děti se poprvé seznámí s omalovánkami a pracovními sešity, vytvořenými v letošním roce přímo pro Loretu Rumburk. Dospělým
jsou určeny prohlídky poutního místa s průvodcem
a zpřístupnění běžně nepřístupných prostor. Poprvé se například podívají do nově vytvořené Expozi-

ce církevního umění Šluknovska. Písně z filmových
pohádek zahraje flétnový soubor ZUŠ Varnsdorf a
ZUŠ Rumburk. O hudební vystoupení se postará
sbor Gymnázia Varnsdorf. Zazpívá a zatančí folklórní soubor Dykyta z Krásné Lípy. Barokní skladby přiblíží Martin Vosátka a Klára Brabníková. Představí se
i smyčcové kvarteto ze Žitavy. V ambitu nabídnou
své výrobky regionální výtvarníci a řemeslníci. Současně se uskuteční vernisáž výstavy o zničených severočeských židovských památkách. Slavnost 306.
výročí posvěcení loretánské kaple celebruje generální vikář Litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl.

Loutky Rolničky na
šluknovském zámku

Milý příznivci
Pohádkové galerie
řemesel,

Je vám líto, že domovem loutek je sklad, i když pečlivě udržovaný? Líto to bylo i divadelnímu souboru
Rolnička, proto své krásné loutky ze své scény až
do 15. září vystavuje na zámku ve Šluknově, aby
udělaly radost dětem i dospělým. Těšit se můžete
na loutky
z pohádek „O šluknovském vodníkovi Lindíkovi, O
perníkové chaloupce“ a na mnoho dalších.

SAMAT Tour 2013
Poslední srpnovou sobotu 31.8. se uskuteční X.
ročník cyklistického závodu SAMAT TOUR 2013 v
Jiřetíně pod Jedlovou. Závod, s heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“, se již stal oblíbenou
tradicí, což dokazuje stále stoupající počet zúčastněných malých i velkých cyklistů. Start závodníků
je v 9:30 hodin kategorie A/ A1) odstrkovala, A2)
děti do 7 let, A3) děti do 10 let, v 10:00 hodin kategorie B/ děti do 15-ti let (malé v doprovodu rodičů)
a v 11:00 hodin kategorie C/ mládež a dospělí od
16 do 99 let.
Vylosovaní účastníci závodu získají hodnotné ceny,
které věnovali sponzoři akce, a pro malé závodníky
bude navíc připraveno občerstvení zdarma. Hlavní
cena: kolo.
Těšíme se na Vaši účast!!!

Zničené židovské
památky v Loretě

Krásnolipský plážák
2013

Unikátní putovní výstava „Zničené židovské památky severních Čech 1938 - 1989“ zavítala do Lorety v
Rumburku. Návštěvníci se mohou seznámit s osmadvaceti velkoformátovými výstavními panely, které
obsahují dosud nezveřejněné fotografie ničení a
likvidace židovských synagog, hřbitovů, obřadních
síní a dalších židovských památek v patnácti městech a obcích, např. v České Lípě, Liberci, Jablonci
nad Nisou, Ústí nad Labem, Mostě či Litoměřicích.
V křížové chodbě rumburské barokní památky je
rozsáhlý česko-německý výstavní projekt k vidění
do 28. 9. 2013. Opožděná vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. září od 13:45 hodin.

Přijďte si zahrát, nebo fandit, v neděli 8. září od 9:00
hodin do Sportovního areálu v Krásné Lípě tradiční
plážový volejbalový turnaj smíšených dvojic

Hrady a zámky na
zámku ve Šluknově
Zhruba čtyřicet papírových modelů českých a moravských hradů a zámků z dílny Ivana Zadražila
bude až do 22. září je k vidění ve šluknovském zámku. Expozice je otevřena denně, včetně víkendů od
9:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

již od září 2013 se chystají změny. Přesouváme se z
Jiřetína pod Jedlovou na malou farmičku do Horního Podluží. Provoz a programy budou pouze pro
objednané školy, školky a skupiny.
Oblíbená výtvarná dílna, keramika, zpracování ovčí
vlny (předení na kolovrátku a plstění), bylinková zahrádka a příjemné prostředí v klidné přírodě zpříjemní a obohatí váš volný čas a výlet. Objednávky
na tel. 606 470 014 nebo na kamila.hp@seznam.cz,
www.pohadkovagalerieremsel.cz

Permakultura
a uchovávání osiva
Pěstování zdravého jídla začíná u zdravého osiva a
umění napěstovat si vlastní osivo patří k základním
znalostem v systému trvale udržitelného pěstování.
Na kurzu, který o víkendu 21. a 22. září pořádá Nobilis Tilia Vlčí Hora se dozvíte, jak zamezit nechtěnému sprášení a udržet čistotu odrůd, o důležitosti
krajových odrůd. Více informací o kurzu naleznete
www.zahrada-dobra.cz.

Worldmusicfestival 2013
Amari klub pořádná v sobotu 7. září výlet do Ústí
nad Labem na etnofestival Barevná planeta, kde
se setkáte s lidmi ze čtyř světadílů, poznáte kulturu zemí blízkých i dalekých. Informace u Marcely
Jansové na tel.: 777 036 828. Příspěvek na výlet činí
100,- Kč.

Domeček Na Kopečku Rumburk - září 2013
Středa 4. září – 19:00 hodin - „Akvarely z cest“
Vernisáž výstavy obrazů rumburského malíře
Pavla Homolky.
Středa 11. září – 19:00 hodin - Z cyklu: „Jak se
žije s mojí profesí“
Kaskadér Dušan Kyška se už 20 let se aktivně
pohybuje na světovém kaskadérském poli. Je
ředitelem Mezinárodního kaskadérského týmu,
který řídí z různých míst na světě. Velmi často z
Mexika, ale momentálně z Krásné Lípy!! Podílel
se na věhlasných filmech (Titanik, Stalingrad,
Zoro, Bídnici atd) se zvůčnými hereckými jmény (Sean Connery, Bruce Willis, Tom Hanks, Anthony Hopkins atd.). Přijďte si vyslechnou jeho
zážitky a zkušenosti.
Čtvrtek 12. září – 18:00 hodin - Koncert Edward
Powell

Světově unikátní hudba inspirovaná Blízkým
i Dálným východem. Edward, zkombinoval
nástroje z Arábie a Indie, sestrojil svůj vlastní
nástroj „RAGMAKANTAR“ a hraje na něj mistrovským způsobem. Studoval hudbu v Indii,
na Blízkém východě a v Itálii, kde hrál v římské
filharmonii. V rámci českého turné vystoupí i v
Rumburku. www.edwardpowell.com
vstupné 60 Kč
Středa 18. září – 19:00 hodin - Jak se žije Bio
farmářům ve Výběžku
Rozhovor s farmářem certifikované BIO farmy
v Křečanech Vojtou Hajným o tom, co znamená BIO, jak se zde farmaří a jaká jsou úskalí
či výhody udržet farmu v Bio kvalitě v rámci
legislativy ČR. Nakonec pojednání o rozdílech
kvality hypermarket od Bio a to všemi smyly...
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PARKMARATON 2013 - Krásná Lípa - Bad Schandau

www.parkmaraton.cz

5. ročník nejnáročnějšího českého maratonu
čtrtmaraton - půlmaraton - maraton - rodinný maraton - dětské závody - nově štafetový maraton dětí
EPLA.CZ

EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPEMENT

Parkmaraton má své
speciální pivo
Běžeckou devítku
V Křinickém pivovaru na krásnolipském náměstí se vaří pro letošní ročník Parkmaratonu speciální pivo - Běžecká devítka s příchutí máty. Přírodní iontový nápoj s přídavkem bylin z Českého
Švýcarska bude připraven pro běžce i návštěvníky Dne Českého
Švýcarska. Pivo partnera akce, společnosti Křinický pivovar, bude
čekat na běžce hlavní trati i v cíli, v německém Bad Schandau

Den Českého Švýcarska
7. září 2013 Krásná Lípa
program
p
prog
rro
ogram
gra
gr
ra
am
m

Parkmaraton 2013
9:30 - start dětských běhů
10:00 - start tratí parkmaratonu
10:00 - 13:00 - rodinný maraton (procházka s úkoly)
10:15 - 14:00 - štafetový maraton dětí
12:00 - průběžné vyhlašování výsledků
(dle doběhů)

Denní program DČŠ
13:00 - 14:00 Pohádka - O Plaváčkovi Divadlo Na cestě
14.00
Losování výherců
Prázdninové literární soutěže
14:00 - 15:00 JARDA “WALDA” MATUŠKA
(Jaromír Adamec)
15:00 - 16:00 Pohádka - Kouzelná mašinka
Divadlo Koloběžka
16:00 - 17:00 JARDA “WALDA” MATUŠKA
(Jaromír Adamec)
17:00 - 17:30 Představení afrických
a australských nástrojů
17:30 - 18:00 Evergreens a muzikálové melodie
Jaromír Adamec - muzikálový zpěvák
18:00 - 18:30 Show s bičem - Pavel Votápek
mistr světa a Evropy
18:30 - 19:30 Vystoupení s africkým bubnem
djembe a australským nástrojem didjeridoo
a hrdelní zpěv

K O N C E RT
Kamil Střihavka s kapelou
vstupné 69,- Kč
20:00

Během dne na náměstí výstava Veteran Car Club - Česká brána Ústí nad Labem * Pro účastníky běžeckých tratí Parkmaratonu a pro ty, kdo přinesou 3 prázdné lahve od piva Falkenstein, je vstupné
na koncert zcela ZDARMA. Pro ostatní platí cena vstupného 69,- Kč. Lístky je možné zakoupit přímo na místě, případně v předprodeji za stejnou cenu v Domě Českého Švýcarska či na krásnolipské
radnici (kancelář č. 8) * Pro účastníky rodinného maratonu bude vstup do expozice Domu Českého Švýcarska a na Sportovní areál ZDARMA * Pro všechny v tento den 50% sleva na Sportovním
areálu * Během dne řemeslné dílny a atrakce pro děti - kolotoč, vláček, skákací hrad, soutěže. (Změna programu vyhrazena)

EPLA.CZ

EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPEMENT

Novinka letošního
Parkmaratonu - dětská
štafeta
Letošní Parkmaraton přinese i jednu novinkou pro
nejmenší běžce - dětský štafetový maratón. Na
stometrovém úseku na krásnolipském náměstí se
postupně vystřídají desítky malých běžců, kteří tak
postupně zdolají celou trať klasického maratónu
- tedy 42,2 km. Nejmenší běžci na dálku vyzvou
dospěláky v soutěži o vytvoření nejlepšího času na
této vzdálenosti. Pro účastníky, kteří se zaregistrují
nejpozději 4. září 2013 bude připraveno speciální
startovní číslo se jménem, pro všechny pak diplom.
Na startu jsou vítáni všichni, kteří mají chuť se pobavit a udělat něco málo pro své zdraví. Běžíme v
duchu hesla „Každý může zažít pocit vítězství“.

29. srpna 2013
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Šluknov

15:50 - 16:50

Ve vlastní továrně

O tom, že Kunratice

v Kunraticích vyráběl

patřily policejně

Liebisch Böhmerlandy

Kunratice
17:10 - 17:40

pod Šluknov, nelze

od roku 1931 do roku 1939.

pochybovat.

V Rumburku se A. H. Liebisch narodil

Staré Křečany
14:20 - 15:20

Brtníky

a ve svých 34 letech si začal plnit své
sny v blízké Krásné Lípě
v prostorách zahradnictví

Rumburk
13:30 - 14:10

továrníka Hielleho,
u kterého byl
zaměstnán.

Zahrady

Vlčí
Hora

V Krásné Lípě začal Liebisch

Krásný
Buk

s výrobou Böhmerlandů

Seifhennersdorf

v roce 1925 a vyráběl je zde
až do roku 1931.

Kyjov

JEF Doubice
Start: 9:00
Cíl: 18:20

Krásná
Lípa

Pivovar
Kocour
11:30 - 13:00

Studánka

9:30 - 11:00

Varnsdorf

Ve Varnsdorfu se Liebisch vyučil u kolaře Maie.
V novodobé historii se do dění okolo Böhmerlandů zapojují

místní hasiči v čele s Jirkou Suchardou a ti nás doprovázejí přes
pivovar Kocour až do Rumburku.

Dolní
Podluží
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POZVÁNKY POZVÁNKY
Hvězdy a tma nad
Českým Švýcarskem
Středa, 11 Září, 2013 - 10:00 - 13:00
Přijměte naše pozvání na konferenci, na které bychom vám rádi představili výsledky měření světelného znečištění na území Národního parku České Švýcarsko a diskutovali s vámi o možnostech
ochrany noční oblohy a přírody. Konference, která
se koná se středu 11. září od 10:00 do 13:00 hodin
je výstupem projektu „Výzkum a popularizace světelného znečištění IV.“ podpořeného Nadací Telefónica z programu Think big.

Za krásami Šumavy,
Českého a Bavorského
lesa
Za krásami Šumavy můžete vyrazit ve dnech 27.
až 29. září. Připravena je návštěva Horšovské Týna,
nejvyšších hor Českého lesa, Bavorského i Šumavy
a okolí; chybět nebude ani návštěva nejdelší Stezky v korunách stromů na světě – Baumwipfelpfad.
Výlet pak bude v neděli zakončen návštěvou Prášilského jezera a rozhledny Poledník. Ubytování je
zajištěno v rodinném penzionu v Chudeníně. Cena
zájezdu je 2490,- korun. Místo si rezervujte do 1.
září u Heleny Doudové na tel.: 725 511 983, 777 622
963 nebo na e-mailu: helenadoudova@seznam.cz.

Hřebenovkou a
Lužickou spojkou
z Ještědu do Českého
Švýcarska
Vydejte se s OPS České Švýcarsko na výlet s průvodcem (Jiří Rak a Dana Štefáčková) po nově značené hřebenové trase v neděli 15. září: Rynoltice
– Horní Sedlo – Lückendorf – Rybin. Odjezd: 8:16
hodin vlakem z Rumburku, 8:23 hodin vlakem z
Krásné Lípy. Délka trasy: 16 km. Akce je přihlášené
účastníky zdarma. Na akci je nutné se předem nahlásit na tel.: 777 819 19

Výlet do nitra
jetřichovických skal
OPS České Švýcarsko zve v neděli 22. září na setkání českých a německýách rodin.
Sraz účastníků v 10:00 hodin Jetřichovicích u turistické-ho infocentra. Na trase dlouhé 8 km navštívíte skalní vyhlídky, odvážnější zakusí kouzlo horolezení a na závěr je připraveno malé překvapení u
domu Správy NP České Švýcarsko. Konec programu
je plánovaný na 16:30 hodin. Během výletu bude k
dispozici odborný průvodce. Program umožní vzájemnou komunikaci a trénování jazykových dovedností v jazyce přeshraničních partnerů.

POZVÁNKY

POZVÁNKY POZVÁNKY

Na Tokání
- Úzké schody Kyjovské údolí - Kyjov
Společnost České Švýcarsko pořádá akci s certifikovaným průvodcem Jiřím Rakem pro nejširší
veřejnost. Tentokrát se bude putovat zapomenutými kouty zadního podzimního Českého Švýcarska a to v sobotu 14. září. Délka trasy je 10 km a
sraz je ve 14:00 hodin před penzionem Tokáň. Na
Tokáň lze dojít z Jetřichovic (do Jetřichovic přijíždějí před 11:00 hodinou autobusy z Krásné Lípy i
z Děčína) po žluté značce Můstkovým dolem nebo
v rámci pochodu na podporu Zápisu ČSŠ na listinu
UNESCO, který startuje v Jetřichovicích v 11:00 hodin u infostřediska.

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích
V sobota 7. září se můžete zapojit do oživení areálu
bývalé pohraniční osady v Zadních Jetřichovicích a
pomoci zabránit jejímu definitivnímu zániku.
Sraz je v 9:00 hodin v Zadních Jetřichovicích. S sebou si vezměte pracovní oblečení a svačinu. Kontakt: Natalie Belisová, n.belisova@npcs.cz, 737 276
859.

Brigáda
na Dolském mlýně
Přijďte v sobotu 14. září pomoci se záchranou torza
nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku! Sraz je v 9:00 hodin a bude se odklízet a
odvážet suť ze zbořeniště hotelu, spárovat objekt
stáje, uklízet areál, práce na cestě mezi cyklotrasou
a dlážděnou cestou.
Kontakt: Natalie Belisová, n.belisova@npcs.cz, 737
276 859.

Pochod pro UNESCO
Pískovcová oblast Českosaského Švýcarska spolu
s jedinečným kaňonem Labe jsou natolik pozoruhodné fenomény, že zasluhují zvážení zápisu na
seznam světového dědictví UNESCO. O zachování
jedinečné přírody a krajiny pro příští generace i
pro šetrný turizmus usilují Ministerstvo životního
prostředí, Ústecký kraj i okres Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Pro podporu tohoto úsilí zvou iniciátoři, Správa Národního parku České Švýcarsko
a pracovní skupina SPD-AG Euroregion Elbe-Labe
– k pochodu „Pro světové dědictví Česosaské Švýcarsko“. Proto se v sobotu 14. září koná pochod
pro Unesco, sraz účastníků je v 11:00 hodin v Jetřichovicích, před informačním střediskem. Během
vycházky na Tokáň poskytnou odborníci informace
ke „světovému dědictví UNESCO“ a o flóře a fauně
pískovcové oblasti. Celková délka vycházky je cca
8 km.

Evropská noc
pro netopýry
Datum akce:
Pátek, 6 Září, 2013 - 19:00 - 21:15
Přijměte pozvání na Noc pro netopýry, která Vám
představí tajemné noční letce naší oblohy. Akce
je určena všem zájemcům o netopýry, ale na své
si přijdou především děti, pro které je připravena
řada tématických soutěží a na závěr akce i stezka
odvahy pro odvážlivce.
Akce se koná v pátek 6. září mezi 19:00 a 21:15 v
zahradě Správy NP České Švýcarsko. Připraveny
jsou netopýří soutěže pro děti, výroba netopýřích
budek, krátký film „Netopýří ve tmě“, prezentace
vybavení a odchytu netopýrů do sítí, ukázka živého
netopýra a závěrečná stezka odvahy. Vítána je baterka a teplejší oblečení pro chladný večer.

Setkání
pod hvězdami II
Přijměte pozvání na letošní druhé setkání pod
hvězdnou oblohou! V pátek 30. srpna pro vás bude
připraveno zajímavé povídání o vesmíru, pozorování zapadajícího slunce, planety Saturn a noční
oblohy plné hvězd pomocí speciálních astronomických dalekohledů i soutěže pro děti!
Sraz účastníků je v 18:00 hodin na louce u silnice
Mezní Louka - Mezná (za lesem nedaleko parkoviště na Mezní Louce). Více na www.npcs.cz.

Program kina
Krásná Lípa
SRPEN - ZÁŘÍ 2013
Impyho zázračný ostrov
čtvrtek 29.8.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Profesor Habakuk žije na malém vzdáleném ostrově se
skupinou zvířátek, která učí mluvit. Jednoho dne připluje
k ostrovu ledovec a v něm obrovské zmrzlé vejce. animovaný film, 87 min. , Mládeži přístupno.

Terapie láskou
středa 11.9.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj
dosavadní život. Nyní se vrací z psychiatrické léčebny a
tady začíná příběh excelentního filmu, který se pyšní 4
nominacemi na Zlaté Glóby a dokonce 8 nominacemi na
Oscary.Titulky, 122 minut. Mládeži přístupno od 12-ti let.

Anna Karenina
středa 18.9.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Kejda
Knightley, Jude Law a další ve strhujícím romantickém
filmu dle románové předlohy Lva Nikolajeviče Tolstého.
Titulky, 130 minut. Mládeži přístupno od 12-ti let.
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Krásná Lípa bude po prázdninách opět
o poznání krásnější
Do nového školního roku s novým kabátem
Práce na školní jídelně a školní družině pokračují vně i uvnitř. Ty vnější můžete vidět, když jdete okolo, ty vnitřní vidíte na fotografiích. V podstatě je hotová i střecha na 2. MŠ v Masarykově ulici, navíc se opravily i dva komíny. Pokračuje i stavba kanalizace, kterou ale komplikuje častý výskyt skály a starých sítí – především
vodotečí a kanálů. Krásnolipské mládeži snad udělal radost nová cvičební plocha u T-klubu nad sídlištěm.
Sokl u školní družiny,
který není předmětem zatepelní (malá část byla v původním rozpočtu – omítnuté kousky), ostatní se dělá jako dodatečná práce kamenickou firmou.

Kamenný sokl byl mechanicky a chemicky očištěn, pískovcové díly doplněny na několika místech, očištěny a impregnovány. Spáry byly opraveny a části omítek nataženy
v barvě (omítce) dle fasády domu.

strana 10

Učení je cesta: Jeden z
příběhů
Kostce Krásná Lípa se díky projektu „Učení je cesta“
podařilo poskytnout rekvalifikační kurz 20 osobám
ze šluknovského výběžku. 17 z nich získalo dotované zaměstnání u místních organizací a obcí poskytujících sociální služby. Tito účastníci projektu v
tuto chvíli pracují již déle než šest měsíců. Za tuto
dobu se již stihla většina z nich dobře zapracovat
a někteří pracovní místo opustit. Jeden z příběhů
účastníků projektu patří paní Marcele.
„Jak se dostat z kruhu, kde se opakují veřejně prospěšné práce, nezaměstnanost, nepřijata, nemáte
vzdělání, nemáte zkušenosti. Jak neztratit motivaci? Těší mě, že paní Marcele se podařilo najít práci,
která ji baví a ještě má sílu pomáhat lidem v těžké
životní situaci.“ Říká ředitelka Kostky Hana Volfová.
Paní Marcela je jedna z účastnic projektu, které je
přes padesát let. Sama ví, že najít si práci není v
našem regionu jednoduché a už vůbec ne v pokročilejším věku. „Vždycky mě tahle práce v sociálních
službách lákala“, říká. Účastí v projektu tak nejen
získala potřebné vzdělání, zaměstnání, ale také
možnost získat praxi v sociálních službách. V současné době pracuje na dotovaném pracovním místě v organizaci White light I. v kontaktním centru v
Rumburku. Pracuje s uživateli návykových látek, a
to převážně v terénu. „Práce v terénu mi vyhovuje,
potřebuji mít dost pohybu.“, chválí si svou nelehkou úlohu v přední linii. Marcele se za krátkou dobu
podařilo získat prostory pro výměnu ve Varnsdorfu
a zavést terénní program i v Krásné Lípě, kde také
zorganizovala přednášku. Za Marcelu mluví její
práce, a proto stačí, když její vedoucí, Vít Jelínek
říká: “S Marcelou jsem spokojenej“.
Projekt Učení je cesta (CZ.1.04/3.3.05/75.00130) je
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR, realizátorem projektu je
Kostka Krásná Lípa, p. o..
(Petra Vrajová, Kostka Krásná Lípa, p. o.)
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Seniorská akademie v září a říjnu
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa pořádá za
finanční podpory města Krásná Lípa soubor přednášek pod názvem Seniorská akademie. Přednášky
jsou naplánovány na měsíce září a říjen 2013. V září
se uskuteční čtyři přednášky. V říjnu se můžete na
další tři přednášky.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v Komunitním
centru, telefonicky na číslech 412 354 843, 777 291
359, nebo e-mailem na adresu odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly ve dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Pracovnice sociálně
aktivizační služby navštěvují rodiny, kde pomáhají v
domácím prostředí, např. při přípravě dětí do školy,
přispívají radou při řešení výchovných obtíží nebo
vedení rodinného rozpočtu. V komunitním centru
připravují pracovnice pro rodiny s dětmi různé akce
a také přednášky pro rodiče. Pracovnice služby spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou

v Rumburku, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., s orgánem
sociálně-právní ochrany dětí v Rumburku a dalšími
partnery. Od počátku projektu bylo podpořeno 28
rodin.
Projekt Aktivizace rodin (CZ.1.04/3.2.01/19.00248)
je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(Kostka Krásná Lípa)

Projekt,
který pomáhá
Již dva roky trvá projekt Aktivizace rodin, který v
Krásné Lípě realizuje Kostka. Hlavní dopad má na
Krásnou Lípu, ale služby jsou poskytovány i v několika dalších městech a obcích Šluknovské výběžku.
V rámci projektu je poskytováno odborné sociální
poradenství, pracovní a finanční poradenství a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
„Poradna v kostce“ v Krásné Lípě pomáhá lidem
řešit různé životní situace. Mezi často řešené problémy patří dluhy, exekuce, bydlení, majetkoprávní
vztahy a nezaměstnanost. Například jen insolvenčních návrhů pomohla finanční poradkyně podat
od počátku projektu čtyřiatřicet, z nichž dvacet pět
bylo schváleno.
Kancelář „Poradny v kostce“ mohou lidé nově od
počátku roku 2013 navštívit také ve Šluknově a Jiříkově. Pracovníci poradny uspořádali také několik
přednášek na aktuální témata, kterými jsou prevence proti předlužení a ochrana spotřebitele před
neseriózními prodejci. Od začátku projektu bylo v
„Poradně v kostce“ podpořeno 433 osob.

(Martina Vajdová – projektový manažer)
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Tony Ackerman koncertoval ve Vlčí Hoře
O tom, že kaple ve Vlčí Hoře nezeje prázdnotou
svědčí řada akcí. Naposledy se ve vlčíhorské kapli
představil americký kytarista Tony Ackermana. Byl
zážitek poslouchat, ať už zvuk kytar nebo zpěv, ale

také úžasné vyprávění, kterým nás svým vystoupením provázel…Několik fotografií z koncertu najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Turisté poznávali krásy Labských pískovců
Turisté ze tří zemí přijeli poznávat krásy Labských pískovců. V polvině srpna se
totiž v Krásné Lípě konal již jednatřicátý ročník mezinárodního pochodu Skalní
hrádky Labských pískovců, který pořádají místní turisté. Po nevydařeném pátečním úvody, jenž poznamenal vytrvalý déšť se v sobotu vše k lepšímu obrátilo
a na připravené trasy se vydalo kolem dvou stovek turistů z Čech a Moravy, nejvzdálenější účastník přijel až z Ostravy, Polska a Německa. Přichystány byly trasy
pěší od 12 km do 100 km a cyklotrasy od 32 km do 101 km.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 48. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 07.08.2013
I. Hlavní program
Realizace staveb města - Usnesení RM č. 48 - 01/2013
RM projednala stav a průběh realizací staveb města a to především:
a) kanalizace 2. etapa vč. souvisejících záležitostí
b) realizace úspor energií v objektech školní jídelny a družiny
c) další projekty a stavby města
RM schvaluje realizaci jednotlivých prací a konkrétní řešení vzniklých problémů vč. oprav
původních kanalizací, šachet a dalších zařízení. RM schvaluje upravené nabídky doplňkových
dílčích prací na objektech SJ a ŠD.
Příprava vnější rekonstrukce 1. MŠ Smetanova - Usnesení RM č. 48 - 02/2013
RM projednala možnosti krytí nákladů na vnější rekonstrukci objektu 1. mateřské školy ve
Smetanově ulici a schvaluje zpracování projektové dokumentace ve dvou stupních dle nabídky
a zpracování podkladů, žádosti a potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 48 - 03/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 414 o výměře 798 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 850 o výměře 420 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p .p. č. 848/2 o výměře 356 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 840 o výměře 225 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 586/2 o výměře 93 m2, k .ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 841/3 o výměře 109 m2, k. ú. Krásná Lípa;
část p. p. č. 1168/1 o výměře 1300 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 313, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení RM č. 48 - 04/2013
RM schvaluje pronájem p. p. č. 313 o výměře 1079 m2, k. ú. Vlčí Hora Gisele Fišerové, Vlčí Hora
142, Krásná Lípa za účelem chovu ryb za cenu 500 Kč/rok.
Pronájem p. p. č. 566, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 05/2013
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 566 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Růženě Schäferové, Vančurova 1, Krásná Lípa z důvodu dluhů vůči městu.
Pronájem části p. p. č. 133/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 06/2013
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 133/1 o výměře 115 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Radovanu Hladíkovi, Kyjovská 53, Krásná Lípa.
Převod smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 48 - 07/2013
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 97/23/70/051 (nájemce Jiří Dvořák),
kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na Martina Dvořáka,
Lékařská 291/4, Praha 5.
Prodej částí p. p. č. 605/1, p. p. č. 733 a 688/7, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení
RM č. 48 - 08/2013
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 605/1 o výměře 356 m2, části p. p. č. 733 o
výměře 155 m2 a části p .p. č. 688/7 o výměře 417 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem
zřízení zahrady Jaroslavě a Janu Hněvkovským, Litošická 1/363, Praha 9 za cenu 96 800 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 09/2013
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 374/1 o výměře 349 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Olze Minaříkové, Polní 732/18, Rumburk za cenu 174 500 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Směna pozemků - Povodí Ohře - Usnesení RM č. 48 - 10/2013
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 647/1 o výměře 301 m2, část p. p. č. 665 o výměře
31 m2 a část p .p. č. 736 o výměře 9 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 574/1 (díl f,
g, h, m) o celkové výměře 350 m2 a část p. p. č. 574/4 o výměře 413 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy dle GP č. 228-130/2012 z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků toku Křinice.
Převod p. p. č. 856/3, k. ú. Rybniště - Usnesení RM č. 48 - 11/2013
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 856/3 o výměře 15401 m2, k. ú. Rybniště
Obci Rybniště. Nabyvatel uhradí veškeré náklady s převodem spojené.
Prodej pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 48 - 12/2013
RM vyhlašuje záměr obce prodat: část p. p. č. 1586 o výměře cca 480 m2, k. ú. Krásná Lípa
Samotěžba dříví - Usnesení RM č. 48 - 13/2013
RM neschvaluje Čestmíru Jeřábkovi, Chřibská 313 samotěžbu dřeva z lesů v majetku města
Krásná Lípa.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 48 - 14/2013
RM se seznámila s žádostí Nguyen Ngoc Sona o ukončení nájemní smlouvy. RM schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2005/22/27-158 na nebytový prostor č. 6,
Křinické náměstí 248/1, uzavřenou s Nguyen Ngoc Sonem bytem Matušova 83/4, Rumburk, ke
dni 31. 8. 2013, v případě, že k 1. 9. 2013 bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem.
V opačném případě bude uplatněna 3 měsíční výpovědní lhůta.
Byty - ukončení pronájmu - Usnesení RM č. 48 - 15/2013
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy
- po uplynutí výpovědní lhůty k 30. 9. 2013 na byt č. 1, Smetanova 285/2 s nájemnicí Danou
Bisovou bytem Smetanova 285/2, Krásná Lípa, - na dobu určitou k 31. 7. 2013 na byt č. 2,
Nemocniční 538/10 s nájemnicí Petrou Vrajovou bytem Nemocniční 538/10, Krásná Lípa.
Nebytové prostory - dodatek k nájemní smlouvě - Usnesení RM č. 48 - 16/2013
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/22/16-207 uzavřené s organizací Kostka
Krásná Lípa, p. o., Masarykova 246/6, Krásná Lípa, kterým se mění doba splatnosti nájemného.
Sponzorský dar - Rumburk - Usnesení RM č. 48 - 17/2013
RM neschvaluje sponzorský dar Oblastní charitě Rumburk, Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
na provoz charity.
Sponzorský dar - Filipov - Usnesení RM č. 48 - 18/2013
RM neschvaluje sponzorský dar na mezinárodní festival - Varhanní duchovní hudba ve Filipově,
který pořádá Arte musica o. s. s tím, že podobné aktivity realizujeme na území našeho města.
III. Různé
Zaměření p. p. č. 576/3, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 19/2013

RM se seznámila s orientačním zaměřením p. p. č. 576/3 a p. p. č. 2835/1, vše k. ú. Krásná Lípa a
schvaluje rozdělení uvedených pozemků dle předloženého návrhu, z důvodu prodeje pozemků.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 48 - 20/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 6, Křinické náměstí 248/1 - nyní
provozován jako bistro o velikosti 65,3 m2. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Smetanova 285/2 - Usnesení RM č. 48 21/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 10. 2013 byt č. 1, Smetanova 285/2.
Byt I. kategorie o velikosti 2+1 (99,82 m2, sazba 30,46 Kč/m2) s tím, že při podpisu nájemní
smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Mánesova 294/24 - Usnesení RM č. 48 22/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Mánesova 294/4. Byt I. kategorie o velikosti
3+1 (67,36 m2, sazba 30,46 Kč/m2) s tím, že při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce
ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Nemocniční 538/10 - Usnesení RM č. 48 23/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, Nemocniční 538/10. Byt I. kategorie o velikosti
4+1 (120,12 m2, sazba 30,46 Kč/m2) s tím, že při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce
ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 48 - 24/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Miroslav Stankovič bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 1, Elišky
Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 10. 2013,
- Olga Bydžovská bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 21, Nemocniční 1137/6, na
dobu určitou do 31. 7. 2014,
- Martin Chroust bytem Nemocniční 1092/2a, Krásná Lípa na byt č. 24, Nemocniční 1137/6,
na dobu určitou do 31. 7. 2014,
- Alžběta Miková bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 25, Nemocniční 1137/6, na
dobu určitou do 31. 7. 2014,
- Jan Vašátko bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 43, Nemocniční 1137/6, na dobu
určitou do 31. 1. 2014.
Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě o pojištění majetku - Usnesení RM č. 48 - 25/2013
RM schvaluje dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 15 228 31 781 o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu se společností Generali Pojišťovna, a. s.
Směrnice č. 1 k zajištění účetnictví města - Usnesení RM č. 48 - 26/2013
RM schvaluje změnu Směrnice č. 1 k zajištění účetnictví města Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Směrnice č. 4 - Usnesení RM č. 48 - 27/2013
RM schvaluje změnu Směrnice č. 4 finanční majetek, vedení pokladny, bankovní účty, ceniny,
cenné papíry, přísně zúčtovatelné tiskopisy města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Směrnice č. 11 k DPH - Usnesení RM č. 48 - 28/2013
RM schvaluje změnu Směrnice č. 11 k dani z přidané hodnoty dle předloženého návrhu.
Pojištění majetku města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 29/2013
RM schvaluje výzvu vč. zadávací dokumentace pro výběrové řízení na veřejnou zakázku na
pojištění majetku města Krásná Lípa.
Předání kompetencí - Usnesení RM č. 48 - 30/2013
RM pověřuje vedoucí finančního odboru MěÚ Krásná Lípa schvalováním rozpočtových opatření
rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2013 v rozsahu daném § 16 odst. 3, písm. a) zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tzn. aniž by se změnil celkový
objem příjmů a výdajů rozpočtu organizačních složek města Krásná Lípa vyjma účelových
dotací.
Odpis pohledávky za UB, a. s. v likvidaci - Usnesení RM č. 48 - 31/2013
RM doporučuje ZM schválit úplný odpis pohledávky za Union bankou, a. s. v likvidaci, IČ 410 34
261 v celkové výši 1 324 377,24 Kč z důvodu nedobytnosti mj. i z důvodu amnestie prezidenta
republiky.
ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 32/2013
RM schvaluje pokyn (harmonogram) ředitele školy k provedení inventarizace majetku a
závazků v roce 2013 v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v
předloženém znění.
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa na rok 2013 - Usnesení RM
č. 48 - 33/2013
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 11.06.2013
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění.
Hlavní zásady hospodaření p. o. města - Usnesení RM č. 48 - 34/2013
RM doporučuje ZM schválit změny Hlavních zásad hospodaření příspěvkových organizací
města, dle předloženého návrhu.
Smlouva o provedení stavby na pozemku - Usnesení RM č. 48 - 35/2013
RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku p. p. č 2869/1, k. ú. Krásná
Lípa, s Ústeckým krajem, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na stavbu
zemního náspu pro budoucí cyklostezku souběžně se silnící II/263 směrem na Rumburk.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení veřejného břemene - Usnesení RM č. 48 36/2013
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/40/15-350, s Ústeckým
krajem, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem v zastoupení SÚS ÚK, IČ
00080837, Ruská 260, 41703 Dubí, na vedení kanalizačního řadu v ulici Masarykova.
Žádost o vytvoření nové příjezdové komunikace - Usnesení RM č. 48 - 37/2013
RM projednala žádost pana Jiřího Šedivého DiS, Textilní 208/8, 40801 Rumburk, o vybudování

nové příjezdové komunikace k p. p. č. 615/2, k. ú. Krásná Lípa. RM žádost neschvaluje s tím, že
žadatel má přístup zajištěn v souladu se stavebním povolením ze stávající místní komunikace.
RM ukládá vedoucímu odboru OVŽP Ing. Jiřímu Rousovi urychleně řešit problematiku změn
ve výměrách a hranicích pozemků u místních komunikací v důsledku digitalizace a změn
katastrálního operátu atp.
Žádost o souhlas s umístěním brány - Usnesení RM č. 48 - 38/2013
RM na základě žádosti společnosti Křinický pivovar, s. r. o., Na Hanspaulce 1034/7a, Praha 6 Dejvice schvaluje obnovu brány na pozemku p. p. č. 2748/23, k. ú. Krásná Lípa, v prostoru mezi
budovou č. p. 7 a schodištěm ke kostelu.
Stanovisko vlastníka komunikace k dopravnímu připojení - Usnesení RM č. 48 39/2013
RM neschvaluje souhlas města k napojení na komunikaci na pozemcích 2850 a 2853/1, oba
k. ú. Krásná Lípa, za účelem výstavby větrné elektrárny na p. p. č. 955/1, k. ú. Krásná Lípa,
mj. protože předložená dokumentace je nepřesná, pozemek není veden v pasportu místních
komunikací a svým technickým stavem neodpovídá požadavkům na provoz vyžadovaný
větrnou elektrárnou.
Střechy, ploty, fasády 2013 - Usnesení RM č. 48 - 40/2013
RM schvaluje zařazení pana Čavdara Bojčeva bytem Štefánikova 611/5, Krásná Lípa mezi
uchazeče o příspěvek na opravu střechy v letošním roce.
Kauce Aparthotel - TOONAN - Usnesení RM č. 48 - 41/2013
RM projednala průběh drobných dokončovacích prací souvisejících se stavbou Aparthotelu na
náměstí ve vztahu k pozemkům města a schvaluje uvolnění další části kauce firmě TOONAN
s.r.o., Praha ve výši 65 tis. Kč s tím, že předchozí převedená částka bude sloužit na pokrytí
případných víceprací při stavbě parkoviště na Pražské ulici či obnovy veřejných ploch města
(plocha pod dětským domovem).
Odstoupení od projektu Rekonstrukce Kyjovské přehrady - Usnesení RM č. 48 42/2013
RM schvaluje odstoupení od realizace projektu Rekonstrukce Kyjovské přehrady z důvodu
nezajištění financování celého díla.
Varovný protipovodňový systém - Usnesení RM č. 48 - 43/2013
RM jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami zjednodušeného
podlimitního výběrového řízení na veřejnou zakázku Varovný protipovodňový systém pro
město Krásná Lípa.
Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění koordinace činnosti projektanta, EA a žadatele
při získání dotace na zateplení ŠD a ŠJ - Usnesení RM č. 48 - 44/2013
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 2010/11/19-104 na zajištění činnosti projektanta,
energetického auditora a žadatele při získání dotace ze SFŽP, programu Zelená úsporám pro
veřejné budovy.
Rekonstrukce střechy Domu služeb - Usnesení RM č. 48 - 45/2013
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č. 2013/11/18-361
na rekonstrukci střechy v objektu 1094/4, Krásná Lípa s firmou Alcedo - PSV s.r.o., U Nádraží
1098/II., Jindřichův Hradec dle předloženého návrhu.
Terénní práce - 2. kolo - Usnesení RM č. 48 - 46/2013
RM doporučuje ZM schválit podanou žádost o dotaci na projekt AMARI - terénní práce 2013 - 2.
kolo u Úřadu vlády ČR. Rozpočet projektu je 21 913 Kč, spoluúčast města je ve výši 6 613 Kč. RM
doporučuje ZM schválit realizaci tohoto projektu p. o. Kostka Krásná Lípa v případě schválení
dotace.
Označení ulic - Usnesení RM č. 48 - 47/2013
RM bere na vědomí předložený návrh a sumarizaci potřeb obnovy označení ulic ve městě a
ukládá Janě Drobečkové provést poptávkové řízení na dodavatele samotných tabulí.
Spisový a skartační řád - Usnesení RM č. 48 - 48/2013
RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Spisového a skartačního řádu MěÚ Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Uzavírání smluv na kulturní akce - Usnesení RM č. 48 - 49/2013
RM pověřuje tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankovou k uzavírání smluv na kulturní akce.
Program kina a kalendář akcí na srpen 2013 - Usnesení RM č. 48 - 50/2013
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí KD na srpen 2013.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 48 - 51/2013
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc červen
2013, dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů - Usnesení RM č. 48 - 52/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- plnění rozpočtu města Krásná Lípa ve znění 2. rozpočtového opatření za období 1-6/2013,
- sdělení Katastrálního úřadu o sjednání nápravy ve věci k provádění změn v katastrálních
mapách,
- oznámení Hany Volfové o vykonávání výdělečné činnosti - živnost volná,
- sdělení p. o. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje k žádosti o umístnění upozornění
pozor děti,
- oznámení P. K. I. Projekt s. r. o. o změně způsobu vytápění areálu Domov pro seniory Šluknov
- Krásná Lípa,
- dopis hejtmana ÚK ve věci pověření pracovníka Krajského úřadu v zastupování Ústeckého
kraje ve věci územního plánování a stavebního řádu,
- počet nezaměstnaných v Krásné Lípě k 30. 6. 2013,
- návštěvnost knihovny a internetu za měsíc červen a červenec.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 7. 2013.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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