
strana 124. srpna 20172424. srpnpnaa 22017

č. 554 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK 4,- Kč

Čtvrtek 24. srpna
Příští číslo vyjde za dva týdny

Den Českého Švýcarska
– sobota 26. srpna

Finále Kulturního léta v Krásné Lípě a současně jedna z nejvýznamnějších akcí ve městě je tra-
diční Den Českého Švýcarska, který se koná v sobotu, letos 26. srpna. Pod hlavičkou Dne ČŠ se 
i tento rok spojí hned několik velkých lákadel.
Chybět nebude sraz legendárních motocyklů Čechie Böhmerland, jejichž příjezd na Křinické 
náměstí se očekává v 9:15 a více než hodinu zde zůstanou. Bude tedy dost času si vše prohléd-
nout a nutno doplnit, že i letos nás srazem těchto skvostů na dvou kolech bude provázet mo-
derátor Miroslav Vais.
Další neméně zajímavou akcí, která se bude svým programem prolínat do téměř celého dne, je 
Cross Parkmaraton. Vlastně se jedná o celou řadu běhů různých délek, chybět nebudou ani 
dětské závody. Vyvrcholením dne je večerní koncert. Letos nás navštíví Dan Bárta a Illustratos-
phere, kteří svou show na Křinickém náměstí zahájí ve 20:00 hodin.
A to není zdaleka vše, na programu je řada dalších zajímavých vystoupení, atrakcí pro děti, ře-
meslné dílničky a samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení. Pro děti je připraveno vy-
stoupení Krejčíka Honzy - „Kdo si počká, ten se dočká“, začíná v 10:00.

Krásnolipská škola
hledá učitele

Základní škola a Mateřská škola Krásná 

Lípa, p. o. hledá kvalifi kovaného učitele/

učitelku pro 4. ročník. Bližší informace 

na e-mailu: preyova@zskrasnalipa.cz. 
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Koncert Dana Bárty & Illustratosphere
Lístky na Dana Bártu jsou již v předprodeji! K dostání jsou v informačním centru v Domě 

Českého Švýcarska za 50 Kč. Koncert v rámci Dne Českého Švýcarska se koná v sobotu 26. 

srpna 2017 od 20:00 na krásnolipském náměstí. 

Městečko na Křinici z alba Krása,
kam se podíváš

– Toulky s Rosťou Křivánkem
Krásná Lípa je pro mě velmi sr-
deční záležitostí, a  tak tentokrát 
obzvláště chci, aby se vám tu lí-
bilo. Tohle nenápadné městečko 
bylo ještě před nějakými dvaceti 
lety docela zašlé, pošmourné, 
nehostinné a  bezútěšné. Pak se 
ale začalo probouzet a  dneska je 
to důstojná, pulsující a  velmi po-
hostinná východní brána do Čes-
kého Švýcarska. Tak se zhluboka 
nadechněte a připravte se na sluš-
nou porci schodů...
Více fotografi í na  https://www.
facebook.com/pg/Krasakamse-
podivas/photos/?tab=album&al-
bum_id=1436039456516746

Rekonstrukce 
mostku v Tylově 

ulici je dokončen
Bez vad a  nedodělků převzalo město stavbu 
nového mostu přes říčku Křinici. Dodavate-
lem stavebních prací byla stavební společnost 
SaM silnice a  mosty Děčín, a. s., práce byly 
provedeny v dobré kvalitě a čase. Cena díla se 
byla 918 tisíc korun. Stavba se neobešla bez 
komplikací, Křinice v těchto místech prochází 
přímo pod objektem Domu rybářů. K úplné-
mu dokončení akce a uvedení mostku do pro-
vozu zbývá již "jen" obstarání asi dvaceti do-
kumentů a dokladů pro úspěšnou kolaudaci. 
Mostek v Tylově ulici je sedmým zrekonstruo-
vaným mostem v posledních letech.

Byty a nebytové 
prostory 
vyhlášené k pronájmu
Více informací o  bytech a  nebytových prosto-
rech vyhlášených k pronájmu najdete na našich 
stránkách v sekci úřad / byty a nebytové prostory 
(http://www.krasnalipa.cz/byty.php).
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství 
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30 
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Středa: 7:30 - 15:00 
(13:00 - 15:00 bez objednání)

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

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

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 13:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

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

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

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

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com 

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
Úklidy domácností i fi rem
sterbova@komunitnicentrum.com
tel.: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle aktuální 
nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i fi rmám. 
Volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

Mobilní zákaznické 
centrum 
Severočeských vodovodů a kanalizací

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k žádostem na zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mo-
bilním zákaznickém centru přímo na  krásnolip-
ském Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 13:00 do 15:00 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 9. 2017. 
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.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zavedla 
pro své zákazníky bezplatnou asistenční službu 
v případě havárie na vodovodní přípojce. 
V případě potřeby volejte 212 812 212!

Asistent prevence kriminality
KONTAKT
V  případě potřeby, můžete kontaktovat našeho 
asistenta prevence kriminality na  tomto 
telefonním čísle: +420 603 893 634.

Kancelář senátora za Děčínsko
Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé pondělí vždy od  14:00 
do 16:30 hodin.
Jinak dle přítomnosti nebo po dohodě.
Asistent: Bc. Radim Burkoň, tel.: 773 289 605, 
e-mail: radim@burkon.cz
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 26. – 27. 8. 2017 MUDr. Vladimír Vojtěch  
      28. Října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056

- 2. – 3. 9. 2017 MUDr. Oleksandr Plyuschakov 
      Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 550 343

- 26. – 27. 8. 2017 MUDr. Pavel Barcal  
      J. Š. Baara 692/26, Děčín V, tel.: 412 507 588

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

SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční 
v  pondělí 28. 8. 2017 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 31. 8. 2017 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
11. 9. 2017 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 
14. 9. 2017 v Krásné Lípě.
Pytle na  separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout 
na TS Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře 
č. 5.
Provozní doba TS Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00     14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00     14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota sudý týden 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848.
Do  pytlů se třídí tyto odpady: papír a  nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
31. 3. 2017 skončil tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na  SKO, změna se týká nádob s  červenou a  bílou 
nálepkou.
Nálepky na sběrné nádobě (popelnici): 
zelená – svoz každý týden
žlutá – svoz 1x za 14 dní
červená – od 1. 10. do 31. 3. svoz každý týden
od 1. 4. do 30. 9. svoz 1 x 14 dní
bílá – svoz každý týden pouze od 1. 10. do 31. 3.
Svozové dny (SKO): úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná 
Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, Sněžná
                                   pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

Červenec byl u nás citelně chladnější
První prázdninový měsíc patřil v Krásné Lípě po teplotní stránce k normálním měsícům. I tento měsíc ale 
platilo, že samotný sever Čech byl ve srovnání s jinými oblastmi v rámci ČR se stejnou nadmořskou výškou 
citelně chladnější. Teplejší vzduch z jižních směrů sem jednoduše nedosáhl v takové intenzitě. Co k nám 
ovšem dosáhlo, byly srážky, kterých spadlo po pěti letech opravdu dost. Krásnolipsko, tak jako jedna z mála 
oblastí, již netrpí suchem.
První červencová dekáda byla rozdělena na chladnější a teplejší část. V první polovině této dekády šplhaly 
teploty na hodnoty kolem 20°C. Ve druhé půlce se pohybovaly v odpoledních maximech kolem 24°C.
Na druhou červencovou dekádu v Krásné Lípě budou neradi vzpomínat zejména ti, kteří si vzali v práci do-
volenou a ještě k tomu vyrazili pod stan. Ještě na samém počátku dekády se odpolední teplota vyšplhala 
nad letních 25°C. Následující den ale přecházela přes naše území studená fronta, která přinesla v ranních 
hodinách vydatný déšť, při kterém do dopoledne napadlo přes 30 mm srážek. Za frontou se v odpoled-
ních hodinách ještě vytvářely přeháňky a bouřky, které v nejsilnější části postupu zasáhly severní Čechy 
a do krásné Lípy přinesly dalších 20 mm srážek. Suma sumárum 11. 7. napršelo celkem 51 mm srážek. Sráž-
kového „prvenství“ pro tento den dosáhl Liberec, kde napršelo o dalších 20 mm srážek více.
Následující dny se bohužel vyskytly další nezanedbatelné dešťové srážky a také dosti poklesly teploty. Na-
příklad v období 13. – 17. 7. se teploty v 15:00 pohybovaly jen kolem 15°C.
Po ochlazení ve druhé dekádě dorazilo na přelomu dekád prudké oteplení. Mnohde bylo naměřeno vy-
soko nad 30°C. V Krásné Lípě jsme se museli spokojit s teplotou opět podstatně nižší – jen kolem 27°C. 
V půlce dekády ale dorazilo další ochlazení a 25. 7. vystoupaly denní teploty 18°C. A také se přidal déšť. 26. 
7. napršelo 20 mm srážek, o den později 11 mm. Vydatné srážky zasáhly Jizerské hory. Hladiny řek v této 
lokalitě prudce vrostly, naštěstí po  ustání deště rovněž velmi rychle klesly na  normální stavy. Červenec 
se nakonec rozloučil s další horkou vlnou, která se přenesla až do srpna. 30. 7. padlo maximum letošního 
července +29,5°C.
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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Hasiči vyjížděli 
zbytečně

V  úterý 15. srpna vyjížděli krásnolipští hasi-
či k nahlášenému pádu dítěte z útesu někde 
v  oblasti Köglerovy naučné stezky - Jezevčí 
Hory. Po  neúspěšném pátrání byl do  akce 
nasazen i  vrtulník letecké služby Policie ČR 
s termovizí. Nakonec se ukázalo, že se jednalo 
o falešný poplach a oznámení bylo smyšlené. 
(https://www.facebook.com/sdhkrasnalipa)

Částečná 
dopravní uzavírka 

na přejezdu 
ze Chřibské 
do Rybniště

Dne 29. 8. 2017 od  08:00 do  18:00 pro-
běhne v  místě železničního přejezdu P3268 
na  trati Děčín východ – Rumburk, silnice 
II/263, Chřibská - Rybniště částečná dopravní 
uzavírka v podobě dopravního omezení zúže-
ním komunikace do jednoho jízdního pruhu. 
Toto dopravní omezení je nezbytné z důvodu 
vadných spojovacích prvků v přejezdové kon-
strukci a jejich nutné výměně.
(Správa železniční dopravní cesty, státní orga-
nizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem)

Kotlíková dotace
Připravuje se 3. výzva kotlíkové dotace Ústec-
kého kraje. Vyhlášení se předpokládá v  září 
2017. Informace naleznete v  pdf na: http://
www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_or-
g=450018&id_dokumenty=1715299. Další 
informace na  stránkách Ústeckého kraje: 
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/
ds-99776/p1%3D204744. V průběhu podzim-
ních měsíců proběhne informační seminář 
i v Krásné Lípě.

Keramickou dlažbu nahradí žula
Zadní vstup Domu Českého 
Švýcarska prochází rekon-
strukcí. Původní keramická 
dlažba, která je již velmi 
poškozená, je vyměňována 
za  obklad ze žulových de-
sek s  protiskluzovou úpra-
vou. Nejprve je opravováno 
schodiště, navazovat bude 
oprava plošiny pro přístup 
imobilních osob.

Potvrzeno: České Švýcarsko má další druh netopýra
Nový druh netopýra se odborníkům podařilo nalézt nedaleko 
Hřenska. Pomocí speciálního detektoru zachycujícího ultrazvukové 
echolokační signály a  následné počítačové analýzy získaných dat 
byl totiž vůbec poprvé v Českém Švýcarsku prokázán výskyt silně 
ohroženého netopýra Saviova.
Již v loňském roce zde byly zaznamenány dva nové druhy netopý-
rů (netopýr brvitý a netopýr alkathoe). Aktuálně potvrzený netopýr 
Saviův byl opakovaně zaznamenán od  jara do  podzimu loňského 
roku. Netopýr Saviův patří mezi teplomilné druhy a  vyskytuje se od  západního Středomoří 
po střední Asii a podhůří Himálaje. V České republice byl poprvé zjištěn na jižní Moravě v roce 
2001. Dokladů o jeho výskytu však stále přibývá, vč. dokladů o rozmnožování. Byl zjištěn např. 
i v Praze. Nález v kaňonu Labe je však zatím nejsevernější lokalitou jeho výskytu v Evropě!
Celkem již bylo v  Českém Švýcarsku zaznamenáno 22 druhů netopýrů z  celkových 27 druhů 
nalezených v České republice.

(Richard Nagel)

Rozsáhlá oprava České silnice byla dokončena
Po více než roce byla dokončena rozsáhlá oprava takzvané České silnice, páteřní komunikace 
národního parku České Švýcarsko propojující Vysokou Lípu s bývalou hraniční osadou Zadní Jet-
řichovice. O její opravu usilovala správa parku prakticky od svého vzniku v roce 2000. Potřebné 
peníze na opravu nakonec správa parku získala právě od Ministerstva životního prostředí, a to 
ve výši necelých 15 milionů korun. V rámci opravy byly obnoveny všechny propustky pod vlastní 
silnicí i pod přilehlými odbočkami, byly obnoveny příkopy v celé délce silnice, ale především 
byl opraven povrch komunikace. Konkrétně v úseku od Vysoké Lípy po odbočku na Tokáň byl 
položen nový asfalt, navazující úsek do Zadních Jetřichovic se pak dočkal nového štěrkového 
povrchu. 

(Richard Nagel)
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Evropští umělci naposledy
ve Filipově 
Martina Kociánová – soprán/mezzosoprán a  varhaník Petr Čech se 
představí na posledním koncertu mezinárodního hudebního festivalu, 
který se koná v  poutní bazilice Panny Marie ve  Filipově v  neděli 27. 
srpna od 14:00 hodin.

Výstava děl Martina Frinda

Až do 1. září je přístupná výstava děl Martina 

Frinda v  Domě Českého Švýcarska. Jedná 

se o  jednoho z  potomků známého malíře 

Augusta Frinda. 

Se strážcem do národního 
parku
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do  práce profesionálních 
i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se přitom 
v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou. 
Do Kyjovského údolí – úterý 29. srpna, sraz v 10:00 v Brtníkách – ústav 
sociální péče. Trasa Brtníky – Kyjovské údolí a zpět.

Mezinárodní noc pro netopýry 
v Jiříkově
Tradiční večerní setkání pod širým nebem, při kterém se můžete setkat 
s živým netopýrem a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života těchto 
tajemných nočních tvorů se uskuteční v pátek 8. září mezi 19:00 – 20:00 
hodin. Při příležitosti mezinárodní noci pro netopýry bude zájemcům 
umožněna prohlídka místní štoly v  Jiráskově ulici. Akce je vhodná 
především pro děti a jejich rodiče.
S sebou teplé oblečení a svítilnu, zájemci o prohlídku štoly si přinesou 
také helmu (například cyklistickou)

Dřevosochařské sympozium
Přijďte si prohlédnout, jak šikovní dřevosochaři mění kmeny 
nepůvodních druhů stromů v  sochy vzácných a  ohrožených druhů 
živočichů Českosaského Švýcarska. V plánu jsou rys ostrovid, čáp černý, 
plch zahradní, mlok skvrnitý, ale také amonit z dávné historie, kdy se 
začal odvíjet příběh našich pískovcových skal.
Ve  středu, 13. září od  18:00 hodin se v  rámci sympozia uskuteční 
přednáška a  beseda s  Marií Hruškovou na  téma "Lidé a  stromy" 
(venkovní učebna Správy NP České Švýcarsko). 
Akce se uskuteční v areálu Správy NP České Švýcarsko ve dnech 11. – 
16. září.

Dny řemesel u Dolského mlýna
Louka u Dolského mlýna opět po roce ožije starými řemesly. V letošním 
roce se můžete těšit na pálení milíře a ukázky výroby dřevěného uhlí, 
probíhat bude i  tavba železné rudy, archeo-experiment vypalování 
keramiky v  jámě, výroba smoly, potaše, dehtu, kolomazi, pečení 
v  chlebové peci, ukázky řezbářství, malířství a  mnoha dalších 
zapomenutých řemesel. Ukázky řemesel zpestří také exkurze, 
přednášky a koncerty pod širým nebem.
Místo: louka u Dolského můstku, Dolský mlýn
Kdy: sobota 19. – sobota 26. srpen 10:00 – 16:00

Za tajemstvím Jetřichovických 
skal 
…aneb po  stopách prvního psaného průvodce Českým Švýcarskem 
1864 se můžete vydat ve  středu 30. srpna. Na  podvečerní výlet Vás 
vezme průvodkyně Helena Doudová. Délka trasy je asi 9 km. Sraz 
účastníků v  16:30 hodin u  informačního střediska v  Jetřichovicích, 
návrat zhruba ve 21:00 hodin. Nutná rezervace místa na 777 819 913 
u Romany Kořínkové. Cena 100 Kč za osobu.

Letní prohlídky pro děti 
v Loretě
Loreta Rumburk pořádá pro dětské návštěvníky speciální prohlídky 
barokní památky. Určeny jsou dětem od 5 do 11 let. Dětské prohlídky 
loretánského areálu v Rumburku se konají do 31. 8., od úterý do soboty 
vždy v 15:00 hodin. Během hodinové prohlídky s průvodkyní se malí 
návštěvníci přístupnou formou seznámí s  loretánským příběhem 
o  přenosu domku, v  němž žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých 
úkolů, luštění hádanek a  kreslení. Rodiče v  tu dobu absolvují vlastní 
prohlídkový okruh v areálu Lorety Rumburk. Účast při letní prohlídce 
pro děti je vhodné si rezervovat na tel. +420 604 555 922. Vstupné je 
50 Kč.

Loretánskými slavnostmi 
vyvrcholí oslavy 310 let Lorety
Barokní sakrální památka Loreta Rumburk ožije v  sobotu 16. září 
od  10:00 do  17:00 hodin zpěvem, pohádkami a  divadlem v  kostele. 
Děti čeká tvoření ve výtvarných dílnách. Dětské i dospělé návštěvníky 
pak půjčovna historických kostýmů z  období renesance a  baroka. 
Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem.
Vstupné je 25 Kč.

S novým školním rokem
do Berušky
Milí rodiče, prarodiče a další příbuzní našich nejmenších, v úterý 5. září 
začíná další školní rok v Mateřském centru Beruška Krásná Lípa. Přijďte 
si se svými předškolkovými dětmi pohrát, zacvičit, výtvarně a hudebně 
zatvořit, a  to každé úterní a  páteční dopoledne od  9:00 do  11:30 
hodin v podkroví školní družiny. Při první návštěvě vám vše podrobně 
představíme, vy si pouze vezměte přezůvky a svačinku. Těší se na vás 
hodné tety z Berušky!
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Vladimír Franz využil varhany 
naplno
Mimořádný hudební 
zážitek přineslo vy-
stoupení profesora 
Vladimíra Franze. Vy-
studovaný právník, 
výtvarník, literát, hu-
debník a v neposled-
ní řadě také pedagog 
(a také trochu politik 
- kandidát z  minu-
lých prezidentských 
voleb)  pro tuto příležitost připravil originální varhanní kompozici in-
spirovanou pestrou geologickou historií našeho regionu.
Po více jak hodinu trvající intenzivní a naléhavý přednes, poskytl poslu-
chačům v Krásné Lípě zatím nevídaný hudební prožitek, kdy Vladimír 
Franz dokonale provětral i tu poslední píšťalu našich kostelních varhan. 
Divácká návštěva byla velmi slušná a opět se potvrdilo, že zájem o kva-
litní hudební nabídku se zvyšuje. S výtvarnou polohou této výjimečné 
osobnosti se budeme mít možnost seznámit v příštím roce, kdy uspo-
řádáme prázdninovou výstavu v Domě ČŠ.

Turisté uklízeli prameny 
Křinice
Dvě auta, sedm do-
spělých, jedna malá 
princezna Anežka, 
hrábě, rýče, lopaty, 
křovinořez. Příjemné 
počasí, dobrá nála-
da – ideální předpo-
klady pro brigádu 
u  pramene Křinice 
-Tří studánek. Křoviňák posekal, co se dalo, hrabalo se, čistily se pěšiny, 
velký altán a hlavně příkopy, z kterých se vytahovaly naházené velké 
balvany a kameny, větve, velké množství šišek, aby voda měla snadněj-
ší odtok. Na konci jsme si zaslouženě udělali ohýnek a opekli buřtíky. 
Brigádníkům velké díky.

(Jitka Štraubová)

Hana Dastychová vede Český 
skokový pohár
Hana Dastychová již několik let reprezentuje prostřednictvím Jezdecké 
stáje Krásná Lípa město Krásná Lípa v  parkurovém skákání. Hana 
Dastychová je pravidelnou účastnicí Českého skokového poháru, kde 
pravidelně dosahuje stupně vítězů v rámci seriálové soutěže "Amateur 
tour". Posledním úspěchem je první místo v  šestém kole Českého 
skokového poháru, který se konal začátkem srpna ve  Zduchovicích, 
čímž si zajistila 

vedoucí pozici v čele žebříčku. autor: Michal Motygin

Do Krásné Lípy se sjely děti ze 
šesti národních parků

Třicítka dětí ze šesti národních parků 
na  česko-německé jazykové hranici 
(České a  Saské Švýcarsko, Šumava, 
Bavorský les, Podyjí a Thayatal) se se-
šla první srpnový týden v Krásné Lípě, 
aby se zde zúčastnila mezinárodního 
tábora pořádaného Správou NP České 
Švýcarsko. Na  táborníky čekal bohatý 
program plný dobrodružství, poznává-
ní přírodních krás Českého Švýcarska, 
zdokonalování tábornických doved-

ností, ale i her, odpočinku, zábavy a navazování nových přátelství.
Mezinárodní tábor dětí a mládeže z  regionu národních parků na česko-německé jazykové hranici je 
dlouhodobým projektem realizovaným již od konce 90. let minulého století správami národních České 
a Saské Švýcarsko, Šumava a Bavorský les. Od roku 2011 se k pořadatelům přidaly také správy NP Podyjí 
a Thayatal. V organizaci táborů se jednotlivé správy střídají (v příštím roce se tábor uskuteční v národ-
ním parku Bavorský les). Realizaci letošního ročníku fi nančně podpořily Českoněmecký fond budouc-
nosti, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

(Richard Nagel)
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USNESENÍ
ze 49. zasedání Rady města
Krásná Lípa konaného dne 7. 8. 2017

I. Hlavní program

Závěry z jednání 15. ZM 
Usnesení RM č. 49 – 01/2017   
RM projednala průběh a závěry z jednání 15. ZM ze dne 
24. 7. 2017 a ukládá: 
- Ing. Petru Simandlovi zabývat se řešením dopravní 
situace a bezpečnosti silničního
  provozu na Varnsdorfské ulici.  

II. Došlá pošta

Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 49 – 02/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 348/2 o výměře 1065 m2, k. ú. Krásný Buk,
- p. p. č. 2147/1 o výměře 2051 m2, k. ú. Krásná Lípa.
 
Pronájem části p. p. č. 690, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 03/2017   
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 690 o výměře 203 
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Mirosla-
vu Stankovičovi, bytem Studánecká 21, Krásná Lípa. 

Pronájem p. p. č. 313, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 49 – 04/2017   
RM schvaluje pronájem p. p. č. 313 o výměře 696 m2, k. 
ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Marce-
le Horáčkové, bytem Kotkova 269/2, Liberec. 

Pronájem p. p. č. 2290 a p. p. č. 2291/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 05/2017  
RM na základě cenové nabídky schvaluje pronájem 
p. p. č. 2290 o výměře 196 m2 
a p. p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Šárce Martínkové, bytem 
Nerudova 1/4, Rumburk, za cenu 2000 Kč s tím, že v pří-
padě podání žádosti o odkoupení uvedených pozemků 
pro výstavbu RD bude výpovědní doba 3 měsíce.  

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 49 – 06/2017   
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 
99/23/70/014 (nájemce Josef Rojer, bytem Krásný Buk 
54, Krásná Lípa), kterým se ze smlouvy vypouští p. p. č. 
348/2, k. ú. Krásný Buk. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 49 – 07/2017   
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 441/2 o výměře 719 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 441/10 o výměře 341 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 439/1 o výměře 305 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 440 o výměře 163 m2, k. ú. Krásná Lípa. 

Prodej p. p. č. 1208 a části p. p. č. 1138, vše k. ú. 
Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 49 – 08/2017   
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1208 o výmě-
ře 1142 m2 a části p. p. č. 
1138 o výměře 127 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Danielu a Lence Fritscheovým, bytem 
Sněžná 28, Krásná Lípa za cenu 56 560 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej p. p. č. 979 a p. p. č. 981, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 09/2017   
RM bere na vědomí odstoupení Petra Žuchy, bytem 
Rybniště 89 od žádosti na prodej 
p. p. č. 979 a p. p. č. 981, vše k. ú. Krásná Lípa. RM schva-
luje vrácení kauce 5000 Kč. 

Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 49 – 10/2017   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 68 460 Kč 
Tomáši a Michaele Gottwaldovým, bytem Nemocniční 
1072/36, Krásná Lípa.
 
Vrácení jistiny 
Usnesení RM č. 49 – 11/2017   
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 88 500 Kč 
Mgr. Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 1063/28, 
Krásná Lípa a Pavlu Novotnému, bytem Karolíny Světlé 
3019, Varnsdorf. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 97/23/70/102 
Usnesení RM č. 49 – 12/2017   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozem-
ku č. 97/23/70/102, nájemce Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
Praha 3, dle předloženého návrhu. 

Byty - neprodloužení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 49 – 13/2017   
RM se seznámila s žádostí Jana Pecky o znovuprojedná-
ní ukončení nájemní smlouvy 

a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy k bytu č. 
24, Nemocniční 1149/12a. RM trvá na ukončení smluv 
zejména z důvodu trvajícího dluhu na nájemném 
a anuitních splátkách. 

Smlouva o dílo - Termi s. r. o. - přecejchování 
vodoměrů 
Usnesení RM č. 49 – 14/2017   
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2017/11/26 - 211 
s fi rmou TERMI s. r. o., se sídlem Pohraniční stráže 2047, 
Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů, dle 
předloženého návrhu. 

Byty - pronájem - byt č. 25, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 49 – 15/2017   
RM schvaluje pronájem bytu č. 25, Nemocniční 
1149/12a za podmínky uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy v pořadí:
1. Romana Kasperová, bytem Nemocniční 1092/2a, 
Krásná Lípa,
2. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná 
Lípa,
na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 s auto-
matickým 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. 25, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 49 – 16/2017   
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uza-
vření budoucí kupní smlouvy na byt č. 25, Nemocniční 
1149/12a v pořadí:
1. Romana Kasperová, bytem Nemocniční 1092/2a, 
Krásná Lípa,
2. Dana Slanařová, bytem Malátova 1095/15, Krásná 
Lípa,
s účinností od 1. 10. 2017.  

Byty - pronájem - byt č. 1, Rumburská 977/5 
Usnesení RM č. 49 – 17/2017   
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Rumburská 977/5 
v tomto pořadí:
1. Tomáš Bóna, bytem Vilémov u Šluknova 157,
2. Taťána Oličová, bytem Vodárenská 2356, Kladno.
RM schvaluje Tomášovi Bónovi výjimku z Pravidel pro 
pronájem městských bytů a bytů v domech s pečova-
telskou službou v Krásné Lípě, týkající se čl. 4, odst. 1.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady. 

III. Různé

Nominace na člena správní rady o. p. s. ČŠ 
Usnesení RM č. 49 – 18/2017   
RM schvaluje jmenování Ing. Zbyňka Linharta, bytem 
Bezručova 599/4, Krásná Lípa, členem Správní rady o. 
p. s. České Švýcarsko na další funkční období.  

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 41, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 49 – 19/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 41, Nemoc-
niční 1137/6. Byt I. kategorie 
o velikosti 1 + 1 (29,65 m2, sazba 41,12 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. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 23, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 49 – 20/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 
11. 2017 byt č. 23, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie 
o velikosti 1 + 1 (29,54 m2, sazba 41,12 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. 

Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 18, Nemocniční 
1148/12 - Dům 
s pečovatelskou službou 
Usnesení RM č. 49 – 21/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 18, Nemoc-
niční 1148/12 (Dům 
s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 
(43,36 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady.  

Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 24, 
Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 49 – 22/2017   
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat byt č. 
24, Nemocniční 1149/12a. Byt 
I. kategorie o velikosti 1 + 1 (32,05 m2, sazba nájemné 
14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy v případě splácení 
kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady. 
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní 
smlouvy při uhrazení kupní ceny bytové jednotky 
v minimální výši 253 tis. Kč před podpisem smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy příp. uhrazení kupní 

ceny v max. 36 měsíčních anuitních splátkách.  

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 49 – 23/2017   
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími 
nájemníky dle předloženého návrhu. 

Nebytové prostory - splatnost nájemného 
Usnesení RM č. 49 – 24/2017   
RM schvaluje změnu termínu splatnosti nájemného 
za druhé pololetí roku 2017 
z 31. 7. 2017 na 31. 12. 2017, bez úroku z prodlení, 
za nájemné objektu Křinické náměstí 1161/10, společ-
nosti České Švýcarsko o. p. s., se sídlem Křinické náměstí 
1161/10, Krásná Lípa. 

Byt v domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 
1148/12, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 25/2017   
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Nemocniční 1148/12, 
v tomto pořadí:
1. Menzelová Annelies, Elišky Krásnohorské 32, Krásná 
Lípa,
2. Rojer Jaroslav, Pletařská 2, Krásná Lípa,
3. Schmidová Jaroslava, Krásná Lípa – Krásný Buk 10, 
4. Švorcová Ludmila, Frindova 924/8, Krásná Lípa. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady.

Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 49 – 26/2017   
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví 
Martina Bušty, bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa. 

Odstranění havarijního stavu mostu přes Křinici, 
ev. č. KL - 16 
Usnesení RM č. 49 – 27/2017   
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
2016/11/14 - 376 na provedení díla „Odstranění hava-
rijního stavu mostu přes Křinici, ev. č. KL - 16“ s fi rmou 
SaM silnice 
a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, Děčín, IČ 
25042751, dle předloženého návrhu. 

Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřej-
nou kanalizační síť 
Usnesení RM č. 49 – 28/2017   
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro 
Dotační program na připojení na veřejnou kanalizační 
síť pro rok 2017. Jedná se o tyto žadatele:
- Hrádková Irena a Král Miroslav - smlouva č. 2017/15/15 
- 197, 
- Bartošová Soňa a Bartoš Jiří - smlouva č. 2017/15/15 
- 198, 
- Bagárová Blanka a Žáčková Andrea - smlouva č. 
2017/15/15 - 199, 
- Martínek Karel a Martínková Květoslava - smlouva č. 
2017/15/15 - 200, 
- Pavelka Jiří a Pavelka Klára - smlouva č. 2017/15/15 
- 209, 
- Kurucová Marta a Kuruc Štefan - smlouva č. 
2017/15/15 - 210. 
 
Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy, 
plotu, fasády 2017 
Usnesení RM č. 49 – 29/2017   
RM schvaluje jednotlivé smlouvy o poskytnutí dotace 
na opravu střechy, plotu nebo fasády z Dotačního pro-
gramu na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2017. 
Jedná se o:
- Dušek Petr - fasáda - smlouva č. 2017/15/15 - 213,
- Ptáčníková Miluše - fasáda - smlouva č. 2017/15/15 
- 214. 

Smlouva o poskytnutí dotace na opravu plotu  
Usnesení RM č. 49 – 30/2017   
RM neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 
2017/15/15 – 212 s Jiřím Homolkou, bytem E. Krás-
nohorské 1069/3, Krásná Lípa, z důvodu nesplnění 
podmínek. 

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
Usnesení RM č. 49 – 31/2017   
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy o převodu nemovité věci 
č. 2017/10/15 - 215, na odprodej části pozemku č. 
1086/3, k. ú. Krásná Lípa, o výměře cca 20 m2 na stavbu 
nové distribuční trafostanice v ulici Tyršova, s fi rmou 
ČEZ Distribuce a. s., se sídlem, Teplická 874/8, Děčín, 
IČ 24729035. 

Souhlas s oplocením pozemku města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 49 – 32/2017   
RM vydává souhlas nájemcům pozemku p. p. č. 2164, 
k. ú. Krásná Lípa, Jiřímu Homolkovi a Janě Homolkové, 
bytem E. Krásnohorské 1069/3, Krásná Lípa, s oploce-
ním jmenovaného pozemku.  

Rekonstrukce elektroinstalace - Masarykova 25/9 
Usnesení RM č. 49 – 33/2017   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených 
nabídek uzavření Smlouvy o dílo 

č. 2017/11/18 - 219 na rekonstrukci elektrorozvodů 
v objektu Masarykova 25/9, Krásná Lípa s fi rmou 
MASOPUST ELEKTRO v. o. s., Mělnická 1063/11, Jiříkov, 
IČ 25014374, dle předloženého návrhu.  

Oprava střechy - Smetanova 2 
Usnesení RM č. 49 – 34/2017   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených 
nabídek uzavření Smlouvy o dílo 
č. 2017/11/18 - 220 na výměnu střešní krytiny (1/2 
střechy - západní strana) na objektu Smetanova 285/2, 
Krásná Lípa s fi rmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310, 
Chřibská, IČ 67223851, dle předloženého návrhu.  

Výměna oken - Masarykova 246/6 
Usnesení RM č. 49 – 35/2017   
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených 
nabídek uzavření Smlouvy o dílo 
č. 2017/11/18 - 221 na výměnu oken v objektu Masary-
kova 246/6 (okna v I. NP) 
s fi rmou SAMAT spol. s r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod 
Jedlovou, IČ 40229017, 
dle předloženého návrhu.  

Dofi nancování soc. služeb 
Usnesení RM č. 49 – 36/2017   
RM bere na vědomí informaci k dofi nancování soci-
álních služeb v rámci dotačního programu Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 na pečova-
telskou službu ve výši 23 300 Kč. RM schvaluje podpis 
dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu sociálních služeb. 
RM doporučuje ZM přijmout dotaci na dofi nancování. 

Žádost pečovatelská služba 
Usnesení RM č. 49 – 37/2017   
RM schvaluje podání žádosti o fi nanční podporu v pro-
gramu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 
v mimořádném termínu výhradně na platy pracovníků 
v sociálních službách. 

Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná 
Lípa k 30. 6. 2017 
Usnesení RM č. 49 – 38/2017   
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým 
příjmům města Krásná Lípa 
k 30. 6. 2017. 

Přehled plateb místních poplatků za 1 - 6/2017 
Usnesení RM č. 49 – 39/2017   
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků 
za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapa-
city a za užívání veřejného prostranství uhrazených 
v období 
1 - 6/2017. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - dofi nancování služeb 
Usnesení RM č. 49 – 40/2017   
RM doporučuje ZM schválit příspěvkové organizaci 
Kostka Krásná Lípa, p. o. přijetí navýšení dotace 
z programu „Podpora sociálních služeb Ústeckého 
kraje 2017“ 
od Ústeckého kraje ve výši 365 900 Kč.  

Kostka Krásná Lípa, p. o. - žádost o dotace 
Usnesení RM č. 49 – 41/2017   
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. podání žádostí 
o dotace:
- na dofi nancování sociálních služeb - mzdy v sociálních 
službách od Ústeckého kraje,
- na Klub Včelka Lila rosa, práce s rodinami a dětmi 
z Romského vzdělávacího fondu, 
- na sociální služby z programu Podpora Ústeckého 
kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program.  

Zpráva o plnění úkolů ze 47. RM 
Usnesení RM č. 49 – 42/2017   
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů ze 47. RM. 

IV. Informace

Informace 
RM projednala následující informace a zápisy:
- Informace o prodeji pozemku Chudobovým,
- Informace o terénním programu WHITE LIGHT,
- Přehled plnění daní za období leden až červen 2017,
- Dopis ze dne 3. 7. 2017 od občanů z Nemocniční ulice, 
Krásná Lípa ve věci krmení
  koček,
- Zápis z 23. plenárního zasedání Rady NP České Švýcar-
sko ze dne 23. 6. 2017,
- Zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 31. 
7. 2017,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 
1. 8. 2017.

 Jan Kolář 
 Jana Drobečková 


