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Čtvrtek 25. srpna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Pečujeme o odkaz předchozích generací
Drobné sakrální památky do české krajiny, tedy
i krajiny Českého Švýcarska a Lužických hor neodmyslitelně patří. Kaple, kapličky, skalní výklenky,
smírčí kříže, boží muka, dřevěné kříže… Stavěny
byly z různých důvodů, potřeb či motivů. Jejich původní poslání je dnes poněkud upozaděno, v současnosti nám často lemují a zpříjemňují turistické
stezky, jsou orientačními body v krajině, často i cílem výletů, ale ve většině jsou vnímány bez původního duchovního poslání. Po dlouhá staletí, ty první
snad již počátkem 13. století, většina těch dodnes
dochovaných pak hlavě od druhé poloviny století
osmnáctého, vyrůstaly v krajině, byly ošetřovány
a udržovány jejími obyvateli. Jsou pamětí doby, významných událostí i zajímavých osudů.
Krásná Lípa má štěstí, že i přes nepříznivé časy dob
nedávno minulých, kdy po odsunu původních německých obyvatel a nástupu duchovním věcem
nepřejícné ideologie došlo k přerušení historických
vazeb k těmto místům, se nám v našem katastru
dochovalo téměř sedm desítek drobných sakrálních památek. Souhrnně a velmi poutavě se jim věnuje ve své knize „Putování po duchovním panství
Krásnolipska“ Natalie Belisová.
Naštěstí doba se změnila a v posledních letech opět
roste zájem o tyto drobné stavby, které dříve často

jakoby vlastně nikomu nepatřily. Město Krásná Lípa
se o ty, které má ve svém vlastnictví snaží pečovat
a postupně je rekonstruovat a zlepšovat jejich stav.
V minulých letech jsme každoročně 1 – 2 takové
památky obnovili, věnovali jsme se i těm větším,
jako např. kapli Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře
nebo památníku padlých v Zahradách.
Letošní rok je však velmi mimořádný. Začátkem
roku jsme požádali Ministerstvo zemědělství o dotaci na obnovu dvou kapliček, tzv. Žebrácké kaple
(Kaple Panny Marie Pomocné) v Zahradách a kapličky v Kyjově (Kaple Korunování a Nanebevzetí
Panny Marie) nad přehradou. V grantovém řízení
jsme uspěli a v současné době vrcholí rekonstrukční práce na obou současně. Krásnolipský klub českých turistů pak na jaře uspořádal sbírku na opravu
lesní kaple sv. Anny nad Dlouhým Dolem, kdy lidé
darovali 68.358,- korun a za podpory ČSOB, která
přidala celých 50 tis. korun, se podařilo soustředit
částku téměř 120 tis. Kč. Právě v tomto týdnu začneme spolu s odborníky finalizovat postup rekonstrukčních prací. Během podzimních měsíců pak
bude rekonstrukce provedena. A aby toho nebylo
málo, v truhlárně ve Chřibské jsou vyráběny z tvrdého dřeva 2 nové kříže. Jeden nahradí poškozený
Paulův (Klingenbeckův)kříž v pastvinách nad za-

Letem nad tím naším
krásným městem...

niklou obcí Hely, ten druhý pak nahradí dožívající
Hesseův kříž v horní části Dlouhého Dolu. Na konci
roku tak bude mít na kontě dalších pět opravených
drobných sakrálních památek, které tak dostanou
šanci zachovat se, spolu se svými osudy a příběhy
i pro příští generace. Naštěstí v tom nejsme sami.
Je velmi příjemné sledovat příkladnou péči mnoha
soukromých vlastníků o drobné památky na jejich
pozemcích, ale i řady dobrovolných opatrovatelů
některých obecních. Třeba té oblíbené a velmi fotogenické kapličky ve Sněžné.
J. Kolář
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
29. 8. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1. 9.
2016 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 12. 9. 2016 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15. 9. 2016 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout
na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře
č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

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

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Vstupenky na večerní koncerty Dne Českého Švýcarska,
který se koná tuto sobotu 27. srpna můžete zakoupit již nyní v informačním středisku
v Domě Českého Švýcarska.
Cena vstupenky je 50 Kč a platí na koncert ŽLUTÉHO PSA i SLZY.

Letošní červenec byl o dva stupně chladnější
k l že pojmem globální
l b l
Letošní červenec nám ukázal,
oteplování se nerozumí neustálý meziroční vzrůst
průměrných měsíčních teplot. Letošní červenec byl
totiž o necelé 2°C chladnější než červenec loňský.
Z pohledu průměrné měsíční teploty byl měsíc
zcela v normálu. Oproti červnu se však tento měsíc
obešel bez tropické vlny, která by vytáhla teploty
nad 30°C. Spokojit jsme se tak museli pouze s letními dny, kterých v Krásné Lípě padlo celkem 8.
Letošní rok jsme také zatím nezaznamenali žádnou
tropickou noc, tedy noc, při které teplota neklesla
v intervalu 22 – 8 hod. pod 20,0°C.
První červencová dekáda měla do léta spíše daleko.
Odpolední teploty nad 25°C se dostaly pouze v jejím závěru. Jinak se teploty pohybovaly maximálně
do 20°C, jen výjimečně slabě přes. K tomu všemu se
v některých dnech vyskytla slabá přeháňka s úhrnem nejčastěji do 2 mm srážek. V první dekádě,

Červenec
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv
větru m/s
Úhrn srážek (mm)

k k
dl červenkonkrétně
v noci z 3. na 4. července padlo
cové minimum 7,5°C.
Nástup druhé dekády byl letní, teplota 11. července
sahala po tropickém maximu, ale díky oblačnosti se
nakonec teplota vyšplhala na 29,3°C, což bylo nakonec celkové červencové maximum. Následovalo
postupné a citelné ochlazování a dorazilo deštivé
počasí.
14. července vystoupala maximální teplota pouze na 11,2°C, to vše za přispění vydatnějšího deště. Další dny následovalo velmi zvolné oteplování
s postupně méně častým výskytem srážek.
Nejpříjemnější byla třetí dekáda, která přinesla
teploty většinou pohybující se kolem 25°C. Rovněž
rána a večery byly podstatně příjemnější s teplotami kolem 19°C. Pěkné počasí v některých dnech
překazila bouřka (např. 24 a 27.7.).

2016 - 2009

2016
17,0°C
29,3°C
7,5°C
100%
47%

2015
18,9°C
32,7°C
7,4°C
100%
32%

2014
18,0°C
29,1°C
8,7°C
100%
35%

2013
17,9°C
31,9°C
9,1°C
-

2012
16,4°C
28,5°C
6,9°C
100%
33%

2011
14,7°C
26,4°C
6,4°C
100%
41%

2010
18,7°C
31,3°C
9,8°C
100%
29%

2009
15,7°C
27,1°C
8,4°C
100%
46%

15,2

16,0

12,2

17,2

17,7

28

19

19,0

84,6

78,4

92,2

54,9

217

217

192

152

Počet dnů letních (maximální denní teplota vyšší než 25°C): 8
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)

Nobilis Tilia, s.r.o. nabízí:
pracovní uplatnění na pozici:

Pracovník skladu a expedice
Pracovník skladu a expedice vykonává
správu skladů, provádí interní zásobování
napříč společností včetně administrativních
činností s tím souvisejících a vypomáhá při
činnostech v expedici.
Očekáváme:
pečlivost,
přesnost
a zodpovědnost, fyzickou zdatnost, logické
uvažování a schopnost samostatné práce,
schopnost práce s PC, ŘP skup. B.
Místo výkonu práce: sídlo společnosti - Vlčí
Hora 147
Forma smluvního vztahu – práce na plný
pracovní úvazek - nástup nejlépe v průběhu
09/2016 nebo dle dohody.
V případě Vašeho zájmu zašlete nejpozději
do 11. 9. 2016 životopis emailem na: Bc. Jitka
Hodková, jitka.hodkova@nobilis.cz, Nobilis
Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 46,
www.nobilis.cz

Asistenti prevence
kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602 465 607,
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, donést podklady k žádostem na zhotovení
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zákaznickém centru přímo na krásnolipském
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 13:00 do 15:00 hod.
sudá středa od 8:00 do 11:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 9. 2016.
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
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Odpočinkové místo
u Cimráku
U rybníku Cimrák byly nainstalovány prvky z pohledového betonu pro posezení a rekreaci. Jedná
se o další krok v rozšiřování sportovně rekreační
zóny u našeho největšího městského rybníku,
na cyklostezce v blízkosti oblíbeného Oranžového
hřiště a altánu. Další úpravy proběhnou v příštím
roce. Akce je financována z dotačního programu
MZE ČR.

Bytový dům dostane
novou střechu
Dům v majetku města v Mánesově ulici č. 24 prochází generální opravou střechy. Postupně je
vyměňováno bednění, poškozené trámy a pozednice, následně bude instalována nová krytina
a klempířské prvky. V loňském roce byla vyměněna
okna a proveden otluk omítky. Napřesrok pak plánujeme i finální opravu fasády. Letos se ještě nové
fasády a oken dočkají i Dům rybářů a bytový dům
Kyjovská 53.

Vycházkové okruhy
v Jetřichovicích

Soutěž
„Poznej své sousedy“

V Jetřichovicích proznačili čtyři nové pěší okruhy
v rozmezí délky 2,5 - 3,5 km. Jedná se o příjemné
procházky, které zvládnete i s dětmi. Na okruhu
Pavlínka projdete tunelem a kolem romantického
rybníka. Pfeiferův lesík Vás zavede do malebného
lesíka rozmanitým terénem a novými lavičkami.
Na kopci Čedičáku se můžete kochat krásnými výhledy. A jedna staro-nová Kostelní stezka do Rynartic. Více v přiloženém textu a mapce, které si také
můžete v tištěné podobě vyzvednout v Informačním centru v Jetřichovicích.

Soutěžící má za úkol navštívit cíle uvedené v letáčku (letáček získá na informačních střediscích
či na obecních úřadech obou partnerských měst,
nebo jej nalezne na webových stránkách www.
krasnalipa.cz pod odkazem Poznej své sousedy),
každý z cílů vyfotí a fotografii pošle na adresu drobeckova@krasnalipa.cz.
Jedná se o cíle v Krásné Lípě a jejím okolí a cíle
města Gohrish v NSR a jeho okolí. Soutěž běží do
30. září 2016, po ukončení soutěže budou fotografie vystaveny v obou partnerských městech na informačních střediscích po dobu jednoho měsíce.
Veřejnost se může zapojit do hlasování o nejhezčí fotografii na webu www.krasnalipa.cz a www.
gohrisch.de pod odkazem „Poznej své sousedy“.

Koncert
v Krásné Lípě

připomene 150. výročí
Filipovských událostí

Výluka na trati Děčín
- Česká Kamenice Krásná Lípa - Rumburk
Do 31. 8. a od 11. do 29. 9.2016 budou jezdit náhradní autobusy v úseku Děčín - Mlýny a dále pak
vlaky v úseku Mlýny - Rumburk.
Pozor: Autobusy vyjíždějí z Děčína dříve než původně vlaky (zřejmě vždy v xx:04 místo v xx:15)
a i do Děčína později přijíždějí, zřejmě bude špatná
návaznost k vlakům z/do Prahy.

V kostele sv. Maří Magdalény v Krásné Lípě se
v pondělí 12. 9. od 19:00 koná slavnostní koncert
skladatelů Šluknovského výběžku ke 150. výročí
Filipovských událostí. Zazní při něm díla německých skladatelů i soudobých českých. Posluchači
uslyší mimo jiné skladbu Ave Maria od šluknovského rodáka R. W. Kühnela. Ta poprvé zazněla
11. 10. 1885 při žehnání poutního kostela Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Koncert se
pořádá jako součást česko-německé konference
„150 let Filipova“. Pořádá jej Římskokatolická farnost Jiříkov. Vstupné je dobrovolné.
Při koncertu účinkují Vilémovský chrámový sbor,
Mikulášovický sbor a pěvci ze Sebnitz a Neustadtu
a Rumburský komorní orchestr. Sólisté: varhany –
Gertrud Šormová, zpěv – Helena Krausová.
Dirigent: Patrik Engler. Sbormistr: Markéta Englerová a Jana Zimmerová. Úvodní slovo: ThLic.
Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.
Poutní místo Filipov si po celý rok 2016 připomíná
150. výročí od svého vzniku. V pondělí 12. 9. 2016
se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě uskuteční konference „150 let Filipova“. Připravuje ji Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost Jiříkov
a další partneři.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 27 – 28. 8. 2016 MUDr. Vladislav Lisačenko, Karla Čapka 1, Děčín I, tel.: 412 151 570
- 3. – 4. 9. 2016 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 10. – 11. 9. 2016 MUDr. Rita Rambousková, Riegerova 773/72, Děčín II, tel.: 412 526 250
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

O životě Emila Zátopka
a běžecké pivo speciálně
vyvinuté pro běžce

Parkmaratonu 2016
Tým cross Parkmaratonu Krásná Lípa a pivovar Falkenštejn Vás v předvečer závodu zvou na vyprávění příběhu o životě Emila Zátopka - besedu s Pavlem Kosatíkem, autorem knihy Emil běžec.
Beseda se koná v pátek 26. srpna od 19:00 v Domě
Českého Švýcarska a na účastníky také čeká ochutnávka běžeckého piva Svižnej Emil - svěžího letního
Ale 9° z Pivovaru Falkenštejn vyvinutého speciálně
pro běžce jako iontový nápoj Parkmaratonu 2016.

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 firmám. Ceník je na internetových stránkách
www.komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Občansko-právní poradna
s JUDr. Pražákem
Občansko-právní poradna JUDr. Pražáka je
o prázdninách uzavřena. První konzultační den
po prázdninách bude 19. 9. 2016.
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Byl jednou jeden Emil, běžec,
Zátopek. Běhal a běhal, celý
život, všem utíkal a vyhrával.



Tým CROSS PARKMARATONU Krásná
Lípa a pivovar Falkenštejn Vás zve na
vyprávění příběhu o životě Emila Zátopka
v předvečer závodu.

EMIL
Zátopek
1922-2000

ZÁĤÍ 2016
Dĕda
Nedĕle 4.9.
1600 hodin

K rázovitému Valašskému dĕdovi pĥijíždĕjí na prázdniny
vnouĆci z Prahy. Zaneprázdnĕní rodiĆe vysílají dĕti
v dobrém úmyslu zmĕnit jejich virtuální svĕt internetu,
mobilu a tabletĭ. Dĕti najdou na pĭdĕ dĕdovy chaloupky
zapomenutý poklad a rázem mají jízdenku za tajemnou
exkurzí historií starého Valašska.
Rodinná komedie, ąR, 112 minut. Vstupné 40,- KĆ.

x

x

Starci na chmelu
Stĥeda 7.9.
1900 hodin

x První Ćeský muzikál s nezapomenutelnými písniĆkami i po
více než pĭl století dokládá, že je stále tĥeba „
nepĥeceğovat jízdní ĥády a ovšem taky neĥády“. Do
studentky Hanky se na chmelové brigádĕ zamiluje její
spolužák Filip. Jejich Ćistá láska však naráží na
nepochopení dospĕlých, kteĥí nedokázali zĭstat mladí.
Muzikál, 93 minut, ąR. Pĥístupné. Vstupné 60,- KĆ.

x

Malý princ
Nedĕle 11.9.
1600 hodin

x



x

Film o pĥátelství, lásce a skuteĆném štĕstí, v nĕmž se
malou holĆiĆku její maminka snaží pĥipravit na skuteĆný
svĕt dospĕlých. Její plán naruší trochu excentrický, leĆ
dobrosrdeĆný soused, letec, který holĆiĆce pĥedstaví
neobyĆejný svĕt, ten mu pĥed dávnou dobou pĥedstavil
Malý princ.
Animovaný, 106 minut. Francie. Vstupné 40,- KĆ.

EMIL
BĚŽEC
BESEDA

S PAVLEM KOSATÍKEM,
AUTOREM KNIHY
Ochutnávka
běžeckého piva
SVIŽNEJ EMIL
z pivovaru
FALKENŠTEJN
www.
pivofalkenstejn.cz

UĆitelka
Stĥeda 21.9.
1900 hodin

Laskavĕ vyhlížející uĆitelka manipuluje prostĥednictvím
svých žákĭ rodiĆi za úĆelem osobního obohacení. Nejen z
obavy o prospĕch svých dĕtí vĕtšina rodiĆĭ tĥídní uĆitelce
podléhá a poskytuje jí nejrĭznĕjší služby, dárky a jiné
pozornosti. Najdou se však tĥi rodiny, které se rozhodnou
uĆitelce vzepĥít.
Drama, 102 minut, ąR. Pĥístupné. Vstupné 40,- KĆ.

x

x

Nedĕle 25.9.
1600 hodin

Otesánek v dnešní dobĕ
x
x

Se zdravým životním stylem Vás nenásilnou formou
seznámí Otesánek a Divadlo Úsmĕv.
Loutková pohádka. Vstupné 40,- KĆ.

www.krasnalipa.cz

největší český sportovec
všech dob. Držitel čtyř
zlatých a jedné stříbrné
olympijské medaile.
Nejlepší sportovec světa
v letech 1949 a 1952.

www.parkmaraton.cz

26.8.

19 00
krásná lípa

vstupné 100 Kč

dům Českého ŠvýcarskA

25. srpna 2016

Výtvarná soutěž
- Návrat divočiny
do Českého Švýcarska
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou
Národního parku České Švýcarsko, za podpory
Státního fondu životního prostředí ČR a MŽP vyhlašují výtvarnou soutěž na téma: „Návrat divočiny
do Českého Švýcarska“ pro děti z mateřských a základních škol.
Do Českého Švýcarska se navracejí sokoli, lososi,
ale i velké šelmy jako je rys. Lépe se zde daří výrům
a čápům. Namalujte obrázky ze života vzácných
a ohrožených druhů živočichů, kteří se i díky péči
ze strany lidí zase zabydlují v Českém Švýcarsku.
Soutěží se ve 4 věkových kategoriích libovolnou
technikou (mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň
ZŠ, kolektivní díla). Vyhrajte bezplatnou vstupenku
do expozice v Domě Českého Švýcarska, výtvarné
pomůcky a další zajímavé ceny!
Uzávěrka soutěže je 20. února 2017. Podepsaná
díla zasílejte na adresu: České Švýcarsko o.p.s, Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa.
Nezapomeňte uvést: jméno, věk, vaši adresu!
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Poslední koncert
varhanního festivalu ve Filipově
PPoslední
l d í srpnovou neděli
děli 28
l d í
28. srpna zazníí poslední
ze série koncertů mezinárodního varhanního festivalu ve Filipově. Tentokrát bude na programu Collegium pražských trubačů (ČR) a František Šťastný,
varhany (ČR). Koncert se uskuteční ve 14:00 v poutním kostele ve Filipově.

Seminář o přírodní

architektuře a permakultuře
Kl b pro podnikavé
d ik é žženy pořádá
řádá 88. říj
d 10:00
10 00
Klub
října od
seminář vedený zkušeným architektem Petrem
Hájkem o přírodní architektuře a permakultuře
a zaostří naši pozornost na správné řešení prostoru
zahrady a domu. Nebudete se učit JAK, ale budete
věnovat pozornost tomu, CO potřebujete a hledáte
pro vytvoření vlastního životního prostoru. Kromě
tří přednášek bude věnován prostor vzájemnému
seznámení, vašim projektům a meditaci.
Kapacita semináře je dvacet účastníků, účastnický
poplatek je 900 Kč, pro dvojici 1500 Kč. Zájemci se
mohou hlásit na volfova@komunitnicentrum.com.

120 let rozhledny
na Dymníku

Se strážcem
do Kyjovského údolí

ký h tturistů
i tů Krásná
K á á Lípa
Lí
b
Klub ččeských
a RRumburk,
Město Rumburk, Spolek přátel Rumburka, DDM
Rumburk a Lesy České republiky připravují na sobotní odpoledne 24. září od 14 hod. ve spolupráci
s dalšími subjekty slavnostní odpoledne na počest
kulatého výročí 120 let dostavby tzv. „Augustovy
věže“ na Dymníku. Nedílnou součástí oslav je také
výstava v rumburském muzeu zachycující Dymník
v široké škále dobových snímků, které dávají nahlédnout do života našich předchůdců. Výstava
vzdává hold také mimořádným osobnostem, jako
například donátovi stavby Augustu Wenschuchovi,
ale pozornost věnuje rovněž staviteli Josefu Hampelovi. Část výstavy tvoří také srovnávací fotografie Václava Jelínka a dobové artefakty. Aby si přišli
na své i skuteční milovníci kuriozit, je připravena
skica Dymníku od krásnolipského malíře Augusta
Frinda. Putovní verze výstavy bude prezentována
na Dymníku na slavnostním odpoledni.
Výstava je přístupná v běžné otvírací době rumburského muzea do 27. října, od úterý do pátku od
9 do 15 hodin. Vstupné: 30,- a 15,- Kč.

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Úterý 30. srpna v 10:00 v Brtníkách - u ústavu sociální péče.
Trasa: Brtníky - Kyjovské údolí a zpět.

Výstava soužití
s velkými šelmami
České Švýcarsko o.p.s. Vás srdečně zve na výstavu
o soužití se vzácnými velkými šelmami, která je
již od roku 2009 na cestách po českých a moravských muzeích, galeriích a informačních centrech.
Výstava švédských a norských autorů se skládá
z 31 panelů, připravilo ji a o české podrobnosti doplnilo Hnutí DUHA. Expozice zobrazuje život vlků,
rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí
jejich pokusy o soužití s lidmi v různých částech
Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se
tato vzácná zvířata potýkají.
Výstava je ke zhlédnutí v otevírací době informačního střediska každý den od 9:00 do 17:00,
přes léto až do 18:00 (pauza od 12:00 do 12:30)
od 3. 8. 2016 - 9:00 do 7. 10. 2016 - 17:00.
K výstavě je možné zakoupit v informačním středisku brožurku: „Soužití s velkými šelmami“ nebo si
vyzvednout leták: „Návrat vlka a rysa do Českosaského Švýcarska“.

Loreta Rumburk nabízí
hravé prohlídky pro děti
b k pořádá
řádá pro dětské
dě ké návštěvníky
á š ě ík
Loreta Rumburk
speciální prohlídky barokní sakrální památky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky
loretánského areálu v Rumburku se konají až do
31. srpna, od úterý do soboty vždy v 15.00 h. Během
hodinové prohlídky s průvodkyní se malí návštěvníci přístupnou formou seznámí s loretánským
příběhem o zázračném přenosu domku, v němž
žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých úkolů,
luštění hádanek a jednoduché kreslení. Účast při
letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na
tel. +420 604 555 922. Vstupné je 50 Kč.

Černobílé fotografie
Jiřího Stejskala
Na seznámení s Českým Nizozemím zve nov
nová
výstava v Loretě Rumburk. Až do konce října se
v křížové chodbě představují černobílé snímky Jiřího Stejskala, které netradičně zachycují vybraná
místa Šluknovska. Čtyři desítky poetických snímků
Jiřího Stejskala mapují poutní kaple, křížové cesty,
významné sakrální stavby a další zajímavá místa
nejsevernějších Čech. Inspiraci nalezl Jiří Stejskal
(*1954) z Jiřetína pod Jedlovou v tvorbě Jana Reicha, českého fotografa zaměřujícího se na venkovskou a městskou fotografii. Vstupné je 50 Kč
a 25 Kč.

Bazilika minor
ve Filipově je v létě
přístupná s průvodcem
d 31
j v poutním
í kostele
k
l PPanny M
i
Až do
31. srpna je
Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově zajištěna průvodcovská služba pro poutníky a turisty. Bazilika minor
je přístupná od úterý do soboty, od 11.00 do 16.00 h.
Vstupné je dobrovolné.

Se strážcem
k Pravčické bráně
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce
profesionálních i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou.
Místo a čas srazu: Neděle 28. srpna v 10:00 na Mezní Louce – před informačním střediskem.
Trasa: Mezní Louka - Pravčická brána - Tři prameny

Okolím Vysoké Lípy
s Václavem Sojkou
ě se vycházky
há k d
ří d v doprovodu
d
d
Zúčastněte
do přírody
Václava Sojky, pracovníka správy NP, vynikajícího
fotografa a znalce místní přírody i historie. Těšit se
můžete na vyprávění o krajině Českého Švýcarska
a na putování po známých i méně známých stezkách.
Místo a čas srazu: Sobota 27. srpna v 9:15 hodin
ve Vysoké Lípě - hotel Lípa
Trasa: po zajímavých místech v okolí Vysoké Lípy

Sousedský pochod na Lilienstein

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích

Zúčastněte se sousedského pochodu na stolovou
horu Lilienstein a podpořte svou účastí snahu o šetrný turismus a zachování romantické přírody Českosaského Švýcarska budoucím generacím.
Místo a čas srazu: Sobota 10. září v 9:30 v Königsteinu (u přívozu)
Trasa: Königstein - Lilienstein
Informace: s sebou pas (nebo občanský průkaz)

j se do
d oživení
ži í areálu
ál bývalé
bý lé pohraniční
h ič í osaZapojte
dy v Zadních Jetřichovicích a pomozte nám zabránit jejímu definitivnímu rozkladu.
Místo a čas srazu: Neděle 28. srpna v 9:00 v Zadních
Jetřichovicích.
Neděle 11. září v 9:00 v Zadních Jetřichovicích.
S sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou
obuv a svačinu.

Mezinárodní noc
pro netopýry
Tradiční večerní setkání pod širým nebe
nebem, při
kterém se můžete setkat s živým netopýrem a dozvědět se spoustu zajímavostí ze života těchto tajemných nočních tvorů se uskuteční v pátek 9. září
mezi 19:00 – 21:00 hodinou. Akce je vhodná pro
rodiny s dětmi. Pro každého účastníka bude připravena drobná upomínka. S sebou svítilnu. Akce se
uskuteční v areálu Správy NP České Švýcarsko.

Výstava naivních obrazů
Až do 30
30. září je ve šluknovském zámku k vidění
výstava naivních obrazů Alexandry Dětinské. Výstava je přístupná denně, včetně víkendů od 9:00
do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. Alexandra
Dětinská získala ocenění „PRIX GEORGE KASPERA“ na mezinárodní výstavě moderní naivní malby ve švýcarském Morges a trvale spolupracuje
s Kontem Bariéry. U příležitosti výstavy byl vydaný
také soubor pohlednic s obrázky ze Šluknovkého
výběžku.
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Turisté vyrazili
na skalní hrádky
Za účasti sto tří turistů se letos uskutečnil mezinárodní dálkový turistický pochod Skalní hrádky. Ten
již třicátým čtvrtým rokem pořádají krásnolipští
turisté. Letos se jej zúčastnilo sto třicet jedna turistů, z toho jich šest vyrazilo na nejdelší, sto kilometrovou trasu a čtyři na trasu poloviční. Ostatní
se vydali na trasy dlouhé čtyři až pětatřicet kilometrů. Připravené cyklotrasy využilo šest cyklistů.
Nejvzdálenější účastníci přijeli z Olomouce a Brna
a nejstarším účastníkem pochodu byl dvaadevádesátiletý Jindřich Prokopius.

Krásnolipské trio
vystoupilo v kostele
sv. Máří Magdaleny
Třetí z řady letních koncertů Krásnolipského tria se
odehrál v kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě.
Trio ve složení Zuzana Čermáková, Jaroslav Šťastný
– housle a Michal Janiš – klávesy tentokrát předneslo skladby Vivaldiho, Bacha, Telemanna a Leclaira. Slovem opět posluchače koncertem provedl
Karel Jarolímek.

Pražský bronz patří
i Krásnolípákům
Jako každý rok, tak i letos se v Praze konal mezinárodní hokejový turnaj Czech Hockey Challenge
Cup 2016. A i letos za účasti dvou Krásnolípáků
hrajících za HC Varnsdorf, v Praze však nastoupili
za celek Challenger Hockey Select (Daniel Pokorný
a Adam Pešek). Společně s pražskými hráči sehráli
tři vítězná utkání, když porazili reprezentanty Kanady, HC Hvězdy Praha a borce z ApeX Hockey Select.
Vyrovnaný zápas sehráli s vítězi turnaje z celku Crazy Hockey z jižních Čech, se kterými remizovali 2:2.
Podlehli pouze celku z Lotyšska, tato prohra je však
odsunula na celkové třetí místo. Daniel Pokorný
se navíc stal nejlepším brankářem turnaje a Adam
Pešek byl s pěti nastřílenými góly a třemi asistencemi v top desítce nejlepších střelců. „Rozhodně
na turnaji nebyli pouze do počtu a to i přesto, že
družstvo bylo složeno z hráčů několika klubů, proto si myslím, že šlo o vynikající výsledek na to, že se
mladí hokejisté vůbec neznali a setkali se pouhou
hodinu před začátkem turnaje. Byla to pro ně obrovská zkušenost,“ pochválil hru trenér týmu Jakub
Damnitz.
Czech Hockey Challenge Cup je turnaj, kterého se
účastní více jak padesát týmů z celého světa, včetně dívčích družstev.

25. srpna 2016

Gaudium Pragense koncertovalo v kostele
Posledním hostem krásnolipského kulturního léta byl v uplynulém víkendu smíšený sbor Gaudium Pragense, který vystoupil v kostele sv. Máří Magdaleny. Pod vedením sbormistra Lukáše Hurníka vystoupilo
18 členů sboru, sólistka a varhanice. Mluveným slovem koncertem tentokrát provedl sám dirigent a hudební skladatel Lukáš Hurník, který posluchače seznámil s příběhy jednotlivých skladatelů, kteří na koncertě
zazněli, příjemně dokreslovaly zážitek z hudby samotné.

25. srpna 2016
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V pořadí XII. ročník Dne Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Den Českého Švýcarska patří k tradičním akcím
v Krásné Lípě a ten letošní již 12. ročník je naplánován na poslední sobotu v srpnu. V bohatém celodenním programu nechybí Parkmaraton, který
letos nese přívlastek cross. Vybrat si můžete z několika délek tratí. V nabídce najdete i dětský Parkmaraton, dětský štafetový běh a rodinný maraton.

Jedním z lákadel Dne Českého Švýcarska je sraz
legendárních motocyklů Čechie Böhmerlad, které
i letos budete moci obdivovat nejen na Křinickém
náměstí.
Těšit se můžeme i na moderátora Michala Guliáše,
klaunské vystoupení Sacracirkus, ukázku modelů
tanků, žongléra, skupinu Vitamín, atrakce pro děti,

řemeslné dílničky a bohaté občerstvení.
Vrcholem Dne jsou večerní koncerty Žlutého psa
– české rockové kapely působící již od roku 1978
a dodnes patřící mezi širší rockové špičky a Slzy –
popové skupiny, která se v roce 2014 proslavila písní Lhůta záruční.

PojĐte s námi zlepšit svou budoucnost v rámci realizace projektu

„Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu DĕĆínska a Šluknovského
výbĕžku – CESTA“ (zkrácenĕ „DĕĆínsko jsme my“)
RegistraĆní Ćíslo: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785

Projekt realizuje Ústecký kraj
Projekt je urĆen:
x mladým lidem do 29 let vĕku, kteĥí nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou souĆástí vzdĕlávacího
systému v regionu DĕĆín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov a kteĥí mají trvalé bydlištĕ v tĕchto
regionech

Projekt nabízí:
x osobního poradce v rámci Regionálního poradenského pracovištĕ v DĕĆínĕ, Varnsdorfu, Rumburku a
Šluknovĕ
x osobní asistenci a poradenství na trhu práce, doprovod na pracovní pohovory, podporu pĥi zaĥazení
do pracovního procesu
x individuální a skupinové poradenství, vhodnou volbu vzdĕlávací a profesní dráhy
x program individuálního kouĆinku vedoucí k získání udržitelného zamĕstnání
x podporu podnikatelských kompetencí
x setkání s regionálními zamĕstnavateli, exkurze a pracovní ochutnávky u zamĕstnavatelĭ
x profesní vzdĕlávání (rekvalifikaĆní kurzy)
x zprostĥedkování zamĕstnání, možnost mzdových pĥíspĕvkĭ na pracovní místa
x úhradu doprovodných opatĥení (cestovné, stravné, lékaĥské prohlídky aj.)

Pro podrobnĕjší informace kontaktujte osobního poradce v daném regionu:
Regionální poradenské pracovištĕ DĕĆín
- Zdenĕk Bulant, mobil 775 475 072, e-mail: cesta.dc@qmail.com
Adresa: Evropská obchodní akademie DĕĆín, Komenského námĕstí 2, 405 02 DĕĆín

Regionální poradenské pracovištĕ Varnsdorf
- Petra Hocková, mobil 739 418 147, e-mail: cesta.vdf@gmail.com
Adresa: Vzdĕlávací stĥedisko a hotel pĥi Vyšší odborné škole, Stĥední prĭmyslové škole a
Stĥední odborné škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, ul. Karlova 3317, 407 47 Varnsdorf

Regionální poradenské pracovištĕ Rumburk
- Milan Jirsák, PaedDr., Bc, mobil 704 260 310, e-mail: cesta.rbk@gmail.com
Adresa: Stĥední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, ul. Františka Nohy 959/6,
408 30 Rumburk

Regionální poradenské pracovištĕ Šluknov
- Alena Billá, mobil 704 260 312, e-mail: cesta.slk@gmail.com
Adresa: Stĥední lesnická škola a Stĥední odborná škola Šluknov, ul. T. G. Masaryka 580, Šluknov

nebo zástupce realizátora projektu:
Marcel Dittrich - manažer projektu, mobil: 734 314 684, e-mail: dittrich.m@kr-ustecky.cz

USNESENÍ

z 31. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 15. 8. 2016
I. Hlavní program
Energetické úspory v bytovém domě č. p. 1137, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 31 – 01/2016
RM schvaluje záměr realizace projektu „Energetické úspory v bytovém
domě č. p. 1137, Krásná Lípa“ a ukládá Ing. Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP, zajistit přípravu podkladů k žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „IROP - Výzva č. 37 - Energetické úspory v bytových domech
II“. RM schvaluje zpracování „Podkladů pro hodnocení projektu“ dle
nabídky Mgr. Ireny Kvízové, Pod Šibeníkem 1153, Most, IČ 65663730
v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. RM schvaluje zpracování
„Prováděcí projektové dokumentace“ dle nabídky Ing. arch. Libora
Krále, Tyršova 1054/7, Krásná Lípa, IČ 48263729 v rozsahu a ceně dle
předložené nabídky.
II. Došlá pošta
Finanční příspěvek - Usnesení RM č. 31 – 02/2016
RM neschvaluje žádost Diakonie ČCE - středisko Praha, se sídlem Vlachova 1502, Praha o finanční příspěvek na poskytování sociální služby
raná péče.
Pronájem části p. p. č. 3128 a části p. p. č. 428/1, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 31 – 03/2016
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 3128 o výměře 65 m2 a části
p. p. č. 428/1 o výměře 221 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení

zahrady Tomáši Stehlíkovi, bytem Dvořákova 491/6, Krásná Lípa.
Pronájem travnatého hřiště
Usnesení RM č. 31 – 04/2016
RM schvaluje pronájem travnatého fotbalového hřiště Fotbalové akademii Šluknovského výběžku o. s., Moravská 2688, Varnsdorf za účelem odehrání dvojzápasu dorostu v termínu 24. 9. 2016 a 8. 10. 2016.
Byty - podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 31 – 05/2016
RM schvaluje Martině Zatloukalové, bytem Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa podnájem bytu č. 17, Nemocniční 1149/12a pro Simonu
Němcovou, bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa na dobu neurčitou.
Byty - podnájem bytu č. 15, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 31 – 06/2016
RM schvaluje Ing. Pavlu Ruthovi a JUDr. Evě Ruthové, oba bytem Zhořelecká 367, Varnsdorf podnájem bytu č. 15, Nemocniční 1149/12a pro
Evu Nejedlou, bytem Pražská 261/13, Krásná Lípa a Lukáše Němečka,
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na dobu neurčitou.
Byty - pronájem - byt č. 24, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 31 – 07/2016
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční 1149/12a za podmínky
uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy v pořadí:
1. Michal Rücker, bytem Kyjovská 384/25, Krásná Lípa,

2. Jan Pecka, bytem Sídliště 1015, Šluknov, na dobu určitou od 1. 10.
2016 do 30. 9. 2017 s automatickým prodloužením doby nájmu vždy
o jeden rok za podmínky bezdlužnosti za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 24,
Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 31 – 08/2016
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 24, Nemocniční 1149/12a v pořadí:
1. Michal Rücker, bytem Kyjovská 384/25, Krásná Lípa,
2. Jan Pecka, bytem Sídliště 1015, Šluknov, s účinností od 1. 10. 2016.
Byty - ukončení nájemní smlouvy - byt č. 16, Nemocniční
1137/6 - Usnesení RM č. 31 – 09/2016
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2003/25/17-499
na byt č. 16, Nemocniční 1137/6 s Ivanou Markovou, bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, k 30. 9. 2016.
III. Různé
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 31 – 10/2016
RM ukládá Vladimíře Doškové opětovně vyzvat žadatele o odkoupení
části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy k předložení cenové nabídky. Minimální cena pozemku 54 000 Kč.
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Zrušení usnesení o pronájmu pozemků
Usnesení RM č. 31 – 11/2016
RM ruší usnesení RM č. 25-03/2016 ze dne 6. 4. 2016 o pronájmu
p. p. č. 2289 a p. p. č. 2292/2, vše k. ú. Krásná Lípa Jiřímu a Štěpánce
Procházkovým, bytem Dukelská 706/3, Krásná Lípa z důvodu nezájmu
žadatele.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 31 – 12/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, Krásný Buk 54. Byt II.
kategorie o velikosti 2 + 1 (67,99 m2, sazba 22,82 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů včetně záloh
na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Nebytové prostory - nájemní smlouva na nebytový prostor č.
8, Masarykova 993/2 - Usnesení RM č. 31 – 13/2016
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2016/22/26 - 302 na nebytový prostor č. 8, Masarykova 993/2 se společností MUDr. Gabriela Rezková,
IČ 75097842, Masarykova 993/2, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. RM schvaluje udělení výjimky z Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa, kdy žadatel nehradí
kauci ve výši 1 000 Kč při podání žádosti.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 31 – 14/2016
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle
upraveného návrhu.
Dotace KČT - Usnesení RM č. 31 – 15/2016
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
č. 2016/45/13-70 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa
uzavřené s Klubem českých turistů. Dodatek upravuje účel čerpání
dotace na akci.
EPIS - Usnesení RM č. 31 – 16/2016
RM schvaluje zrušení předplatného produktu EPIS® u společnosti
GRAND s. r. o., se sídlem Pražská tř. 1813/3, České Budějovice.
Směrnice - Usnesení RM č. 31 – 17/2016
RM schvaluje směrnici Identifikace a hodnocení rizik.
Dodávka traktorového návěsu
Usnesení RM č. 31 – 18/2016
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na Dodávku traktorového návěsu, dle
předloženého návrhu.
MAS Český sever - Usnesení RM č. 31 – 19/2016
RM projednala žádost MAS Český Sever a doporučuje ZM schválit poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč.
Dar - Usnesení RM č. 31 – 20/2016
RM schvaluje přijetí věcného daru od Nadace PRECIOSA se sídlem
Opletalova 17, Jablonec nad Nisou na akci Cross Parkmaraton.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 2016/49/29 - 339.
Dotace Kostka - Usnesení RM č. 31 – 21/2016
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace organizaci Kostka Krásná
Lípa, p. o. od Ústeckého Kraje na Sociálně aktivizační služby ve výši
257 tis. Kč.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí
Usnesení RM č. 31 – 22/2016
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádostí o dotaci:
- do programu Bertík pomáhá od Nadace Albert na projekt Už vím,
- do programu Podpora regionů od Nadace ČEZ na projekt Klub Včelka 2017,
- Sociální služby, výzva Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2017 - malý dotační program.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 31 – 23/2016
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci Klubu Včelka 2017, výzva Dotační program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných
aktivit 2017.
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do programu Otevřený
fond Správní rady z Nadace Avast na projekt Odlehčovací služby 2017.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti
Usnesení RM č. 31 – 24/2016
RM neschvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádosti o dotaci
do programu Bertík pomáhá od Nadace Albert na projekt Studuji.

Navýšení počtu dětí
Usnesení RM č. 31 – 25/2016
RM schvaluje p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro školní rok 2016 - 2017 výjimku z počtu dětí v 5. třídě základní školy, kterou stanovuje vyhláška
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění: navýšení počtu dětí
ve třídě z 30 na 34 dětí, tj. o 4 děti ve třídě.
Plynovod + topení (byt č. 1) – Masarykova 25/9 - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 31 – 26/2016
RM se seznámila s průběhem realizace plynovodu a topení (byt
č. 1) v objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa a schvaluje dodatek č.1
ke SOD č. 2016/11/18 - 221 s firmou Jan Hruška, Bezručova 458/20,
Rumburk dle předloženého návrhu.
Výměna oken - Stradalova 1 - Usnesení RM č. 31 – 27/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření
Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 307 na výměnu oken v objektu Stradalova 389/1, Krásná Lípa s firmou SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259,
Jiřetín pod Jedlovou dle předloženého návrhu.
Obnova fasády - Stradalova 389/1
Usnesení RM č. 31 – 28/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření
Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 310 na obnovu fasády na objektu Stradalova 389/1, Krásná Lípa s firmou I.S.R. s. r. o., Ústecká 456/76, Děčín,
dle předloženého návrhu.
Obnova fasády - Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 31 – 29/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 - 311 na obnovu fasády na objektu
Kyjovská 625/53, Krásná Lípa s firmou I.S.R. s. r. o., Ústecká 456/76,
Děčín, dle předloženého návrhu.
PD - Rekonstrukce a rozšíření T-klubu, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 31 – 30/2016
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/11/14 316 na akci PD - Rekonstrukce a rozšíření T-klubu, Krásná Lípa s firmou
ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, Rumburk, IČ 25487892, ve věci
požadavků fondů EU na administraci a archivaci dokumentů, dle předloženého návrhu.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 31 – 31/2016
RM schvaluje jmenování Mgr. Petra Vomáčky, člena Rady Ústeckého
kraje, členem správní rady o. p. s. České Švýcarsko na další volební
období.
Přehled plateb místních poplatků za 1 - 6/2016
Usnesení RM č. 31 – 32/2016
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství uhrazených v období 1 - 6/2016.
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa
k 30. 6. 2016 - Usnesení RM č. 31 – 33/2016
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 6. 2016.
4. rozpočtové opatření - Usnesení RM č. 31 – 34/2016
RM schvaluje 4. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.
Rozšíření varovného protipovodňového systému
Usnesení RM č. 31 – 35/2016
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2016/11/14 - 336 s firmou
VOP Dolní Bousov, Tovární 785, Dolní Bousov, IČ 62959531 na zpracování nezbytných podkladů spojených s podáním žádosti o dotaci
a následně realizaci projektu „Rozšíření varovného protipovodňového
systému a digitálního povodňového plánu pro město Krásná Lípa“, dle
předloženého návrhu.
PD - Lávka přes Křinici - Usnesení RM č. 31 – 36/2016
RM schvaluje cenovou nabídku firmy MÜRABELL s.r.o., Hořejší 116,
Hudlice, IČ 28387767 na zpracování projektové dokumentace lávky
přes Křinici „Za Kubátem“ v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
T-KLUB Krásná Lípa - Usnesení RM č. 31 – 37/2016
RM bere na vědomí informaci o stavu přípravy investiční akce „T-KLUB
Krásná Lípa“ a schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního
titulu „IROP - Výzva č. 30 - Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.

Smlouva o dílo - Usnesení RM č. 31 – 38/2016
RM schvaluje Smlouvu č. 2016/11/19 - 334 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035.
Smlouva o dílo - Termi s. r. o. - přecejchování vodoměrů
Usnesení RM č. 31 – 39/2016
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2016/11/26 - 303 s firmou TERMI s. r. o.,
Pohraniční stráže 2047, Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů, dle předloženého návrhu.
Schválení výjimky z pravidel pro dotaci na kanalizační přípojky - Usnesení RM č. 31 – 40/2016
RM schvaluje výjimku z pravidel Dotačního programu na připojení
na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015-2016, panu Vladislavu Salovovi, Krásná Lípa.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť - Usnesení RM č. 31 – 41/2016
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Krásná lípa pro Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační síť pro roky
2015 - 2016. Jedná se o tyto žadatele:
Bc. Novák Zdeněk, Mratín - smlouva č. 2016/49/15-271,
Lešová Stanislava, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-273,
Vohryzka Zdeněk, Vohryzková Květuše, Krásná Lípa - smlouva
č. 2016/49/15-277,
Šatníková Inge, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-314,
Indrák Jaroslav, Indráková Zuzana, Krásná Lípa - smlouva
č. 2016/49/15-315,
Salov Vladislav, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-316,
Stárková Věra, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-318,
Tranová Věra, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-317,
Marková Ivana, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-319,
Kolář Jiří, Kolářová Olga, Rumburk - smlouva č. 2016/49/15-320,
Ing.KlumparJosef,KlumparováJana,Praha-smlouvač.2016/49/15-321,
Dušek Petr, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-322,
Jirků Stanislav, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-323,
Kaipr Jan, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-333,
Jániš Michal, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-324,
Ing. Kašparová Lucie, Šluknov, Strobachová Veronika, Krásná Lípa smlouva č. 2016/49/15-325,
Holešínská Jana, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-326,
Klabníková Edith, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-327,
Homolka Karel, Homolková Marcela, Krásná Lípa - smlouva
č. 2016/49/15-328,
Valdová Lenka, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-329,
Berger Rudolf, Bergerová Jana, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15330,
Kolářová Kateřina, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-331,
Karman Martin, Karman Pavel, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15-332.
Obecně závazné vyhlášky - Usnesení RM č. 31 – 42/2016
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2016 o zákazu žebrání na veřejném prostranství, dle přílohy.
Zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 31 – 43/2016
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu p. o. Kostka Krásná Lípa na uspořádání romského dětského festivalu dne 9. 10.
2016, dle upravené přílohy.
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 31 – 44/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 29. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v jednotlivých územích okresu Děčín k 30. 4. 2016,
- MŽP - Stanovisko ve věci nedořešené nesrovnalosti - projekt „Kanalizace Krásná Lípa“,
- Daňové plnění za leden až červen 2016
- Vyjádření ke stavebnímu povolení pro Pivovar Falkenštejn,
- Žádost MAS Šluknovsko o příspěvek.
Jan Kolář
Jana Drobečková
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