
strana 13. červenec 2015

V současné době probíhá rekonstrukce silnice II/265 Varnsdorf - Krásná 

Lípa, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Velká oprava, jak už to bývá, 

přináší četná omezení. Komplikace vyplývají hned z několika faktorů. 

U nás v Krásné Lípě je to především z důvodu souvisejících oprav most-

ků a  kanalizačních vpustí na trase komunikace. Zároveň je souběžně 

s opravou komunikace zkoordinována i výměna zastaralého vodovod-

ního potrubí, a to v délce cca 850 m (více najdete na jiném místě Vikýře). 

To je jistě věc žádoucí, není nic horšího, než rozkopaný nový povrch 

komunikace kvůli poruše na starém vodovodním potrubí – zkušenosti 

z minula máme. Zde je investorem Severočeská vodárenská společnost. 

Současně s již probíhajícími úpravami proběhne i osazení vnějšího ob-

rubníku budoucího chodníku. To je pak investicí města Krásná Lípa. 

Vzhledem k  omezeným časovým možnostem dotačního fi nancování 

opravy komunikace nebylo možné zajistit souběžnou realizaci výstav-

by chodníku. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci 

a do konce roku bychom měli získat stavební povolení. Následně bude 

možné přistoupit k vlastní výstavbě chodníku, podobně jako nedávno 

na Rumburské ulici, tedy bez následného zásahu do nového povrchu 

přilehlé komunikace. Je škoda, že Ústecký kraj v  rámci přípravy celé 

akce nepostupoval koncepčněji a neřešil rekonstrukci kompletně včet-

ně výstavy chodníků a rozjezdů křižovatek a dalších opatření v zastavě-

ných částech obcí. 

Pokud vše dobře půjde, bude koncem léta to podstatné hotovo. S od-

stupem se pak dočkáme i nového chodníku, který bude začínat u par-

koviště před radnicí a  končit bude prostorových důvodů u  prodejny 

potravin. V  horní části Varnsdorfské již není výstavba za současných 

zákonných podmínek reálná. Už i ve spodní, v současnosti připravova-

né části, jsme na hranici předepsaných rozměrů a neobejdeme se bez 

nutnosti odkupu částí pozemků. Naštěstí jsme se u většiny dotčených 

vlastníků setkali s pochopením a chodník bude možné vybudovat. 

(Jan Kolář)

Dvojice cestovatelů opět zasílá jeden malý pozdrav z  dálek. Krásno-
lipská vlajka opět zavlála. Tentokrát na nejvyšším argentinském pase 
Abra del Acay, který jsme zdolali. Pas je ve výšce 4895mnm (podle sta-
ré cedule) a nově 4972mnm (podle nového měření a wikipedie)
Mějte se krásně Láďa & Káťa
Cestu dvou krásnolipáků kolem světa můžete sledovat na http://www.
bigtrip.cz/ ahttps://www.facebook.com/BIGTRIP.CZech

Slavnostní rozloučení s  dvaceti 
žáky deváté třídy naší základ-
ní školy se uskutečnilo v  úterý 
30. června v obřadní síni Měst-
ského úřadu. Od krásnolip-
ského Sboru pro občanské 
záležitosti obdrželi všichni 
zúčastnění pamětní list a  z  ru-
kou místostarostky města Jany 
Drobečkové malou pozornost. 
Další fotografi e z rozloučení na-
jdete ve fotogalerii na webu zá-
kladní školy http://www.zskras-
nalipa.cz nebo na facebooku 
Krásné Lípy.

504

Uzavírka na Varnsdorfské ulici nás ještě chvíli potrápí

Velké ahoj do Krásné Lípy

Deváťáci se loučili 
v obřadní síni

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře 

vyjde za dva týdny

Pátek 3. července
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Stomatologická 
pohotovost 

Ordinační hodiny 
8:00 - 11:00

- 4. – 6. 7. 2015 MUDr. Olga Sudová  

      Fügnerova 600/12, Děčín I, 

 tel.: 412 513 989

- 11. – 12. 7. 2015 MUDr. Vladimír Vojtěch 

      28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

- 18. – 19. 7. 2015 MUDr. Pavel Hladík 

      Weberova 1537/7, Děčín VI, 

 tel.: 412 539 298

Rozpis je aktualizován dle podkladů od sto-

matologů, přesto doporučujeme správnost 

uvedených informací před návštěvou lékaře 

vždy telefonicky ověřit.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

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

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

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

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

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

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

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

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

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

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

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 13.7. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.7. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 27.7. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.7. 
2015 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná 
Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, nebo na TS 
města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - znám-
ky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-

kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 

donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-

jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na 

přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 

zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-

městí.

Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hod.

                             sudý týden od 10:00 do 12:00 hod. 

Tato provozní doba mobilního centra platí až do 

30.4.2015. 

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.

Regionální kancelář senátora Z. Linharta se zvláště 

v  posledních měsících podílí na realizaci několika 

zajímavých aktivit. Například ve spolupráci s  MAS 

Šluknovsko (nově Český sever) uspořádala  ve 

Chřibské podnětný seminář,  kde byly představeny 

zástupcům měst a obcí Děčínska předběžné mož-

nosti využívání  nyní projednávaných a  připravo-

vaných dotačních „Programů“ a  typů příslušných 

projektů. Smyslem této akce bylo, mimo jiné, upo-

zornit na včasnou individuální přípravu a budoucí 

možnosti v žádostech o dotace.

Všechny v  současnosti dostupné informace byly 

atraktivní formou prezentovány. Bohužel však při 

diskusi s účastníky se opět potvrdilo, že stále nará-

žíme na známou skutečnost, kdy v  důsledku zby-

tečně složitých českých pravidel není ještě nyní, 

v  červnu 2015 možnost o  dotace žádat, přičemž 

plánované období je již od 1. 1. 2014.

Přesto doporučujeme všem potencionálním zá-

jemcům o dotace aktivně sledovat např.  webové 

stránky MAS Šluknovska (massluknovsko@atlas.cz, 

www.mas-sluknovsko), kde jsou každé nové důle-

žité informace průběžně aktualizovány.

(Miroslav Jemelka, asistent senátora)

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Senátor Zbyněk Linhart v posledních týdnech
Dotace a jak dál? 

Služby praní, 
žehlení, mandlování 

a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu 

prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, 

mandlování, úklidy běžné i  generální a  to 

domácnostem i fi rmám. Ceník je na interne-

tových stránkách www.komunitnicentrum.

com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 

777 291 340.

Kancelář senátora 
za Děčínsko

Adresa: Varnsdorfu, Generála Svobody 1905.

Úřadující dny: Každé druhé, třetí a  čtvrté 

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

din. Nebo po dohodě.

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

e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ
V termínu od 2. 6. 2015 do 31. 7. 2015 bude 

probíhat rekonstrukce střechy kaple na hřbi-

tově v Krásné Lípě, v případě návštěvy hřbi-

tova dbejte zvýšené opatrnosti.

UPOZORNĚNÍ
Jako každý rok, tak i  letos bude o  prázdninách 
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka zavřená. 
Služby budou poskytovány opět od září – opět 
třetí pondělí v měsíci. 

AEROBIC SE VRÁTIL 
DO LÍPY

Každé úterý od 17:00 si můžete přijít zacvi-

čit aerobic s Míšou Tejnorovou na sportovní 

areál.
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Červnové jednání Zastupitelstva města Krásná Lípa 
mělo na programu 50 bodů. Na jejich projednání 
bylo nakonec potřeba 5,5 hodiny, zastupitelé se tak 
do svých domovů rozcházeli až kolem půl jedenác-
té večer. 
Po úvodních formalitách byla projednána a schvá-
lena Zpráva o  plnění úkolů, předložená tajemnicí 
Lucií Hankovou. V ekonomickém bloku bylo schvá-
leno hospodaření města za rok 2014, účetní závěr-
ka a 2. Rozpočtové opatření 2015 – vše bez připo-
mínek. 
Další obsáhlejší částí byla oblast investic. Zastupite-
lé byli informováni starostou města Janem Kolářem 
o  průběhu rozpracovaných investičních akcí (pře-
devším o průběhu a stavu výstavby kanalizace, re-
konstrukce požární zbrojnice), dále o probíhajících 
investicích do majetku města, především do byto-
vých domů (cca v  objemu 2 mil. Kč). Byla rovněž 
podána podrobná informace k  přípravám projek-
tových dokumentací nových investičních záměrů 
města. Následně zastupitelé schválili Rámcový pře-
hled investičních projektů pro roky 2015-2018, kte-
rý čítá na šest desítek položek. Poté vzali zastupitelé 
na vědomí i rozvojový dokument Příprava na pro-
gramové období 2014-2020, který zpřesňuje mož-
nost fi nancování plánovaných investic z fondů EU. 
Zprávu o  sociální situaci ve městě přednesla mís-
tostarostka Jana Drobečková, na kterou navázala 
prezentací aktivit ředitelka p. o. Kostka Krásná Lípa 
Hana Volfová. Při diskusi následně zazněly pozitivní 
a pochvalné ohlasy na činnost této organizace.
V  diskusi vystoupilo několik občanů, kdy např. p. 
Myšák podpořil záměr výstavby sociálních bytů 
a zároveň vyjádřil výhrady ke slavnostnímu projevu 
při pietním aktu na hřbitově u příležitosti 70. Výročí 
konce 2. Sv. války. P. Kubica se dotázal na průběh 
úprav ve Školní ulici, ač k tomuto zazněla podrob-
ná informace v  bloku o  investicích. Petr Hořeňov-
ský požádal přítomného p. Kubicu, zda by mohl 
přestat natáčet průběh jednání kamerou s  tím, že 
si to nepřeje a  je mu to nepříjemné. Všichni pří-
tomní zastupitelé (s výjimkou 2 zastupitelů za Vol-
bu pro Lípu) se k tomuto požadavku připojili. Pan 
Kubica jim nevyhověl s tím, že jedná v souladu se 
zákonem. V  následující diskusi zaznělo stanovisko 

města, které záznam nebude zveřejňovat a  pod-
porovat pořizování záznamu také nebude, protože 
dle vyjádření právního zástupce města lze jednání 
zaznamenávat (především pro on-line sledování), 
ale uchovávání či zveřejňování tohoto záznamu 
může být v  rozporu s  některými právy na ochra-
nu osobních údajů. Reálný přínos je navíc sporný. 
Pro užívání a zveřejňování osobních údajů občanů 
v tištěných výstupech z jednání RM a ZM má město 
individuální souhlasy. 
Dalším obsáhlým bodem jednání byl prodej ob-
jektu Křinické náměstí 6/11, tedy stávající cukrárny 
Venezia. 
O  objekt projevil zájem p. Jan Srb, spolumajitel 
sousedícího Křinického pivovaru s  tím, že by rádi 
rozšířili provoz pivovaru a do rekonstrukce a úpra-
vy provozu objektu jsou připraveni investovat až 15 
mil. Kč. Za objekt nabídl částku 1,5 mil. Kč a zajištění 
investice směnkami v celkové výši 0,5 mil. Kč. 
V  následné diskusi vystoupili i  stávající nájemníci 
bytů i  nebytových prostor, kdy si ujasňovali s  pří-
padným novým majitelem nastavení budoucích 
nájemních vztahů. V obšírné diskusi zastupitelů se 
nakonec ustálil názor, že prodejní cena by měla být 
vyšší. Nakonec byl přijat protinávrh z pléna – pro-
dejní cena 2 mil. Kč, za podmínky zajištění pláno-
vané investice směnkami ve třech krocích a termí-
nech ve výši 3x 250 tis. Kč. Usnesení bylo přijato 13 
hlasy. V dalším bloku byly projednány a schváleny 
prodeje pozemků, vše bez připomínek a dle návr-
hu. Dále bylo např. projednáno a schváleno rozdě-
lení dotací zájmovým organizacím a  spolkům ve 
městě, letos dle nových zákonných pravidel. K  or-
ganizacím tak na podporu činnosti i  jednotlivých 
akcí letos doputuje téměř 700 tis. Dále jsou jim 
k dispozici bezplatně jednotlivá zařízení a sportovi-
ště města, stejně tak technická výpomoc při zajiště-
ní pořádaných akcí. Kč. Byla také schválena dotace 
OPS České Švýcarsko ve výši 140 tis. Kč.  V  závě-
rečné části jednání byly projednány ekonomické 
záležitosti Základní školy a  Mateřské školy Krásná 
Lípa, p. o. Ředitelka Ivana Preyová informovala mj. 
o  získání dotace ve výši cca 600 tis. Kč na jazyko-
vou přípravu žáků, kteří tak budou moci vyrazit i na 
zahraniční jazykové pobyty. Byl projednán a schvá-

Zastupitelstvo města se sešlo počtvrté

VOLNÁ MÍSTA V KOSTCE
Kostka Krásná Lípa přijme od 1. 9. 2015 ve-
doucího sociálního pracovníka/ci. 
Požadavky: vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, vedení malého týmu.
Nabízíme: zkrácený úvazek, fl exibilní pracov-
ní dobu, vzdělávání, týden dovolené navíc, 
o kostku pestřejší život. Více na kostka@kras-
nalipa.cz. Životopis a motivační dopis zasílej-
te do 15. 7. 2015. 
Pradlenu/žehlířku, nástup možný ihned.

Zastupitelstvo města Krásná Lípa schválilo na svém 
4. jednání dne 18. června 2015 rozdělení dotací ne-
ziskovým organizacím ve městě (spolkům) v  sou-
ladu s Dotačním programem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží 
pro rok 2015. Celkem se rozdělilo 578 tis. Kč, z toho 
300 tis. Kč dotace na akce a 278 tis. Kč dotace na 
činnost.
Město Krásná Lípa dlouhodobě podporuje orga-
nizace ve městě nejen fi nančně. Organizace mají 
možnost využívat bezplatně prostory kulturního 
domu, technickou podporu na akcích, město spra-
vuje fotbalové hřiště včetně zázemí a jeho údržby, 
TJ využívá sportovišť,… Všichni cítíme, že aktivita 
organizací je pro naše město velkým přínosem 
a podporu si zaslouží.                        (lh)

I letos město Krásná Lípa vyhlašuje soutěž Město 
plné květin. Do soutěže můžete přihlásit (do 21. 
srpna 2015) sebe či jiného občana, jehož květinová 
výzdoba se vám líbí. Formulář přihlášky si můžete 
vyzvednout přímo na podatelně městském úřadu, 
nebo si ho můžete stáhnout z  internetových strá-
nek města www.krasnalipa.cz – Městský úřad – For-
muláře a žádosti. Do 4. Září 2015 pak bude poříze-
na fotodokumentace všech přihlášených objektů. 
Hodnotící komise je tříčlenná, složená ze starosty 
města a 2 zaměstnanců MěÚ. Hodnocení je kolek-
tivní a určí 5 výherců, kteří budou odměněni, každý 
fi nanční částkou 1000,- Kč.
Pravidla soutěže i  žádost o  přihlášení do soutěže 
naleznete na webu města www.krasnalipa.cz.

Dotace organizacím

Soutěž „Město plné 
květin 2015“

len i  Komunitní plán pro roky 2015-2018. Byly 
také schváleny 2 obecně závazné vyhlášky – OZV 
č. 3/2015 ke komunálnímu odpadu (formální úpra-
vy po změně zákona) a  nová OZV č.4/2015 o  sta-
novení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 
technoparty a  o  zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v  souvislosti s  jejich konáním.  
Jednání zastupitelstva bylo zakončeno krátkou 
poklidnou diskusí zastupitelů k  různým tématům. 
Příští jednání zastupitelstva je naplánováno na 
9. září 2015 a na programu bude mj. školství, pro-
pagace města a bezpečnostní situace ve městě.

(Jan Kolář, starosta města) 
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Když jsme v  loňském roce nahradili akademii dru-
hého stupně muzikálovým vystoupením, které 
s  žáky secvičili THE YOUNG AMERICANS, nevěřila 
bych, že za rok uvidíme podobné show, tentokrát 
s  názvem ŠKOLNÍ AKADEMIE II.STUPNĚ, kterou si 
žáci druhého stupně naší školy připravili společ-
ně s  učiteli sami. Padesát pět minut plné  sólové-
ho a  sborového zpěvu, moderního, folklorního či 
romského tance,  hry na různé hudební nástroje 
a sportovních výkonů, překvapily jistě 
všechny přítomné diváky. Jednotlivá 
vystoupení na sebe plynule navazo-
vala, ti, co právě nevystupovali, po-
máhali s  rekvizitami, na vsech bylo 
vidět, že si vystoupení užívají.
Chtěla bych poděkovat všem účin-
kujícím žákům za skvělé výkony, paní 
učitelce Kláře a  Haně Brabníkové  za 
perfektně vymyšlenou, secvičenou 
a  připravenou show a   v  neposlední 
řadě všem, kteří jim pomaháli.
A  jako  většina akcí ve městě, tak 
i školní akademie by nebyla tak doko-
nalá bez výborného zvučení a osvět-

lení pana Koubka, který současně připravil i projek-
ci na plátno pro všechna vystoupení. Děkuji.
Bohužel i  naše akademie měla jeden nedostatek, 
nezájem rodičů, spolužáků či některých pedago-
gických pracovníků naší školy. A  tak zatímco na 
podiu to žilo, v hledišti bylo pár diváků. Musím říct, 
že mi je vás všech líto, co jste akademii II. stupně 
2015 neviděli.

(Ivana Preyová, ŘŠ)

V pondělí 30. 6., před začátkem školní akademie, 
proběhlo vyhlášení celoročního sběru surovin. Vy-
hlášení a předání cen se ujala místostarostka města 
Jana Drobečková. 
Umístění:
Sběr papíru:  1. Tereza Procházková 3. B – 800Kg
  2. Kateřina Rosová 3. A – 689 Kg
  3. Josef Rosa 4. A  - 689 Kg
Sběr Tetrapaku:  1. Andrea Koubková 3. B – 2040 ks
  2. Dana Caklová 8. B – 1420 ks
  3. Natálie Němcová 5. B – 1263 ks
Třídy:   1. 2. A – 55%
  2. 3. A – 48%
  3. 4. A – 42%
Sběr Pet lahví: 1. Filip Hroník 9. tř – 3248 ks
  2. Jakub Valenta 5. A – 2455 ks
  3. Miroslav Hercog 4. B – 2091 ks
  4. Veronika Jelínková 2. A – 1980 ks
  5. Miroslava Kobajová 3. B – 1905 ks
Třídy:      1. 3. A – 60%
  2. 5. A – 42 %
  3. 3. B – 36%
Zvláštní ocenění získali: 
Jindřiška Judová 3. A  – 291 ks tetrapaku nanosila 
sama bez pomocí rodičů
Jiří Veselka 1. B – přinesl 10 650 ks víček
Za pomoc při sběru nošení do školního bufetu patří 
poděkování Kristianu Goldbergovi, Michalu Šlofovi 
a Danielu Luka Henningerovi.

Víte, u  kterého chorvatského města postavili Ří-
mané velkou arénu? Nebo jak se nazývá nejstarší 
chorvatská písemnost psaná hlaholicí? Ne. Tak tyto 
a  ještě mnoho dalších otázek z  chorvatských dě-
jin, zeměpisu a  kultury zvládli žáci Základní školy 
v Krásné Lípě.
Letos v červnu se již podruhé zúčastnili mezinárod-
ní soutěže „Evropa – moje domovina“, Bakovčica 
2015. Soupeře měli velice zdatné. Do malé školy 
v Bakovčici se sjela družstva z Černého Hory, Bosny 
a  Hercegoviny, Slovinska a  samozřejmě domácí-
ho Chorvatska. Ve spleti otázek a odpovědí získali 
Kateřina, Dan a Filip 4. místo. A  to si ještě procvi-
čili angličtinu, která byla hlavním dorozumívacím 
jazykem. Loni nám držel palec i český velvyslanec 
v Chorvatsku p. Martin Košatka. Letos se na soutěž 
přijela podívat makedonská velvyslankyně p. Dani-
ela Karagjozoska
Cesta do Chorvatska byla dlouhá, a tak jsme ji poja-
li jako poznávací výlet. Objevovali jsme krásy Vídně, 
ale i slovinských lázní Radence, odkud pochází zná-
má minerální voda Radenská, která se objevovala 
již na stole císařů ve Vídni.
Čtyři dny plné zážitků, noví kamarádi, nová přátel-
ství – to je smyslem setkání v Bakovcici, které kaž-
doročně organizuje učitel Radovan Knezevic. 

1. A Za samé jedničky: Kateřina Andrlová, 

Nina Čížková, Daniel Fritsche, Daniela 

Gregorová, Klára Helleová, Petra Kováčová, 

Antonín Müller, Jakub Myšík, Šimon Novák, 

David Pospíšil.

1. B    Za samé jedničky, píli a  dobré chování: 

Natálka Ferencová, Zoinka Havlínová, 

Viktorka Pavelková, Kačenka Saláková, 

Martin Schlesinger, Adélka Šimonová, 

Radim Válka.

 Za výborný prospěch a  vzorné chování 

pochvala pro Alexe Denka.

2. A    Za samé jedničky: Marie Drozdová, Jan 

Ďurčo, Simona Hejduková, Matěj Karman, 

Dominik Lhoták, Linda Rambousková.

2. B    Za samé jedničky: Šárka Hanousková, 

Josefína Marschnerová, Mikuláš Maxin, 

Aneta Medžidová, Magdaléna Nagelová, 

Sára Olivová, Aneta Skokanová

3. A    Za výborný prospěch a  práci ve školním 

roce: Jasmíne Svoboda Figueredo, Ondřej 

Kovač, Bára Pavlíková, Jakub Pavlík, Katka 

Rosová, Anna Slaninová, Jindřiška Judová, 

Veronika Kurzová, Jakub Čermák, Tomáš 

Štifter.

3. B    Za výborný prospěch a  práci ve školním 

roce: Jakub Boštík, Lukáš Denisov, Filip 

Friese, Michal Goga, Miroslava Kobajová, 

Andrea Koubková, Pavel Máj, Šimon Polák, 

Tereza Procházková, Jakub Semelka, Matěj 

Slavíček

4. A Za samé jedničky: Barbora Caklová, David 

Cakl, Kristýna Hejduková, Barbora Staňková, 

Karolína Rambousková, Klára Ptáčníková

 Za reprezentaci v  okresním kole soutěže 

„Soutěž mladých recitátorů“: Karolína 

Rambousková.

4. B    Za samé jedničky: Filip Dýsl, Sabina Gálová, 

Magdalena Řebíčková, Marek Sajfert, Daniel 

Vosátka, Zdenek Vrabec.

5. A    Za vyznamenání: Šárka Dušková, Ondřej 

Hodek, Ema Kaštánková, Veronika 

Koubková, Kateřina Krausová, Jan Salák, 

Kristýna Vaisová, Jakub Valenta, Dominik 

Věrný

 Za celoroční úspěšnou práci v dramatickém 

kroužku: Šárka Dušková, Ema Kaštánková, 

Kristýna Vaisová, Kateřina Krausová, Jakub 

Valenta, Dominik Věrný, Marek Král, Michal 

Štěrba

5. B    Za reprezentaci v  celorepublikovém 

kole soutěže  „Košík plný rozumu“: Elen 

Uršitzová.

 Za celoroční úspěšnou práci v dramatickém 

kroužku: Eliška Juklíčková.

6. roč. Za vyznamenání: Andrea Boštíková, Bára 

Fritscheová, Jan Heene, Tereza Karmanová, 

Tomáš Krčmář, František Miklian, Petr 

Staněk, Kateřina Vohradská.

 Za celoroční práci v  projektu 

„Minipodnikání“: Andrea Boštíková, Bára 

Fritscheová, Tereza Karmanová, František 

Miklian, Karolína Pavlíková.

7. roč.   Za vyznamenání: Klára Procházková, 

Natálie Uršitzová, Kateřina Valešová, Beáta 

Vychodilová.

8. A    Za výrazné zlepšení a celoroční přípravu na 

vyučování: Martin Hercog, Josef Švajcr.

8. B    Za samé jedničky: Dana Caklová a  Tomáš 

Mach.

9. roč.   Martina Danitová: Poděkování jí i mamince 

paní Mileně Danitové za celoroční pomoc 

třídní učitelce.

Za reprezentaci školy v mezinárodní soutěži konané 

v  Chorvatsku: Daniel Luka Henninger, Kateřina 

Veselá.

Za celoroční práci v  projektu „Minipodnikání“: 

Denisa Doležalová, Kritián Goldberg, Matěj 

Záhorský.

Školní akademie II.stupně překvapila Školáci opět 
sbírali, a úspěšně 

Krásnolipští školáci 
bodovali 

v Chorvatsku

Škola chválí za školní úspěchy
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Jízdenka LABE ELBE 

Ústecký kraj, část Saska, Drážďany a Míšeň s okolím 
Celodenní jízdenka - pla  24 hodin, 1 osoba 200 CZK, 2 – 5 osob 400 CZK. 

Pla  ve vlacích vč. rychlíků v Ústeckém kraji, v autobusech, na přívozu Hřensko-Schöna, ve vlacích v 
Německu do Drážďan a Míšně, v drážďanských tramvajích …, v autobusech a na přívozech v Saském 
Švýcarsku a v okolí Drážďan.  Pla  v MHD Ús , Most, Teplice, Chomutov, Děčín atd. 

Pla  i na turis cké autobusové lince Děčín – Hřensko – Jetřichovice – Krásná Lípa. 

Koupíte ve vlacích i autobusech. 
Za cenu 80 CZK/os. při skupinové jízdence 5 osob lze tedy cestovat např.: 
 

autobusem z Jetřichovic do Hřenska, přívozem do Schöny, vlakem do Míšně a zpět; 
vlakem z Ús  do Drážďan (přestup v Děčíně a Bad Schandau), tramvají do centra města a zpět; 

 

Dále např. z Tisé autobusem do Ús , vlakem do Teplic, autobusem přes Cínovec do Drážďan, vlakem 
do Pirny a autobusem zpět přes Bahratal do Tisé. 

 

Více na:  

 www.cd.cz/mezinarodni-cestovani/jizdenka/cestovani-v-prihranici-s-nemeckem/-4015/ 

 

 

PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

www.ceskesvycarsko.cz 

Tuto sezónu je rozšířena síť cyklobusů: 

Turistická i cyklo linka 434: Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Chřibská – Doubice – 
Krásná Lípa a zpět 
Turistická i cyklo linka 407: Varnsdorf – Krásná Lípa – Staré Křečany – Brtníky a zpět 

Turistická i cyklo linka 433: Děčín – Sněžník a zpět 

Turistická i cyklo linka 436: Děčín – Huntířov – Srbská Kamenice – Jetřichovice – Vysoká Lípa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Turistická  linka 435: Česká Kamenice – Srbská Kamenice – Hřensko - Schmilka a zpět 
Plavba lodí: Děčín – Hřensko – Bad Schandau a zpět + Děčín – Hřensko – Dresden – Meissen a zpět 

Výstupní stanice: Schöna, pak přívozem do Hřenska 

Využijte jízdenku Elbe Labe Tiket (400 Kč pro 5 osob),                 
platí i pro přívoz do Hřenska 

 
Kompletní jízdní řády všech turistických autobusů, cyklobusů, vlaků a lodí  v Českosas-
kém Švýcarsku najdete v nově vydané brožuře Turistické jízdní řády 2015 

zdarma k dostání na každém informačním středisku 

na webu:  
http://www.ceskesvycarsko.cz/cs/tiskove-zpravy/turisticka-doprava-2015-vlak-bus-cyklobus-lod 
 
 
 

 CYKLOBUSY V ČESKÉM ŠVÝCARSKU 

Informační zpravodaj – květen 2015 

 TURISTICKÁ DOPRAVA 

 Dále doporučujeme využívat: 

 Dráha národního parku — vlakem na Pravčickou bránu 

Léto a podzim v Loretě Rumburk patří česko-německé výstavě Pověsti a příbě-
hy poutních míst Šluknovska / Sagen und Begebenheiten in Wallfahrtsstätten 
im Schluckenauer Gebiet. Unikátní autorská výstava je určena rodinám s dětmi 
a těm, kdo mají rádi regionální pověsti. Nová výstava dá od 7. července prostor 
obrazovému ztvárnění pověstí. Symbolické putování za sakrální architekturou 
regionu seznámí s pověstmi o vzniku šesti poutních kaplích a vybraných kří-
žových cest. Výstava nabízí dvanáct komiksů na 20 výstavních panelech o roz-
měrech 60 x 80 cm. Autorem kreseb je Petr Herold a textů Rostislav Křivánek. 
Dětští návštěvníci budou mít k dispozici výtvarný koutek, pracovní listy a čte-
cí lavičky. V ambitu Lorety Rumburk bude výstava k vidění do 31. října 2015. 
Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v  úterý 7. července 2015 od 17.00 h. Součástí 
slavnostního zahájení výstavy je vystoupení hudebního kvarteta Ámos, které 
přiblíží duchovní písně regionu. 

KČT Krásná Lípa, město Krásná Lípa a České Švýcarsko o.p.s. vás zvou na netra-
diční letní toulky Českým Švýcarskem a Lužickými horami.
Středa 15.7. Rynartice – Studený – Bukovina – Chřibská (10 km). Sraz: auto-
busová zastávka náměstí Krásná Lípa v 16:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus 
(případně v19:33 hod.). Jízdné si každý hradí sám.
Středa 29. 7. Jetřichovice – Rudolfův kámen – Louka Na Tokáni – Doubice – 
Spravedlnost - Chřibská (15 km). Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná 
Lípa 14:06 hod., odjezd zpět ve 21:33 bus (případně v 19:33 hod.). Akce je pro 
předem přihlášené zdarma — včetně jízdného.
Na akce je nutné se předem přihlásit na tel.: 412 383 413.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Vás a Vaše přátele zve 
na červnové výlety s certifi kovanými průvodci do Českosaského Švý-
carska.
„Po skalních římsách na Šrámové kameny“ Termín realizace: 25. čer-
vence 2015 (sobota) 
„Na lodičky do soutěsky Křinice“ Termín realizace: 5. července 2015 
(sobota) 
„Navštivte s  námi Saské Švýcarsko“ Termín realizace: 9. Července, 
30. července 2015 (vždy čtvrtek) 
„Parním vlakem do skalního hradu“ Termín realizace: 11. července 
2015 (sobota) 
„Navštivte s námi historické Drážďany“ Termín realizace: 16. červen-
ce 2015 (čtvrtek) 
„Parníkem ze skal“ Termín realizace: 18. července 2015 (sobota) 
„Na via ferraty do Saského Švýcarska“ Termín realizace: 26. července 
2015 (neděle) 
Výlety jsou placené, nutná je rezervace místa. 
Více k  výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-
-pruvodcem

Letní kulturní nabídku Českého Švýcarska letos po deváté obohatí mezinárod-
ní festival varhanní hudby v  Jiříkově - Filipově. Zazní při něm mimo jiné Ba-
chovy suity a představí se violoncellista Jiří Bárta. V rámci mezinárodního festi-
valu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2015 budou mít posluchači krásné 
hudby možnost zaposlouchat se do zvuku varhan, dalších hudebních nástrojů 
a lidského hlasu. Devět koncertů se odehraje v bazilice minor Panny Marie Po-
mocnice křesťanů ve Filipově od července do srpna vždy v neděli od 14.00 h. 
Festival začíná 5. července a končí 30. srpna 2015. Vstup na koncerty je volný. 
Program v červenci (vždy neděle od 14.00 h.):
5. 7. 2015 Tomáš Flégr, varhany (ČR), Vladislav Kozderka, trubka (ČR)
12. 7. 2015 František Vaníček, varhany (ČR)
19. 7. 2015 Alfréd Strejček, recitace (ČR)
26. 7. 2015 Tre Cantus, historické nástroje (Německo)

Pověsti a příběhy poutních 
míst Šluknovska

Netradiční toulky Českým Švýcarskem

Výlety do Českosaského Švýcarska 
v červenci

Bazilika ve Filipově patří od 
července do srpna mezinárodnímu 

varhannímu festivalu
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Nejnavštěvovanější dokument v českých kinech roku 2014 vyráží na letní jízdu 

po hradech a zámcích, náměstích a letních kinech. Potkáme se?

Zikmund a Hanzelka plánovali, že na závěr své cestovatelské kariéry vyrazí na 

cesty po tehdejším Československu. Tento cíl už nestihli splnit, a proto životo-

pisný fi lm o nejslavnější cestovatelské dvojici vyráží na turné po České repub-

lice. Podívejte se do svých prázdninových plánů, třeba budeme mít společnou 

trasu:

Čtvrtek 16. července v amfi teátru v Krásné Lípě začínáme ve 21:00

Na místě velkoplošná projekce, soutěže o ceny National Geographic, Piranha-

Film a Jota. Cestovatelské knihkupectví za speciální ceny a další...

….Znáte skutečný životní příběh Zikmunda a Hanzelky? Všichni znají dva nej-

slavnější cestovatele, ale nikdo neví, jaký žili život. Jak proplouvali politickými 

nejistotami? Jak to měli se ženami? A s penězi? Projeli celý svět, prodali 6.5 mi-

lionu knih, natočili 4 celovečerní fi lmy – ale byli šťastní? Jak dokázali vybudovat 

tak obrovský fenomén, že je dodneška silný?

Miroslav Zikmund si skoro 80 let denně píše deník. Na příběhu vlastního života 

je tedy schopen vyprávět příběh naší republiky. Zplozen byl ještě za Rakouska-

-Uherska a osobně potkal všechny naše prezidenty kromě Háchy a Husáka…

Setkal se s Hillarym, Gagarinem, potkal prezidenty, krále i domorodé náčelníky.

Velká prázdninová Roadshow k fi lmu Století Miroslava Zikmunda 
také v Krásné Lípě
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K létu a červenci již neodmyslitelně patří mezinárodní cyklistický etapový závod žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“. Pestrobarevný peloton vy-

nikajících cyklistek z celého světa projede celým Šluknovským výběžkem, oblastí České Kamenice, překrásnou krajinou Českého Švýcarska a Labských pískovců. 

Dosáhnout co nejlepších výsledků je přáním všech startujících, ale vítězkou se může stát pouze jedna. 

Letos se zatím můžete těšit sto čtyřicet dva závodnic a dvacet týmů z USA, Švýcarska, Norska, Velké Británie, Španělska, Francie, Rakouska, Holandska, Polska a Ně-

mecka, chybět nebudou ani tři české týmy. Tak jim držme palce.

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s  prosbou o  zvýšenou 

pozornost při průjezdu Krásnou Lípou.

1 etapa - 9. července 2015 – čtvrtek

Úsek: 

Dolní Chřibská (můstek) – Doubice (penzion 

Stará hospoda) – bude uzavřen v  obou 

směrech  od 15:00 – 17:00 hodin  !!!!!

Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude 

uzavřena v  obou směrech od 15:00 – 17:00 

hodin !!!!!

2. etapa – 10. července 2015 – pátek

Úsek: 

Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná 

Lípa – bude uzavřen v obou směrech od 10:30 

– 12:30 hodin !!!!!

3. etapa – časovka - 11. července 2015 – 

sobota

Úsek: 

Krásná Lípa – Krásný Buk – Zahrady – Vlčí 

Hora – Brtníky – Brtníky – Vlčí Hora – Zahrady 

– Krásný Buk – Krásná Lípa – bude uzavřen 

v obou směrech pro všechna vozidla od 9:00 

– 13:30 hodin  !!!!!

4. etapa – 11. července 2015 – 

sobota 

Bez omezení

5. etapa – 12. července 2015 – neděle

Úsek: 

Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná 

Lípa bude uzavřen v obou směrech od 10:30 

– 13:30  hodin !!!!!

Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska
…a je to tady, startuje se už za pět dní 9.-12.7.

Etapy Datum km Start Cíl  RP VP  Stát

1.etapa 9.7.2015 118,6 Krásná Lípa - 13:00 h. Krásná Lípa - 16:08 h. 5 3  ČR

2.etapa 10.7.2015 91,0 Jiříkov - 10:35 h. Jiříkov - 13:00 h. 2 3  ČR

3.etapa 11.7.2015  17,8 Krásná Lípa - 10:00 h. Krásná Lípa - časovka    ČR

4.etapa 11.7.2015  71,6 Rumburk -  16:15 h. Rumburk - 18:08 h. 2  3  ČR

5.etapa 12.7.2015 98,7 Varnsdorf -  9:55 h. Krásná Lípa - 12:31 h. 2 5  ČR

Klub pro podnikavé ženy
Klub pro podnikavé ženy pokračuje i o prázdninách a to 
od 8. 7. 2015. Setkání jsou každou středu od 9 do 13 hod. 
Účastnice z červnových setkání velmi zaujal praktický ná-
cvik komunikačních dovedností s Anetou Pavlovou a také 
kruh Moudrého podnikání žen a principy moudrého pod-
nikání žen s Lenkou Papadakisovou. Rozhodli jsme se po-
zvat obě lektorky o prázdninách a v září znovu do Krásné 
Lípy. Tak se můžeme 15. 7. 2015 těšit na setkání s Anetou 
Pavlovou a  na procvičování komunikačních dovedností. 
Termín s Lenkou Papadakisovou ještě domlouváme a po-
kusíme se připravit celodenní akci. Klub pro podnikavé 
ženy bude ukončen v  září, kdy také končí projekt Kom-
petence v kostce, podpořený z Norských fondů prostřed-
nictvím Nadace OSF. Pozvánky sledujte na našem webu 
nebo facebooku Kostky. (hv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ETAPA A SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ….… 

                                           ……..KŘINICKÉ NÁMĚSTÍ V KRÁSNÉ LÍPĚ 

NEDĚLE 12. ČERVENCE 

Program:  

1. Průjezdy Krásnou Lípou……….cca  11:30 a 12:00 
2. Cíl…………………………………………cca 12:30 
3. Prezentace VZP…………………….11:30 
4. Od 12:00 hraje k poslechu skupina Malvas 
5. 13:30 slavnostní vyhlášení výsledků 

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno. 

MĚSTÍ V KRÁSNÉ LÍPĚ
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1. 7. - 2. 8. v Domě Českého Švýcarska

• výstava je přístupná denně 

9 - 17 hod., 1. patro, vstupné dob-

rovolné

• prohlídka města s průvodcem pro-

běhne ve čtvrtek 23. 7. od 14 hod. 

(sraz u Domu Českého Švýcarska)

• při této příležitosti pro veřejnost 

otevřen kostel sv. Máří Magdalé-

ny v Krásné Lípě vždy 9 - 17 hod. 

v  těchto termínech: 2. 7., 9. 7., 

16. 7., 23. 7. a 30. 7. (čtvrtky)

• Křinický pivovar: výstava „Jak se 

žilo, když se pilo Krásnolipské 

pivo“, přístupné denně 11 - 20 hod., 

vstupné zdarma

V neděli 19. července od 10:00 hodin v Městkém parku v Krásné Lípě pořádá 

OS Krásnolipsko za podpory obchodů se zdravou výživou v Rumburku Žijeme 

zdravě a v Mikulášovicích Harmonie z přírody Vegepiknik v lesoparku - 2. ročník 

happeningu na podporu zdravějšího jídla. S sebou nezapomeňte deku a jídlo 

s receptem. 

Přijměte pozvání na prázdninové exkurze v  doprovodu strážců přírody Ná-
rodního parku České Švýcarsko. Délka exkurzí je 6 – 8 km, časová náročnost 
4 – 5 hodin, s sebou turistické oblečení, pevnou obuv a dostatek pití.
…k Pravčické bráně v červenci: 5.7., 14.7., 19.7. a 28.7., sraz vždy v 9:15  na Mezní 
Louce před informačním střediskem.
…do Kyjovského údolí v  červenci: 7.7. a  21.7. sraz vždy v  10:00 v  Brtníkách 
u ústavu sociální péče.
Účast na exkurzích je zdarma, předchozí rezervace není nutná. Více informací 
naleznete na www.npcs.cz

Neděle 5. Července, sraz v 10:15 v Kyjově u autobusové zastávky Kyjov-hostinec
Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost národního parku a nahlédně-
te do pracovní náplně oddělení geologie správy NP. Kdy a  jak vznikala zdejší 
krajina? Proč se skály občas zřítí a dá se tomu zabránit? Odpovědi na tyto a další 
otázky naleznete během exkurzí vedených geologem Správy národního parku. 
Trasa exkurze: Kyjov - Turistický most - Kyjovský hrad - Kyjov

Sobota 11. Července, sraz v 9:00 v Zadních Jetřichovicích
Zapojte se do oživení areálu bývalé pohraniční osady v Zadních Jetřichovicích 
a pomozte nám zabránit jejímu defi nitivnímu zániku. S sebou pracovní rukavi-
ce, dobrou obuv a svačinu.

Sobota 18. července, sraz v 9:00 u Dolského mlýna
Pomozte nám se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky na břehu Ka-
menice a nejstaršího dochovaného mlýna na území národního parku. S sebou 
pracovní rukavice, dobrou obuv a svačinu.
Práce na záchranu Dolského mlýna probíhají ve spolupráci s Občanským sdru-
žením pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Každý čtvrtek v Kostce od 16:00 – 20:00 hodin, aktivity jsou vhodné i pro děti 

od 5 ti let.

9.7.   Výroba zvonkoher z bezu

16.7. Sypání mandal barevnými písky

23.7. Výroba ozdobných a svítících závěsků do dětských pokojíčků

30.7. Malování své dřevěné krabičky

Kurz je pro účastníky zdarma při spotřebě materiálu do 150 Kč.

Dotazy zodpoví lektorka Hana Štroblová na tel. 728 974 010.

Výstava „August Frind - umělec 
nezná hranic“

Vegepiknik v lesoparku

Se strážcem do národního parku

Geologická exkurze do Kyjovského údolí

Brigáda v Zadních Jetřichovicích

Brigáda na Dolském mlýně

Tvoření pro maminky s dětmi - 
program červenec
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PROGRAM KINA V KRÁSNÉ LÍPĚ - ČERVENEC

Babovřesky 3 – Středa 15.7. od 20:00
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu 
naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, 
které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru 
faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách…
Česká komedie, vstupné: 60 Kč, mládeži přístupno.

SpongeBob ve fi lmu: Houba na suchu – Pátek 17.7. od 18:00
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu 
a  dělá úžasné krabí hambáče u  Křupavého kraba. Jak napovídá 
název, v tomhle fi lmu ho patrně humor přejde, protože se ocitne 
v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. vybojovat 
si recept zpátky. 
Animovaný, vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.

Padesát odstínů šedi – Úterý 21.7. od 20:00
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, 
které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Studentka 
literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov ne-
zajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak 
tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého 
přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Grey po-
stupně začne plaché dívce otevírat dveře do své třinácté komnaty. 
Erotický, anglicky s českými titulky, 
vstupné: 60 Kč, mládeži přístupno od 15-ti let.

Asterix: Sídliště bohů – Pátek 24.7. od 18:00
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v  obležení Římanů... 
Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég 
a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepod-
dajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného řím-
ského orla a odolává jeho válečným výpadům. 
Animovaný, vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.
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Pro znalé jen připomenutí, že Bierzug jsou tradiční slavnosti piva v Eibau (nyní 
Kottmar), které tvoří pivní průvod z různých alegorických vozů. Tuto neděli jich 
bylo dokonce 89. Jedná se o městské slavnosti našeho partnerského němec-
kého města Eibau a my jsme na nich samozřejmě nemohli chybět. Naše měs-
to v průvodu reprezentovaly folklorní soubory Lužičan a Dykyta. Jsme rádi, že 
jsme se mohli zúčastnit.

S potěšením oznamujeme, že první brigádníci na Köglerově stezce zvládli velmi rychle svůj úsek
a všechna zastavení jsou jako nová. Vedení Klubu českých turistů Krásná Lípa děkuje manželům Řechtáčkovým z Jiříkova a Lence Lankašové z Rumburku.

Brigádníci jsou stále vítáni
Brigády na Köglerově stezce by měly probíhat až do konce října 2015. Nejedná se vůbec o těžkou práci, budete hlavně čistit stříšky informačních tabulí od mechu, 
natírat informační cedule, čistit a natírat studánky, natírat luxolem chodníčky, lávky, schody, zábradlí atd. Proto se může přihlásit opravdu každý – mladí, staří, malí 
i velcí. Můžete pracovat ve dvojici, výjimečně i jednotlivě. Každý dostane mapu s vyznačenou částí trasy, kde bude pracovat. Kartáče, nátěry, štětce a jiné pracovní 
náčiní dostane každý k dispozici. Vám stačí si vzít PRACOVNÍ ODĚV, RUKAVICE, PITÍ, SVAČINU A HLAVNĚ CHUŤ A DOBROU NÁLADU.
Zda příjdete jednou či vícekrát, je na Vás. Děkujeme a vážíme si každé pomoci a Vašeho volného času. Odměnou pro Vás může být prima den strávený v přírodě, 
s partou nadšenců a hlavně pocit, že jste pomohli dobré věci.
Zájemci se mohou hlásit Mikuláši Peterkovi, tel.: 412 383 768, 602 482 239, nebo na e-mailu: mikuls.petrka@seznam.cz

Zážitek nejen pro uši, ale i pro oči přinesl Mezinárodní festival dechové hudby, 
který opět koncem června zavítal do Krásné Lípy. Kvůli nepřízni počasí se sice 
musel z náměstí přesunout do kulturního domu, ale i to mělo své kouzlo. To, 
co nám na otevřeném prostranství snadno unikne, v malém prostoru vynikne 
s razancí, které byla až úchvatná. Hudební zážitek to byl impozantní. 

Bierzug…a co to je?

Brigády na Köglerově stezce

Dechovky: 
to byl tedy nářez
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Zpráva o plnění úkolů z 3. ZM 
Usnesení ZM č. 4 – 01/2015   
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 3. ZM bez připomínek. 
Závěrečný účet města za rok 2014 
Usnesení ZM č. 4 – 02/2015  
ZM bere na vědomí Závěrečný účet města - Zprávu o hospodaření měs-
ta za rok 2014 dle předloženého návrhu. ZM vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením města bez výhrad. 
Účetní závěrka za rok 2014 
Usnesení ZM č. 4 – 03/2015   
ZM schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2014 dle před-
loženého návrhu. 
2. rozpočtové opatření  
Usnesení ZM č. 4 – 04/2015   
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města Krásná Lípa v roce 2015 dle 
předloženého návrhu. 
Investiční projekty 
Usnesení ZM č. 4 – 05/2015   
ZM bere na vědomí informace o průběhu investičních projektů města 
Krásná Lípa. 
Investiční projekty města Krásná Lípa pro roky 2015 - 2018 
Usnesení ZM č. 4 – 06/2015   
ZM schvaluje Rámcový přehled připravovaných investičních projektů 
města Krásná Lípa pro roky 2015 – 2018. 
Příprava na dotační programové období 2014 - 2020 
Usnesení ZM č. 4 – 07/2015   
ZM bere na vědomí dokument Příprava na programové období 2014 
- 2020 ve věci identifi kace aktuálních projektových záměrů, vč. identi-
fi kace zdrojů fi nancování. 
Sociální situace ve městě 
Usnesení ZM č. 4 – 08/2015 
ZM bere na vědomí Zprávu o  sociální situaci ve městě, předloženou 
místostarostkou města Janou Drobečkovou bez připomínek. 
Aktivity města a p. o. Kostka 
Usnesení ZM č. 4 – 09/2015   
ZM bere na vědomí Zprávu o aktivitách města a p. o. Kostka zpracova-
nou a předloženou ředitelkou p. o. Kostka Krásná Lípa Hanou Volfovou 
bez připomínek. 
Prodej st. p. č. 356, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 10/2015   
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 356 o výměře 184 m2, k. ú. Krásná Lípa 
Nelly Strobachové, Dvořákova 39/13, Krásná Lípa z důvodu zachování 
pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 978/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 11/2015  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 978/1 o výměře 1525 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem výstavby rodinného domu Janu a Vladislavě Železným, 
Nemocniční 1072/36, Krásná Lípa za cenu 33 750 Kč. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován podle § 
2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 
města Krásná Lípa. 
Prodej části p. p. č. 2748/43, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 12/2015   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2748/43 o  výměře 1889 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady a  zajištění přístupu Jindřichu 
a  Janě Pavlíčkovým, Hilarova 2324/2, Ústí nad Labem za cenu 4 550 
Kč za podmínky současného prodeje části st. p. č. 554 o výměře 3 m2, 
k. ú. Krásná Lípa městu Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Odkoupení pozemku 
Usnesení ZM č. 4 – 13/2015   
ZM schvaluje odkoupení části st. p. č. 554 o výměře 3 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za cenu 50 Kč/m2 od Ing. Miroslavy Pavlíčkové, Dvořákova 2054/5, 
Ústí Nad Labem. Náklady s odkoupením uhradí kupující. 
Prodej p. p. č. 647/6, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 4 – 14/2015   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 647/6 o výměře 171 m2, k. ú. Kyjov u Krás-
né Lípy za účelem zřízení zahrady Margaritě Hiekeové, Dlouhý Důl 32, 
Krásná Lípa za cenu 5 130 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s pro-
dejem spojené. 
Prodej p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 4 – 15/2015   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 258/1 o  výměře 2443 m2, k. ú. Kyjov 
u  Krásné Lípy za účelem zřízení samostatné zahrady Janě Jacíkové, 
Školní 534/4, Krásná Lípa z  důvodu zachování pozemku pro potřeby 
města. 
Prodej části p. p. č. 2136/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 16/2015 
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2136/1, k. ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení samostatné zahrady Janě a Josefu Drobečkovým, Křižíkova 

1122/50, Krásná Lípa, z důvodu zachování pozemku pro potřeby města. 
Rušení usnesení 
Usnesení ZM č. 4 – 17/2015 
ZM ruší usnesení ZM č. 19 - 05/2013 ze dne 4. 9. 2013 o prodeji p. p. č. 
374/1, k. ú. Krásná Lípa Olze Minaříkové a usnesení ZM č. 20 - 25/2013 
ze dne 27. 11. 2013 o odkoupení části st. p. č. 280/2, k. ú. Krásná Lípa 
od Olgy Minaříkové. 
Prodej části p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 18/2015  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 374/1 o výměře 349 m2, k. ú. Krás-
ná Lípa za účelem zřízení zahrady Dung Vu Tienovi, Bítovská 1226/7, 
Praha za cenu 34 900 Kč za podmínky současného prodeje části st. p. 
č. 280/2 o výměře 26 m2, k. ú. Krásná Lípa za cenu 100 Kč/m2 městu 
Krásná Lípa. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vklad 
do katastru nemovitostí budou hrazeny rovným dílem.  
Prodej části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení ZM č. 4 – 19/2015   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov u  Krásné Lípy za 
účelem zřízení zahrady Marii Hánové, Kyjov 22, Krásná Lípa z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej p. p. č. 47, p. p. č. 46 a p. p. č. 3186, vše k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení ZM č. 4 – 20/2015   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 46 o výměře 14572 m2, p. p. č. 47 o vý-
měře 2297 m2 a p. p. č. 3186 o výměře 141 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Jaroslavu Nekolovi, Kyjovská 84, Krásná Lípa 
z důvodu plánované rekonstrukce toku Křinice a majetkoprávního vy-
pořádání pozemků s Povodím Ohře. 
Odkoupení pozemků 
Usnesení ZM č. 4 – 21/2015  
ZM schvaluje odkoupení části st. p. č. 737 o výměře 28 m2 a části p. p. 
č. 374/3 o výměře 10 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 100 Kč/m2 od 
Jiřího Nechyby, Školní 600/3, Krásná Lípa a Ivety Nechybové, Zákostelní 
665/9, Praha. Náklady s odkoupením uhradí město Krásná Lípa.  
Odkoupení pozemků 
Usnesení ZM č. 4 – 22/2015   
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 241/3 o výměře 1006 m2, p. p. č. 244/1 
o výměře 479 m2, p. p. č. 245/1 o výměře 2827 m2, p. p. č. 245/2 o vý-
měře 1988 m2, p. p. č. 245/3 o výměře 503 m2, p. p. č. 245/4 o výměře 
519 m2, p. p. č. 1817 o výměře 2271 m2, p. p. č. 1818/3 o výměře 992 
m2, p. p. č. 1880/20 o výměře 2330 m2, p. p. č. 1885/4 o výměře 6484 
m2 a p. p. č. 1885/6 o výměře 644 m2, vše k. ú. Krásná Lípa od Ludmily 
Jožákové, Pazderkova 866/2, Liberec za cenu 500 000 Kč. Veškeré ná-
klady s odkoupením uhradí kupující. 
Prodej pozemku dle smlouvy č. 2011/40/15 - 243 
Usnesení ZM č. 4 – 23/2015   
ZM projednalo žádost Romana Bise, Kyjovská 371/57A, Krásná Lípa 
o vypuštění podmínky uvedené v bodě I/3 smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15 - 243 a uzavření kupní 
smlouvy bez doložení kolaudačního rozhodnutí a  schvaluje výjimku 
z  §2 odst. 9 a  §3 odst. 6 písm. b) Postupu ve věci prodeje a  užívání 
nemovitostí a schvaluje vyplacení dotace ve výši 50 % kupní ceny po-
zemku do výše základní výměry. 
Prodej pozemků dle smlouvy č. 2011/40/15 - 371 
Usnesení ZM č. 4 – 24/2015   
ZM projednalo žádost Ing. Michala Stibora, Rooseveltova 714/9, Krás-
ná Lípa o vypuštění podmínky uvedené v bodě I/3 smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15 - 371 a uzavření 
kupní smlouvy bez doložení kolaudačního rozhodnutí a schvaluje vý-
jimku z §2 odst. 9 a §3 odst. 6 písm. b) Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí a schvaluje vyplacení dotace ve výši 50 % kupní ceny 
pozemku do výše základní výměry za podmínky oddělení částí pozem-
ků podél místní komunikace. 
Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 4 – 25/2015  
ZM schvaluje směnu p. p. č. 643 o výměře 343 m2, st. p. č. 102 o výměře 
196 m2, p. p. č. 642 o výměře 834 m2, p. p. č. 641 o výměře 5638 m2, 
p. p. č. 640 o výměře 223 m2 a p. p. č. 645 o výměře 1261 m2, vše k. ú. 
Krásný Buk za p. p. č. 394 o výměře 140 m2, p. p. č. 450 o výměře 2063 
m2, p. p. č. 449 o výměře 2989 m2, p. p. č. 448 o výměře 2536 m2 a p. 
p. č. 467 o výměře 377 m2, vše k. ú. Krásný Buk s Petrem Dastychem, 
Komenského 11, Krásná Lípa. Náklady se směnou budou hrazeny rov-
ným dílem. 
Duplicitní vlastnictví 
Usnesení ZM č. 4 – 26/2015   
ZM projednalo žádost paní Karin Johneové, Doubická 8, Krásná Lípa 
o řešení duplicitního vlastnictví p. p. č. 1910/7, p. p. č. 1910/8 a p. p. č. 
1902/27, vše k. ú. Krásná Lípa a schvaluje řešit věc po doložení rozhod-
nutí soudu o vyřízení dědictví uvedených pozemků. 
Odkup pozemku od Státního pozemkového úřadu 
Usnesení ZM č. 4 – 27/2015   

ZM schvaluje odkoupení části pozemku p. p. č. 1289, k. ú. Krásná Lípa, 
o  výměře cca 700 m2, od Státního pozemkového úřadu, Husitská 
1071/2, Teplice, pro rozšíření nízkoprahového centra T klub.  
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 12, 
Nemocniční 1149/12A 
Usnesení ZM č. 4 – 28/2015  
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na 
byt č. 12, Nemocniční 1149/12A s paní Alenou Malíkovou, nám. Osvo-
boditelů 1363/2, Praha - Radotín. 
Nemovitosti - předkupní právo 
Usnesení ZM č. 4 – 29/2015   
ZM schvaluje výmaz věcného předkupního práva na obytný dům č. p. 
600 na st. p. č. 737 a na pozemky st. p. č. 737 a p. p. č. 374/3 vše k. 
ú. Krásná Lípa, majitelé Nechyba Jiří bytem Školní 600/3, Krásná Lípa 
a Nechybová Iveta bytem Zákostelní 665/9, Praha 9 za podmínky pro-
deje části st. p. č. 737 a části p. p. č. 374/3 vše k. ú. Krásná Lípa městu 
Krásná Lípa. 
Nemovitosti - prodej objektu Křinické náměstí 6/11 
Usnesení ZM č. 4 – 30/2015   
ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 238 o výměře 292 m2 (zastavě-
ná plocha a  nádvoří) v  katastrálním území a  obci Krásná Lípa, jehož 
součástí je stavba - budova č. p. 6 ( bytový dům) RNDr. Janu Srbovi, 
Na Hanspaulce 7A, Praha 6 za kupní cenu 2 000 000  Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, a  to za níže uvedených dalších podmínek 
prodeje: 
Kupující se zaváže podpisem kupní smlouvy:
1) do 31. 12. 2016 předložit prodávajícímu stavební povolení na rekon-
strukci objektu č. p. 6 a úpravu prostoru náměstí před objekty č. p. 6 
a č. p. 7, a to v rozsahu, která je dána prezentací kupujícího ze dne 10. 
6. 2015,
2) do 31. 12. 2018 dokončit v souladu se stavebním povolením kom-
pletní opravu vnějšího pláště objektu č. p. 6 včetně výměny oken, dveří 
a vrchního nátěru pláště,
3) do 31. 12. 2018 zprovoznit v souladu se stavebním povolením rozší-
řené technologické zázemí pivovaru s možností navýšení kapacity vý-
stavy a zprovoznit salonek pro skupinové akce v přízemí objektu č. p. 6.
K  zajištění splnění shora uvedených povinností kupující při podpisu 
kupní smlouvy vystaví ve prospěch prodávajícího tři směnky vlastní 
bez protestu, každou na 250 000 Kč. Splatnost první směnky bude 
stanovena na 15. ledna 2017, splatnost dalších dvou směnek bude 
stanovena na 15. ledna 2019. V případě, že kupující nesplní některou 
ze stanovených povinností ve stanovených lhůtách, je povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu za nesplnění každé z povinnosti ve výši 
250 000 Kč, a to formou splacení předmětné zajišťovací směnky.
Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající a  daň 
z převodu nemovitých věcí hradí kupující.
Zastupování města 
Usnesení ZM č. 4 – 31/2015   
ZM deleguje starostu města Krásná Lípa Jana Koláře a 2. místostarostu 
města Krásná Lípa Ing. Zbyňka Linharta k  zastupování města Krásná 
Lípa na jednáních valné hromady SVS a. s., IČ 49099469, Přítkovská 
1689, Teplice na celé funkční období.  
Propadnutí kauce za neprovedené dokončení oprav 
Usnesení ZM č. 4 – 32/2015 
ZM schvaluje propadnutí kauce ve výši 10 000 Kč fi rmě Elstav JK s. r. 
o., IČ 47284200, Zrzavého 1705/2A, Řepy, Praha 6, původně Pařížská 
68/9, Praha, za nesplnění povinnosti provedení dokončovacích prací 
na stavbě Krásná Lípa, ul. Smetanova, úprava kabelu nízkého napětí, 
v termínu do 15. 5. 2015. 
Prodej hasičského vozidla 
Usnesení ZM č. 4 – 33/2015 
ZM schvaluje prodej vozidla Tatra 138 DL 1, RZ DCA 56 - 85, rok výroby 
1963 kupujícímu Výtopna Zlíchov o. s., Ke Sklárně 2588, Praha 5, za 
cenu 10 tis. Kč. Veškeré náklady s převodem spojené uhradí kupující.  
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na 
rok 2015 
Usnesení ZM č. 4 – 34/2015 
ZM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
SDH obcí na rok 2015 od Ústeckého kraje, ve výši 50 tis. Kč. 
Rozdělení dotací 
Usnesení ZM č. 4 – 35/2015   
ZM schvaluje rozdělení dotací v  souladu s  Dotačním programem na 
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a  práci s  mládeží 
pro rok 2015 a  schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa mezi městem Krásná 
Lípa a příjemci dle přílohy.
Dotace - neschválení 
Usnesení ZM č. 4 – 36/2015  
ZM neschvaluje poskytnutí dotace žadatelům v  souladu s  Dotačním 
programem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
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I. Hlavní program
Závěry z 4. ZM 
Usnesení RM č. 11 – 01/2015 
RM projednala průběh a závěry z 4. zasedání ZM ze dne 18. 6. 2015:
- zasílání zápisu ze ZM členům ZM,
- odstranění lavičky na cyklostezce,
- investiční projekty města Krásná Lípa na roky 2015 - 2020.
RM ukládá vedoucímu OVIŽP Ing. Petrovi Simandlovi zabývat se inves-
tičními projekty města Krásná Lípa na roky 2015 - 2020 a možnostmi 
jejich fi nancování z dotačních zdrojů.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 1524/5, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 11 – 02/2015 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1524/3 o výměře 77 m2, k. ú. Vlčí Hora 
za účelem zřízení zahrady Petru Němcovi, Vlčí Hora 158, Krásná Lípa. 
Pronájem části p. p. č. 672, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 11 – 03/2015 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 672 o výměře 230 m2, k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Němcové, Jugoslávská 2, Krásná 
Lípa. 
III. Různé
Souhlas s užitím pozemků města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 11 – 04/2015 
RM schvaluje užívání pozemků města Krásná Lípa právnickou osobou 
Miloslav Hrbek, IČ 76153576, Teplická 417/101, Děčín, z důvodu přibli-
žování vytěženého dřeva a jeho následného odvozu. Dotčené pozemky 
pro přibližování jsou p. p. č. 499/4 a 499/8, dotčené místní komunikace 
jsou p. p. č. 1069, 1059, k. ú. Krásný Buk, a p. p. č. 3025, 3026, 3003, 
k. ú. Krásná Lípa.  
Nemovitosti - zrušení vyhlášení k prodeji a pronájmu 
Usnesení RM č. 11 – 05/2015 
RM ruší záměr obce vyhlášený 20. 5. 2010 usnesením RM č. 66 - 
26/2010 prodat či pronajmout objekty:
- Křinické náměstí č. p. 14/16 - objekt s bytovými a nebytovými prosto-
ry st. p. č. 250/2 o výměře 379 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- Křinické náměstí č. p. 248/1 - objekt s bytovými a nebytovými prosto-
ry st. p. č. 273/1 o výměře 553 m2, k. ú. Krásná Lípa,
z důvodu zachování objektů pro potřeby města. 

Křinické náměstí 14/16 - výměna oken 
Usnesení RM č. 11 – 06/2015 
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření 
Smlouvy o dílo č. 2015/11/18 - 226 na výměnu oken v objektu Křinické 
náměstí 14/16, Krásná Lípa s fi rmou SAMAT spol. s r. o., Nádražní 259, 
Jiřetín pod Jedlovou, dle předloženého návrhu.  
Dotace na opravu fasády, střechy a oplocení 2015 
Usnesení RM č. 11 – 07/2015 
RM bere na vědomí podané žádosti občanů o dotaci na opravu fasád, 
střech a plotů v roce 2015: Krčková Anna - střecha, Pohlová Ingeborg - 
fasáda, Bojčev Čavdar - fasáda, Němčanský Petr - plot, Kubátová Hana 
- plot, Homolka Karel - plot, Tománková Marie - střecha. 
Koncesní řízení - jmenování komise pro otevírání obálek a hod-
notící komise 
Usnesení RM č. 11 – 08/2015 
RM schvaluje jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící ko-
mise v koncesním řízení pro výběr provozovatele vodohospodářského 
majetku města Krásná Lípa.  
Připomínky k návrhu na změnu Plánu péče o NPČŠ 
Usnesení RM č. 11 – 09/2015 
RM schvaluje zaslání připomínek k návrhu na změnu Plánu péče o Ná-
rodní park České Švýcarsko na Ministerstvo životního prostředí, odbor 
zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 10. 
Dodatek ke smlouvě na vymáhání pohledávek 
Usnesení RM č. 11 – 10/2015 
RM schvaluje dodatek č. 1 k  příkazní smlouvě č. 2014/49/18 - 279, 
kterým je upraveno řešení daně z  přidané hodnoty u  vymáhaných 
pohledávek města. 
Činnost p. o.  
Usnesení RM č. 11 – 11/2015 
RM schvaluje na základě projednání činnosti příspěvkových organizací 
města mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Zá-
kladní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Haně Volfové, ředitelce p. o. 
Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Dotace 
Usnesení RM č. 11 – 12/2015 
RM schvaluje přijetí fi nančního příspěvku od Česko-německého fondu 
budoucnosti na projekty:
- August Frind - Umělec nezná hranic pro město Krásná Lípa,

- Pojď k nám, my přijdeme k vám II pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Kyjovský festiválek 
Usnesení RM č. 11 – 13/2015 
RM bere na vědomí konání Benefi čního koncertu v Kyjově (tzv. Kyjov-
ský festiválek) ve dnech 24. 07. 2015 do 26. 07. 2015. Pořadatelé jsou 
povinni dodržet veškeré obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa 
a zákony s akcí související, včetně řádného úklidu celého okolí po akci.  
Školská rada 
Usnesení RM č. 11 – 14/2015 
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Radky Kotuličové na členství ve 
školské radě. 
RM schvaluje do školské rady Barboru Hlavatou jako zástupce pedago-
gických pracovníků. 
ŠD 
Usnesení RM č. 11 – 15/2015 
RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny o 25 žáků v budově Ko-
menského 690/10, Krásná Lípa. 
Reklamní spoty 
Usnesení RM č. 11 – 16/2015 
RM schvaluje uzavření Obchodní smlouvy na zajištění prezentace re-
klamních spotů na akce ve městě se společností RADIOHOUSE s. r. o., se 
sídlem Koperníkova 794/6, Praha 2. 
Program kina a  kalendář akcí kulturního domu na červenec 
a srpen 2015  
Usnesení RM č. 11 – 17/2015 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na měsíce červenec 
a srpen 2015. 
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů  
Usnesení RM č. 11 – 18/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM. 
IV. Informace
Informace  
RM dále projednala tyto informace:
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené ve školní družině, ma-
teřské škole a ve    školní jídelně ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2015.

Jan Kolář
Jana Drobečková

USNESENÍ 
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a práci s mládeží pro rok 2015 dle přílohy. 
České Švýcarsko, o. p. s. - poskytnutí dotace 
Usnesení ZM č. 4 – 37/2015 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásná 
Lípa pro rok 2015 společnosti České Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 
1161/10, Krásná Lípa na zajištění činnosti a provozu Domu ČŠ na rok 
2015 ve výši 139 464 Kč. 
ZM schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy. 
Asistent prevence kriminality 
Usnesení ZM č. 4 – 38/2015 
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Krásná Lípa - Asistent prevence 
kriminality 2015 z Programu prevence kriminality v roce 2015 dle Roz-
hodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 163 na rok 2015. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekty 
Usnesení ZM č. 4 – 39/2015   
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Čteme česky a mluvíme anglicky 
z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56 pro ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, p. o. ZM bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na dodávku 
jazykových kurzů a  pobytů v  rámci projektu Čteme česky a  mluvíme 
anglicky.
Rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. na rok 2015 
Usnesení ZM č. 4 – 40/2015   
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpo-
čet k  13. 03. 2015 příspěvkové organizace Základní škola a  Mateřská 

škola Krásná Lípa v předloženém znění s tím, že ze strany státu došlo 
opět ke snížení o 409 190 Kč. 
Rezervní fond - ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení ZM č. 4 – 41/2015   
ZM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši daňové úspory 2012 - 2014 
ke krytí nákladů (výdajů), souvisejících s činnostmi, jejichž příjmy ne-
jsou předmětem daně dle předloženého návrhu. 
Financování akcí z FRIM 
Usnesení ZM č. 4 – 42/2015   
ZM schvaluje čerpání účelově vázaných prostředků z FRIMu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa dle předlože-
ného návrhu.  
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - změna 
Usnesení ZM č. 4 – 43/2015   
ZM schvaluje 1. změnu ročního odpisového plánu příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2015 dle před-
loženého návrhu a současně schvaluje odvod z FRIMu ZŠ a MŠ Krásná 
Lípa, p. o. v celkové výši 1 616 877 Kč.  
Obecně závazné vyhlášky 
Usnesení ZM č. 4 – 44/2015 
ZM schvaluje OZV č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Krásná 

Lípa.
ZM schvaluje OZV č. 4/2015 o stanovení podmínek pro pořádání a prů-
běh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku v souvislosti s jejich konáním. 
Komunitní plán  
Usnesení ZM č. 4 – 45/2015   
ZM schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluk-
novského výběžku pro roky 2015 - 2018 dle předloženého návrhu s tím, 
že není zřejmé a zajištěné fi nancování uváděných aktivit. 
Protokol o kontrolní akci č. 1 
Usnesení ZM č. 4 – 46/2015   
ZM bere na vědomí Protokol o kontrolní akci č. 1/2015, kterou provedl 
kontrolní výbor ZM. 
Diskuze členů ZM 
Usnesení ZM č. 4 – 47/2015   
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze 
členů ZM:
a) odstraněním lavičky za Továrnou,
b) žádostí o zaslání zápisu z jednání ZM.

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka města: Jana Drobečková

Ověřovatel zápisu: Jiří Podhorský, Karel Beneš

USNESENÍ 
z 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 18.6.2015   


