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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 18. září

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 2. Října

Výstavba druhé etapy kanalizace je v podstatě 
dokončena. Zbývají dodělat některé drobnosti a 
odstranit spoustu nedodělků a vad. A pak dlouho 
a dlouho administrovat. V souvislosti s ukončením 
výstavby jsme prováděli nové asfaltové povrchy 
i na dalších částech komunikací při prodloužení, 
rozšíření atp. Není to ideální, protože máme peněz 
na jednu vrstvu, přičemž správně by měla být jed-
na vyrovnávací a pak vrchní. 
Kromě toho jsme letos uvolnili 4 miliony korun na 
další části oprav místních komunikací. Ty ve Vlčí 
Hoře a Sněžné jsou z velké části hotové, stejně tak 
komunikace od železničního přejezdu k nádraží vč. 
autobusového zálivu a podélných stání pro auto-
mobily. Další se ještě dodělá. V druhé půlce září a 
v říjnu dostanou jednoduchý povrch části komuni-
kací K. Čapka, Tyršova, Mánesova, Wolkerova, atp.  
Dokončili jsme i hlavní úpravy ulice Komenského 
od křižovatky nad kinem až ke škole. Během mě-
síce se v této ulici dokončí části chodníku, osadí se 
kontejnery na stromy a zeleň a instalují atypické 
nevšední lavičky. 
Chodník na Masarykově ulici dokončíme svépo-
mocí do začátku října. 
Výměna oken v objektu Bezručova 15 a Křinické 
náměstí 1 je dokončena. Letos by měla být dokon-
čena i fasáda na domě na náměstí, příští rok v ob-
jektu Bezručova 15. A během měsíce získají nová 
okna objekty Masarykova 9 a Pražská 48. 
Mezi dvě intenzivně realizované stavby patří v tuto 
chvíli dvě :
1. rekonstrukce požární zbrojnice
2. energetické úspory objektu 1. MŠ vč. doprovod-
ných prací a vnitřních úprav
Rekonstrukce zbrojnice, resp. její nová stavba je v 
úrovni prvního nadzemního podlaží a po prove-
dení železobetonového stropu se již velmi rychle 
vyzdí vrchní zdivo a štíty a udělá krov. Pokud poča-
sí dovolí, mělo by do začátku zimy být provedeno 
zastřešení natolik, aby se alespoň některé práce 
uvnitř mohly dělat přes zimu. V létě příštího rok se 
snad hasiči přesídlí do nových prostor a my bude-
me moci zásadně zrekonstruovat další části areálu 
TS. 
Přes prázdniny prošly vnitřní části 1. mateřská 
škola ve Smetanově ulici poměrně rozsáhlou ob-
měnou (elektřina, topení, stavební úpravy, výmal-
ba…). Na vnějších částech se intenzivně pracuje. 
Nová okna s žaluziemi a novými dveřmi a přede-
vším nová zdobená fasáda by měla být v zásadě 
hotova do konce října.
V druhé polovině září koupíme za přispění dotace 
velice výkonnou a profesionální novou sekačku, 
která bude sloužit především sekání trávníku fot-
balového hřiště a městské zeleně. 

Zbyněk Linhart

Ve veřejném prostoru Lípa resortu se ještě do kon-
ce tohoto roku objeví lavička Václava Havla. Záměr 
instalace této lavičky projednala Rada města a její 
nákup pořídí z rozpočtové rezervy města. Již nyní 
ale mají zájem lavičku zaplatit i místní fi rmy a pod-
nikatelé
Lavička Václava Havla, anglicky Havel‘s Place, je pro-
jekt pamětních míst věnovaných Václavu Havlovi v 
podobě dvojice křesel spojených kulatým stolem, 
jehož středem prorůstá kmen stromu.
S myšlenkou pamětních míst věnovaných bývalému 
prezidentovi přišel český velvyslanec ve Spojených 
státech amerických Petr Gandalovič, který oslovil 

světoznámého architekta a designéra Bořka Šípka 
s žádostí, aby vytvořil veřejné umělecké dílo, které 
má symbolizovat ochotu sednout si za jeden stůl a 
hovořit spolu. První Havlova lavička byla slavnost-
ně odhalena 3. října na Georgetownské univerzitě 
ve Washingtonu D.C. První Havlovo místo v Evropě 
bylo slavnostně odhaleno v Irsku. V České republice 
byla první lavička odhalena na Maltézském náměstí 
v Praze, Havlově rodném městě.
Krásnolipské pamětní Havlovo místo s lavičkou 
bude odhaleno u příležitosti 25. výročí Sametové 
revoluce.

Stavební práce jsou 
v plném proudu

Lavička Václava Havla bude i u nás

Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu 
Parlamentu ČR                                        

Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce a volby do 

Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební 

okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební 

místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147. 
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 20. – 21.9. 2014 MUDr. Zdeněk Janda
      Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 27. – 28.9. 2014 MUDr. Oluša Voborská 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 4. –5.10. 2014 MUDr. Olga Sudová 
      Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2012/
vodovody mob centr 2.jpgV podstatě vše potřeb-
né, co na běžném zákaznickém centru (přepisy 
smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k 
žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlou-
vách, výši záloh, žádosti na přezkoušení vodoměru 
apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru pří-
mo na krásnolipském náměstí.
Vždy ve středu: lichý týden od 13:00 do 15:00 hodin
sudý týden od 8:00 do 11:00 hodin 
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.

Po teplejším červnu a červenci přišel do Krásné 
Lípy srpen, který v sobě nesl první náznaky podzi-
mu. Při pohledu do srovnávací tabulky níže vidíme, 
že byl letošní srpen, co se průměrné teploty týče 
nejchladnější. Stejně tak byla nejnižší i minimální 
měsíční teplota, která padla 25.8. Maximální mě-
síční teplota 27,2°C padla 2.8. Právě první dekáda z 
celého srpna připomínala léto nejvíce. Odpoledne 
se teploty nad 20°C dostávaly zpravidla a příjemné 
byly jistě i noční teploty, které se pohybovaly okolo 
16°C. Počasí ovšem občas zkomplikovala slabá deš-
ťová přeháňka.
Druhá dekáda už byla citelně chladnější a srážko-

vější. Odpolední teploty se nad 20°C  nedostávaly 
a ty ranní se držely kolem 10°C. 16.8. Dokonce byl 
zaznamenán nejdeštivější den z celého srpna, kdy 
napršelo nezanedbatelných 27,5 mm srážek.
V poslední srpnové dekádě se odpolední teploty 
držely na stejných hodnotách jako ve druhé deká-
dě. Nižší byly díky zmenšené oblačnosti ranní tep-
loty. Srážek bylo kromě posledního srpnového dne, 
ve kterém napršelo 19 mm srážek, méně.
Celkový srpnový úhrn srážek 94,9 mm se řadí na 
druhé místo za mimořádně extrémně vlhký srpen 
2010.

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme 
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat 
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější 
okolí. Velice nás potěšilo množství odpovědí, které 
přišli na soutěžní otázku uveřejněnou ve Vikýři č. 
484. Zde je odpověď: Budova na fotografi i stávala 
kousek za náměstím, dnes zde stojí autobusová 
zastávka. V domě bývala cukrárna u Zedků – v pra-
vé části, v levé části kavárna.  Alena Sojková si sem 
chodívala kupovat oblíbené fi alky a špalky. Poté tu 
býval Klub důchodů. Někteří si pamatují, že tam 
jako žáčci chodili s rodiči k volbám. 
Dnes se Vás ptáme, kterou místní část Krásné Lípy 
tentokrát poznáváte na fotografi i.

// l j /f /k li /Fil /20 2/

Mobilní zákaznické centrum 
Severočeských vodovodů 

a kanalizací

Srpen už nesl první náznaky podzimu

FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná Krásná Lípa 
ve fotografi i

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 22.9. 2014 ve 
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25.9. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak 
v pondělí 6.10. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.10. 2014 
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
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr 
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu 
120 l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14 
dní).

rok 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Průměrná teplota 14,9°C 16,5°C  17,1°C   16,1°C 15,4°C 16,3°C

Maximální teplota 27,2°C 30,6°C 30,8°C 28,5°C 26,9°C 27,5°C

Minimální teplota 5,3°C 6,7°C 6,9°C 6,1°C 7,8°C 6,5°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 50% 37% 31% 38% 44% 37%

Maximální poryv větru m/s 14,1 m/s 12,7 m/s 15 m/s 16 m/s 22 m/s 16,7 m/s

Úhrn srážek 94,9 mm 44,0 mm 78,4 mm 75,0 mm 348 mm 68 mm

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 4

Počet dnů tropických (maximální denní teplota vyšší než 30°C): 0

Počet tropických nocí (minimální teplota v intervalu 22 – 8 h nebyla nižší než 20°C) : 0

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Město Krásná Lípa uspělo se žádostí o dotaci na 
profesionální žací stroj. Dotace ve výši 500 tis. Kč 
umožní nákup moderního stroje značky ISEKI, je-
hož dodavatelem bude společnost Eurogreen, s. r. 
o. z Jiřetína pod Jedlovou. Novinka tak nahradí do-
sluhující, 14 let starý žací traktůrek Husquarna.
Prostředky byly získány z evropského dotačního ti-
tulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Nový stroj bude využíván především k údržbě tráv-
níků ve fotbalovém areálu, ale budete se s ním se-
tkávat i na travnatých plochách ve městě.
(Jan Kolář)

Včerejší, již 25. zasedání Zastupitelstva města Krás-
ná Lípa, bylo s největší pravděpodobností posled-
ní v tomto volebním období. A tak jako po celou 
dobu, i tentokrát se odehrávalo v konstruktivní a 
klidné pracovní atmosféře. Vážíme si toho o to více, 
když slýcháme zprávy z jednání zastupitelstev v 
blízkém okolí. Našemu jednání byl přítomen pouze 
jeden občan. 
V úvodu si zastupitelé vyslechli zprávy o činnosti 
kontrolního a fi nančního výboru a zprávu o hos-
podaření města Krásná Lípa v 1. pololetí letošního 
roku. Financování provozu i investic běží podle 
plánu, radnice hospodaří bez problémů. Na účtech 
máme aktuálně 31 mil. korun. 
Následně projednalo zastupitelstvo zprávu o odpa-
dovém hospodářství města, kterou přednesl mís-
tostarosta Jan Kolář. Ten informoval zastupitele i o 
skutečnosti, že probíhá výběrové řízení na posky-
tovatele služeb v oblasti odpadů na příští šestileté 
období. 
Následovalo několik drobných prodejů a směn po-
zemků. 
Poté starosta města Zbyněk Linhart seznámil za-
stupitele s průběhem realizace významných in-
vestičních akcí: výstavba kanalizace, rekonstrukce 
požární zbrojnice, zateplení a oprava školky ve 
Smetanově ulici, varovný protipovodňový systém, 
přístavba kina, opravy místních komunikací a větší 
opravy bytových domů. Rozsah investic je obrov-
ský, kapacitně na hraně možností. 
Zastupitelé také schválili přijetí dotace 500 tis. Kč 
na nový profesionální žací stroj, kterou město zís-

kalo z fondů EU prostřednictvím MMR. Stroj bude 
složit především k údržbě fotbalového areálu. 
Zároveň byla schválena výměna oken ve dvou dal-
ších bytových objektech města, a to Masarykova 
25/9 a Pražská 48. Výměna proběhne ještě letos na 
podzim. 
V souvislosti s dobrým průběhem fi nancování 
rozpočtu města, zastupitelé rozhodli i o navýšení 
fi nančních prostředků na opravy místních komuni-
kací o cca 2 mil. korun. Rozsahu a plánu oprav se 
budeme věnovat podrobněji v jiném článku. 
Zajímavým bodem jednání ještě bylo schválení dal-
ších odměn zájmovým a sportovním organizacím 
ve městě. Rozdělena byla další částka - 95 tis. Kč, 
a zároveň byl schválen záměr uskutečnit společný 
výlet aktivních dětí a členů do Liberce do IQLandia 
– Science centrum v Liberci. 
Posledním bodem jednání v tomto volebním ob-
dobí, pomineme-li závěrečnou diskusi, bylo projed-
nání záměru realizace tzv. Lavičky Václava Havla v 
centru města. Šlo o široce diskutované téma s velmi 
pozitivní odezvou u drtivé většiny zastupitelů. S 
výjimkou dvou hlasů byl záměr schválen. Ve spolu-
práci s řadou místních podnikatelů bude tedy mož-
né toto dílo realizovat a připomenout si tak letošní 
významné 25. výročí listopadových událostí roku 
1989. 
Touto symbolickou a mimořádnou tečkou zastupi-
telé uzavřeli své poslední jednání. Zastupitelstvo, již 
v novém složení, se sejde po komunálních volbách 
cca v druhé polovině listopadu. 

(Jan Kolář)

Počátkem letošního roku oslovilo několik občanů 
radnici a některé další příslušné subjekty s poža-
davkem na řešení situace v ulici Varnsdorfská, z 
pohledu bezpečnosti silničního provozu a bezpečí 
obyvatel sousedících objektů.
Požadovali provedení řady opatření tak, aby se stá-
vající situace změnila k lepšímu. Město se začalo 
požadavkem následně zabývat jak v Zastupitelstvu, 
tak následně v Radě města. Nechali jsme zpracovat 
dopravním specialistou bezpečnostní audit uvede-
né komunikace, v její horní části nad viaduktem, po 
výjezd města.
Protože se jedná o komunikaci II. třídy/265, která je 
v majetku Ústeckého kraje a za její stav a údržbu 
je odpovědná Správa a údržba komunikací ÚK a 
orgánem kompetentním povolovat změny či na-
řizovat na ní opatření je Silniční správní úřad MěÚ 
Rumburk, bylo tedy svoláno společné jednání. Jeho 
cílem bylo zabývat se výstupy vyplývajícími z toho-
to bezpečnostního auditu.
Silniční správní úřad pak postupně nařídil některá 
opatření vedoucí k odstranění především vysoce 
rizikových zjištění. Některým vlastníkům okolních 
nemovitostí bylo nařízeno odstranění pevných 
překážek v profi lu komunikace – kamenné sloupky, 
patníky apod. Nařízena byla i úpravy přiléhající ze-
leně a živých plotů.

Městu byla nařízena obnova dopravního značení 
na přípojných místních komunikacích a úprava ze-
leně na sousedících pozemcích v jeho vlastnictví. 
Nejvíce požadavků pak logicky směřovalo k SÚS.
Je požadována úprava povrchu, nástřik vodorovné-
ho dopravního značení, úprava svodidel a svislého 
dopravního značení.
Požadavky žadatelů na úplné vyloučení nákladní 
dopravy, omezení autobusové dopravy, další ome-
zení povolené rychlosti nebo vymazání této komu-
nikace z GPS navigací nemohou být uspokojeny, 
protože jde o silnici II. třidy lokálního významu a 
jedinou spojnici s Varnsdorfem, a jde také o propo-
jení na silnici I/9 ve směru na Prahu.
Městu bylo doporučeno zabývat se i případným vy-
budováním chodníků pro pěší. Zde to však nepůjde 
bez součinnosti a vstřícnosti majitelů sousedících 
pozemků. Město Krásná Lípa zde nemá téměř žád-
né pozemky ve vlastnictví. Bude to tedy úkol dlou-
hodobý. V příštím roce se tak zatím začne se zjišťo-
vací studií, zda je reálné tento záměr realizovat.
Zároveň je Ústeckým krajem připravována kom-
plexní rekonstrukce této komunikace s fi nancová-
ním ze zdrojů EU. Dočkáme se tak realizace řady 
dalších dopravních opatření ve vztahu ke zvýšení 
bezpečnosti této komunikace.

(Jan Kolář)

Chtěl uletět, ale moc daleko nedoletěl
Krásnolipským policistům se díky kolegům z od-
dělení hlídkové služby Varnsdorf podařilo objasnit 
vloupání do palivové nádrže a krádež nafty z lesní-
ho stroje mezi Kyjovem a Vlčí Horou. Policisté byli 
na místo přivolání bezprostředně po krádeži, kdy 
pachatel z místa ujel terénním vozem Toyota bez 
umístěných registračních značek. Hodinu po krá-
deži začalo v Rumburku varnsdorfskými policisty 
pronásledování stejného vozidla, které se snažilo 
ujet mimo komunikace. Následní útěk pachatele z 
vozidla zastavila až hrozba policejní zbraně. Po noci 
strávené v policejní cele, si jmenovaný převzal sdě-
lení podezření pro krádež a maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí, jmenovaný má totiž vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, navíc policistům ujížděl 
pod vlivem návykové látky, zřejmě pervitinu. Za to 
mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Tenhle ptáček na svobodě zatím ještě létá
Neznámého pachatele, který se na začátku červen-
ce vloupal na zahradu rodinného domu ve Wolke-
rově ulici hledají krásnolipští policisté. Po vylomení 
plotu odcizil zahradní traktor Mountfi eld v hodno-
tě 15 tis. Kč.
Za tři kila tři roky
I jízdní kolo v hodnotě 300 Kč může dostat nena-
pravitelného recidivistu do vězení. Jedno takové 
si vyhlédnul 24 letý muž z Krásné Lípy na chodbě 
domu v Kyjovské ulici. Kradl, ačkoliv byl v posled-
ních třech letech za trestný čin krádeže odsouzen, 
nyní mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
A teď může podnikat za katrem
Jednadvacetiletý mladík si od důvěřivé majitelky 
pronajal v Krásném Buku restauraci s tím, že jí bude 
provozovat. Nejen, že za necelý měsíc provozu té-
měř nic neutržil, ale svou tíživou fi nanční situaci 
začal řešit postupným rozprodejem pronajatého 
zařízení. Celková škoda se nakonec vyšplhala na 
dvanáct tisíc korun. Vzhledem k minulosti pove-
deného podnikatele mu tak hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého mě-
síce evidovali 16 trestných činů a 101 přestupků, z 
toho 73 přestupků v blokovém řízení. 

prap. Jan Hampl

Zásadní obnovou povrchů prochází místní komu-
nikace k hlavnímu nádraží. Nevzhledná budova 
nádraží i špatný stav obslužných budov je teď o 
to výraznější. K opravě město vlastníka opakovaně 
vyzývalo. Zatím se nedočkalo kladné odezvy.

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 vedoucí prá-
delny na tel. 777 291 340.

Na fotbalový areál míří nová sekačka

Zastupitelé se sešli naposledy

Proběhla bezpečnostní prohlídka 
Varnsdorfské ulice

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

Cesta k nádraží má 
nový povrch

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové
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Stavební práce v Krásné Lípě jsou v plném proudu

Asfaltovaní komunikací po vystavbě kanalizace, zde Lidická

Po nové střeše dostal dům Bezručova 15 i nové 
okna a příští rok novou fasádu

Nový plot u školní družiny a nově opravená ulice 
Komenského

Rekonstrukce požární zbrojnice bude pokračovat zalitím stropu železobetonem
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Palmeho kříž se dočká rekonstrukce

Probíhá další etapa oprav místních komunikací. Nový povrch má konečně i uli-
ce Lidická.

Přístavba kina - už se blíží fi nále

Rybník Klabeček - opakovaně opravené lavičky, uklizený nepořádek, posekáno. Krásné místo, bohužel oblíbené vandaly. Snad to teď chvíli vydrží.

Další drobnou sakrální památku opravuje svépomocí Krásná Lípa. Tentokrát 
jde o Palmeho kříž u hřbitova. Soška Ježíše byla demontována a opravuje se v 
dílnách krásnolipských technických služeb. O tom, jak se jim to celé povedlo se 
budete moci přesvědčit možná už na Dušičky. V té době by již mělo být nově 
vyasfaltováno i přilehlé parkoviště.
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Dům služeb - zadní stěna. Už se nám to vybarvuje, brzy už bude i zde hotovo.

Nová okna, oprava fasády - provádí fi rma Uni-
plast z Háje u Duchcova, opravu pískovcového 
soklu realizuje krásnolipský Miloš Kubišta. To vše 
na Křinickém náměstí 1.

Když se dláždí chodník, tak se občas najde studna. 
Pěkná, kamenná... 

Už to na nás trochu vykukuje... Školka ve Smetanově ulici si obléká nový a teplý kabátek.



strana 718. září 2014

O kostku pest ejší život 
Kostka Krásná Lípa, p ísp vková organizace  Masarykova 1094/4  407 46 Krásná Lípa 

tel.: +420 412 354 843, e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, I O: 751 39 090 
www.komunitnicentrum.com 

SENIORSKÁ AKADEMIE 

 

íjen 2014 

 
1. 10. 2014 – od 10.00 do 12.00 hod 
„P írodní pé e o t lo a duši“  
p ednáška o domácí výrob  kosmetiky, o tom, jak ovliv ují v n  naši 
psychiku, o úskalí klasických krém  ...  
p ednášející: Mgr. Irena Kubicová 
 
8. 10. 2014 – od 9.00 do 11.00 hod 
„D dické právo trochu jinak“  
aneb nové úpravy vy ízení poz stalosti v souvislosti s novým Ob anským 
zákoníkem 
p ednášející: JUDr. Miloš Hanzlí ek 
 
15. 10. 2014 – od 9.00 do 11.00 hod 
„Prevence p edlužení“  
povídání o praktikách sou asného finan ního sv ta, o prevenci proti 
p edlužení 
p ednášející: Bohunka Slaná 
 
22. 10. 2014 – od 9.00 do 11.00 hod 
„Tréninky pam ti“  
p ednáška o metodách trénování pam ti a využití mnemotechnických 
pom cek pro zapamatování 
p ednášející: Marcela Langrová, akreditovaný trenér pam ti 1. stupn  

P ednášky budou probíhat zdarma v Komunitním centru Kostka Krásná Lípa, 
Masarykova 1094/4. Ob erstvení zajišt no. Finan n  podpo eno m stem Krásná Lípa. 
Zájemci se mohou p ihlásit osobn  v Komunitním centru, i telefonicky na níže 
uvedených íslech.  
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Mate ské centrum BERUŠKA Krásná Lípa 

zve d ti ky od 1 do 4 let a jejich 
dosp láky do podkroví školní družiny 

ÚTERÝ, PÁTEK  9.00-11.30 
Budeme si spole n  hrát, cvi it, výtvarn  tvo it a muzicírovat.  

 

 

 

T šíme se na vás a vaše d ti ky. Nezapome te si p ez vky. 

a proto přijďte dne 22. 9. 2014 v 15:00 hodin ozdo-
bit prostory naší školy. Proběhne 

„Den otevřených dveří“.

A na co se můžete těšit?
Představí se Vám EKOkoutek, zavzpomínáme na 
Young Americans a mezinárodní soutěž v Chorvat-
sku, uvidíte proměnu učebny 8. A, seznámíte se s 
nabídkou zájmových kroužků i s našimi plány na 
nový školní rok, čeká Vás také malé občerstvení.
Od 16:00 hodin pak začínají třídní schůzky v jed-
notlivých učebnách.

Pro ty aktivnější z Vás, kteří nesedí jen u počítače: můžete cestu Láďy a Katky pohodlně sledovat i na mobil-
ních zařízeních a na tabletech kdekoliv na světě... Web www.bigtrip.cz. (L&S) 

„Člověk zdobí místo, 
ne místo člověka,“

Salam alejkum. Krásnolipáci jsou už v Africe.

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na září a říjen                                         

Středa 24. září – 19:00 hodin
Ze všech stran Já - koncert 
Písničkářka z Jizerek, zpívající kloboučnice pro-
stě KAYA, křehká vzhledem však z jejich písní na 
vás dýchne síla, svoboda a nespoutanost bytí. 
Písňový recitál „Ze všech stran já“ na kterém 
uslyšíte písně ze stejnojmenného CD, vám po-
hladí duši. 

Středa 1. Října – 19:00 hodin
Film a beseda: „S chutí do toho“
(Německo, 2012, režie: K. Faigle, 99 minut, čes-
ké titulky). Film se s nadsázkou a často kome-
diálním pohledem dívá na perverzitu součas-
ného systému práce pro peníze. Zneklidňující 
názory a otázky vyvažují příběhy o lidech, kteří 
ke stávajícímu systému nalezli alternativu. Při-
pravili Iveta Šugárková a Bohumil Macháček - 
Pestrá společnost, z.s. 

 
 

                           NNNEEENNNÍÍÍ   RRRYYYBBBÍÍÍZZZ      
                                 JJJAAAKKKOOO   RRRYYYBBBÍÍÍZZZ   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
NNNOOOVVVÁÁÁ   RRRYYYBBBÍÍÍZZZOOOVVVÁÁÁ   NNNÁÁÁPPPLLLŇŇŇ   
VVV   NNNAAAŠŠŠIIICCCHHH   VVVÝÝÝRRROOOBBBCCCÍÍÍCCCHHH   

 

  PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa 
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod. 

www.pekarstvilimma.cz         
www.facebook.com/PekarstviLimma 

Cesta do Afriky, OKI se málem v té záplavě jiných autíček ztratil.
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Pod vedením p. Pšeničkové a p. Hurychové z Rum-
burku si mohli seniorky z Krásné Lípy vyzkoušet 
techniku zvanou „Krakelování“. Základem krake-
lovací techniky je lak, který způsobí popraskání 
vrchního nátěru a vzniknou trhlinky. Krakelování se 
často kombinuje s velmi oblíbenou ubrouskovou 
technikou, zvanou Decoupage. Za přispění odbor-
ných rad, dobré nálady a šikovných rukou si ženy 

vlastnoručně vyrobily dekoraci do bytu a zároveň 
načerpaly další nápady na kreativní tvoření. Akce 
pořádaná Komunitním centrem Kostka ve spolu-
práci s městem Krásná Lípa se uskutečnila ve žlu-
tém Domě s pečovatelskou službou v Nemocniční 
ulici.

(Vlaďka Knesplová, Kostka Krásná Lípa)

Úderem třinácté hodiny začal na Mírovém náměs-
tí, v Atriu a na Lidickém náměstí 15. ročník Etno-
festivalu. Nevěděli jsme co si vybrat z tolika kapel, 
workshopů a doprovodných programů. Výběr 
nakonec padl na nigerijskou kapelu Igbo culture 

group, v Severočeském divadle na balet Broučci a 
na večerní představení kapely Rotfront , která byla 
složena z evropských emigrantů. Výlet s Amari klu-
bem se skvěle vydařil, příští rok jedeme zas!

Netradiční dopoledne zažily děti společně se svý-
mi rodiči, když si navzájem vyzkoušely aktivizační 
dotekové cvičení. Instruktorka Lenka Richterová 
vedla účastníky prostřednictvím jednotlivých tahů 
v dotekové sestavě, které se prováděly na zádech, 
krku, hlavě a paží.

(Za Kostku Nela Hlavová)

Krakelování v Domě 
s pečovatelskou službou 

Amari klub na Etnofestivalu

Dotekové cvičení 
ve Včelce

Amari klub připravuje 
na čtvrté čtvrtletí:                                         

Říjen: Přednášku na téma prevence kriminality 
a slušného chování, akční hru Paintball,
Listopad: Výroba betlémů, přednášku na téma 
sexuální výchova, drakiáda, pečení a zdobení 
vánočního cukroví
Prosinec: výtvarná dílna, vánoční posezení,
Termíny akcí budou včas upřesněny

„DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ“                                         

T-klub Vás zve na „ Den otevřených dveří“.
Pro všechny zájemce, kteří by chtěli navštěvo-
vat T- klub, pro ty, kteří jsou zvědaví, jak to u nás 
vypadá a chodí, zkrátka pro každého. Připrave-
ny jsou výtvarné workshopy, soutěže i malá 
vystoupení.
Začínáme v sobotu 4. 10. 2014 ve 13:00 hod.
Těšíme se na Vás

Prodejci jsou připraveni 
od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo 
na prodejnách bez nutnosti nákupu 
nových spotřebičů.

ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

U všech 
zodpovědných 
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.
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Minule jsme probrali jazyk, rukopis jsme také zmí-
nili, teď tedy něco o písmu. Psalo se různě v růz-
ných dobách, vezměme třeba latinku. Tou píšeme 
vlastně od středověku dodnes, jen některé její 
tvary se stále mění, u nás se v této podobě užívá 
zhruba od poloviny 19. století, říká se jí také pís-
mo humanistické. Jindy se psalo také frakturou (v 
podstatě gotické lomené písmo), nebo švabachem 
(je to tzv. bastardní gotické lomené písmo s velkou 
zdobností), ale tímto pojmem jsme si zvykli ozna-
čovat v podstatě jakékoli novogotické písmo; byla 
jím vytištěna i Bible kralická a kurentem (Kurrent-
schrift), původně to bylo německé psací písmo 
(Deutsche schrift). Tenhle přehled je jen lehce ori-
entační, odborník by v něm jistě nalezl nepřesnosti, 
ale zde nejde o přesný a úplný výčet. Pokud ovšem 
máte dost trpělivosti, lze se například podívat na 
tzv. OCR (Optical Character Recognition) – Optické 
rozpoznávaní znaků – ale to je asi jen pro nároč-
né. Lze se také podívat na genealogické stránky - 
http://www.genea.cz. Tam se najdou i druhy písma 
včetně ukázek.
Jedno si zapamatujme: pokud chceme po sobě za-
nechat něco rukopisného, pišme tak, jak nás to ve 
škole učili. Jinak to za sto let sotva kdo přečte.
A něco ukázek pro ilustraci:
Ukázka fraktury: 

(Karel Jarolímek)

Třicet hráčů této zajímavé karetní hry se v sobotu 
30. srpna zúčastnilo jubilejního 15. krásnolipského 
mariášového turnaje. Přijeli z Liberce, Šluknova, Ji-
říkova, Slaného, Kvítkova, České Lípy, Cvikova, Pra-
hy, Mladé Boleslavi, Turnova, Lomnice n/Popelkou, 
Varnsdorfu, Nebákova a dokonce i z Nového Jičína. 
Pět hodin zněly sportbarem typické mariášnické 
výrazy: barva - fl ek – re – tuty – boty – durch – betl 
– sedma – stovka – dvacka – čtyřka – hláška – re-
nonc – talón – ambo – štych – trhák….
Čelo výsledkové listiny obsadili: Václav Severýn 
z Liberce, Antonín Mejsnar ze Sukorad, Antonín 
Křapka z Nemyslovic a Jaroslav Pokorný ze Cvikova.
Všichni účastníci byli odměněni Krásnolipským 
mariášovým kalendářem na rok 2015, tradiční 
kořaličkou s etiketou turnaje a drobnými cenami, 
které věnovali sponzoři - jmenovitě:  Dům tisku 
Ústí n.L., Vitana Varnsdorf, České Švýcarsko, o.p.s., 
Národní park Č.Š., Kostka Kr.L., Nobilis Tilia Vlčí Hora 
a Město Krásná Lípa. Zvláštní cenu – reprezentační 
kalendář NPČŠ – si za 15. místo odvezl Jiří Šlemr do 
Prahy. O občerstvení se opět vzorně postarali man-
želé Šmalclovi. Všichni účastníci obdivovali kvalitu 
a návštěvnost areálu a přislíbili účast i na turnaji 
příštím.

(Milan Sudek)

…není co dodat, mělo to úspěch.

l b l k k ké í

Nápady čtenáře 
matrik (5)

Písmo užívané v matrikách

Mariášníci se 
v Krásné Lípě sešli 

již patnáctkrát

Retro turnaj ve sportareáluve fotografi i

  

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: 

1.   Předškolní děti 
2.   1. - 5. tř. 
3.   6. - 9. tř. 
4.   16 – 99 

PŘILBU A KOLOBĚŽKU S SEBOU! 

Startovné: DOBRÁ NÁLADA 

PROGRAM: 
13:00 

    
Registrace závodníků 

13:20   Startování jednotlivých kategorií 
14:00   
 
 
 
 
 
 
15:00   

Divadlo Emillion – Dopravní výchova

 
Vyhlášení výsledků  

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE POHÁDKA BUDE HRÁT 
V KULTURNÍM DOMĚ!!! 

outěží se ch kategoriích: PROGRAM:  
R i á d íků

e ve čtyřec



strana 12 18. září 2014

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 66 - 01/2014   
RM projednala přípravu jednání 25. zasedání ZM s následujícími 
body programu:
- odpadové hospodářství ve městě
- zpráva kontrolního výboru. 

Dotace pro 1. MŠ v Krásné Lípě  
Usnesení RM č. 66 - 02/2014   
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 
139 083,45 Kč ze SFŽP ČR na akci Energetické úspory budovy 1. 
MŠ v Krásné Lípě. 
RM dále schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP z 
prostředků Fondu soudržnosti EU v maximální hodnotě 2 364 
418,65 Kč. 

II. Došlá pošta

Prodej části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 66 - 03/2014   
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 647/1 o výměře 
1053 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady 
Michalu Jindřichovi, Vinařská 739/14, Ústí nad Labem za cenu 
70 075 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Byty - podnájem bytu č. 28, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 66 - 04/2014   
RM schvaluje Liboru Cejnarovi bytem Strážní ul., Rumburk 
podnájem bytu č. 28, Nemocniční 1149/12a pro Brigitu 
Gunárovou bytem Jižní 367, Stráž pod Ralskem na dobu 
neurčitou.  

Byty - žádosti o nájem a koupi bytu 
Usnesení RM č. 66 - 05/2014  
RM projednala žádosti o nájem a koupi bytu č. 8, Nemocniční 
1149/12a a neschvaluje pronájem a prodej žadatelům:
1. Zdeněk Pietschmann bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa,
2. Lenka Kurucová bytem Pražská 276/10, Krásná Lípa,
z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských 
bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. 

Nebytové prostory - Křinické náměstí 248/1 
Usnesení RM č. 66 - 06/2014   
RM se seznámila s žádostí Pavlíny Švecové o dočasné pozastavení 
platby nebo snížení nájemného za bytový prostor č. 6, Křinické 
náměstí 248/1 a schvaluje odpuštění nájemného do 31. 1. 2015. 

III. Různé
Souhlas s dotčením pozemků města Krásná Lípa fi rmou 
ELSTAV JK, s. r. o. - Usnesení RM č. 66 - 07/2014   
RM se seznámila s návrhem fi rmy ELSTAV JK, s. r. o., IČ 47284200, 
Pařížská 68/9, Praha 1 - Josefov a schvaluje úpravy textu ve 
věci souhlasu s dotčením pozemků města Krásná Lípa v ulici 
Smetanova a snížení kauce na částku 70 000,- Kč.
 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 66 - 08/2014   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky:
- Vendulka Dušková bytem Mánesova 294/4, Krásná Lípa na byt 

č. 1, Mánesova 294/24, na dobu určitou do 31. 3. 2015,
- David Král bytem Stepní 16, Rumburk na byt č. 2, Mánesova 

294/24, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Daniel Hadámek bytem Bezručova 359/15, Krásná Lípa na byt 

č. 1, Bezručova 359/15, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Radovan Hladík bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 1, 

Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Jan Wünsche bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt 

č. 3, E. Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 1. 2015,
- Dana Jožáková bytem E. Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa 

na byt č. 5, E. Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 3. 
2015,

- Jakub Novák bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 
27, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 3. 2015. 

1. Mateřská škola 
Usnesení RM č. 66 - 09/2014   
RM se seznámila s průběhem realizace projektu Energetické 
úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě a schvaluje návrh dodatku č. 
1 ke SOD č. 2014/11/14-204 s fi rmou DEMOS s. r. o., Masarykova 
602, Krásná Lípa, ve věci úpravy rozsahu díla o drobné dodatečné 
vnitřní práce, které nemají vliv na požadované tepelně izolační 
vlastnosti budovy a budou hrazeny ze zdrojů zadavatele a 
uvolněny z 1. investiční rozpočtové rezervy rozpočtu města na 
rok 2014. 

Kanalizace Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 66 - 10/2014  
RM se seznámila s nabídkou Ing. S. Zahradníka, U Černého dolu 
4, Liberec, na zpracování dokumentace pro vydání územního 
souhlasu a dokumentace pro vydání stavebního povolení změny 
stavby před dokončením pro akci Krásná Lípa Kanalizace (2. 
etapa), zajištění kompletní inženýrské činnosti vč. příslušných 
povolení v právní moci, a tuto nabídku schvaluje.
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a životního 
prostředí Ing. Jiřímu Rousovi zajistit věcná břemena, služebnosti 
k dotčeným pozemkům a další náležitosti nutné ke zdárnému 
ukončení stavby včetně zajištění předběžného užívání a 
kolaudace. 

Schválení upravené smlouvy v rámci projektu Prime 
Legal  
Usnesení RM č. 66 - 11/2014 
RM dále schvaluje uzavření upravené Smlouvy o spolupráci 
a poskytování služeb exekutorského úřadu v rámci projektu 
Prime Legal č. 2014/49/19-281 s Mgr. Ing. Jiřím Proškem 
soudním exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město, se 
sídlem Rychtaříkova 1, Plzeň pro zajištění vymáhání pohledávek 
vznikajících při výkonu správních činností. 

Příspěvky na střechy, ploty a fasády 2014 
Usnesení RM č. 66 - 12/2014   
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů 
mezi uchazeče o příspěvek na rekonstrukci fasád, střech a 
oplocení pro rok 2014:
Pešír Milan , Štefánikova 575/11, Krásná Lípa - střecha,
Volenec Josef, Stradalova 560/25, Krásná Lípa - plot,
Jelínková Jaroslava, Varnsdorfská 245/4a, Krásná Lípa - fasáda,
Bureš Vítězslav, Fibichovo údolí 1035/2a, Krásná Lípa - plot. 

Výzva k předložení nabídky - výměna oken Masarykova 
9 a Pražská 48 
Usnesení RM č. 66 - 13/2014   
RM schvaluje znění Výzvy k předložení nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu pro výběrové řízení na výměnu oken 
na objektu Masarykova 25/9 a Pražská 450/48, dle předloženého 
návrhu.  

Veřejná zakázka na Zajištění sběru, přepravy, využití a 
odstranění komunálních odpadů 
Usnesení RM č. 66 - 14/2014   
RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na Zajištění sběru, 
přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na 
katastrálním území města Krásná Lípa a jeho místních částí na 
období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2020. 

Místní komunikace u nádraží 
Usnesení RM č. 66 - 15/2014   
RM projednala vyčíslení oprav místních komunikací a obnovy 
povrchů pro podélné stání v ulici Masarykova u nádraží Krásná 
Lípa dle přílohy a ukládá provést zrychlené poptávkové řízení na 
dodavatele akce a předložení ke schválení do ZM.  

„Vzdělávání dotykem“  
Usnesení RM č. 66 - 16/2014   
RM schvaluje zapojení příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa do projektu „Vzdělávání dotykem,“ 
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031, v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který bude škola realizovat 
na základě Smlouvy o partnerství s fi nančním příspěvkem s 

fi rmou ATTEST, s.r.o., se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 
2 - Vinohrady. Finanční příspěvek pro školu je 771 024 Kč.

Změna zakladatelské listiny Křinice Krásná Lípa  
Usnesení RM č. 66 - 17/2014 
RM schvaluje v souladu s usnesením valné hromady společnosti 
KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o. ze dne 4. 6. 2014 nové znění 
zakladatelské listiny KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s. r. o. a pověřuje 
starostu města Ing. Zbyňka Linharta k provedení tohoto úkonu 
u příslušného notáře.  
Petice 
Usnesení RM č. 66 - 18/2014   
RM schvaluje připojení se k Petici dle čl. 18 Listiny základních 
práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve věci 
řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.  

Vánoční výzdoba na náměstí 
Usnesení RM č. 66 - 19/2014   
RM schvaluje realizaci vánoční výzdoby výloh na Křinickém 
náměstí dle předloženého návrhu. 

Odměny organizacím 
Usnesení RM č. 66 - 20/2014   
RM doporučuje ZM schválit rozdělení odměn organizacím za 
činnost a akce v roce 2014 dle předloženého návrhu.  

Propagace 
Usnesení RM č. 66 - 21/2014   
RM projednala přehled propagace města na rok 2014 a schvaluje 
aktualizaci přehledu a doplnění dalších prvků propagace, dle 
předloženého návrhu.
RM schvaluje navýšení rozpočtu org. složky Propagace o 80 000,- 
Kč z rozpočtové rezervy.

Pódium 
Usnesení RM č. 66 - 22/2014   
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2014/19/29-326 na pronájem 
pódia Tolštejnského panství včetně montážního listu, na akci 
Den Českého Švýcarska, která se bude konat dne 30. 8. 2014, dle 
předloženého návrhu.
 
Program kina a kalendář akcí na září 2014 
Usnesení RM č. 66 - 23/2014   
Rada města bere na vědomí program kina a kalendář akcí na září 
2014. 

Lavička Václava Havla  
Usnesení RM č. 66 - 24/2014 
RM projednala záměr instalace Lavičky Václava Havla ve městě a 
schvaluje její nákup z rozpočtové rezervy města a její osazení ve 
veřejném prostoru areálu Lípa resort. 
RM ukládá starostovi města dojednat s přispěvateli způsob 
podpory a s majitelem pozemku další náležitosti a smluvní 
vztahy včetně instalace.

Zpráva o plnění úkolů z 64. RM 
Usnesení RM č. 66 - 25/2014   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 64. RM. 

IV. Informace

Informace   
RM projednala následující informace:
- Návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa,
- Přehled opatření k zajištění provozu na trati Mikulášovice dol. 

n. - Panský - Krásná Lípa/Rumburk,
- Vyjádření regionálních týmů starostů k zajištění dopravy v 

regionu od roku 2015 na základě jednání na KÚÚK 
dne 21. 8. 2014,
- Zápis z jednání kulturní komise, které se konalo dne 18. 8. 2014. 

Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 66. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27.08.2014 


