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Příští číslo vyjde za tři týdny

Nechceme ve městě další problematické příchozí, 
ani další zdevastované domy
Město Krásná Lípa dne 16. 11. 2017 požádalo 
Městský úřad Rumburk o  vydání opatření obecné 
povahy ve  smyslu § 33d zákona č. 111/2006 Sb., 
o  pomoci v  hmotné nouzi, v  platném znění pro 
přesně specifi kované oblasti, určené jednotlivými 
konkrétními objekty, ke  kterým se váží negativní 
jevy v  souvislosti se sociálně vyloučenými lokali-
tami. Žádost jsme dle našeho názoru dostatečně 
odůvodnili. Městský úřad Rumburk námi požado-
vané tzv. bezdoplatkové zóny odmítl vyhlásit! Proti 
postupu rumburského úřadu jsme podali stížnost 
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který shledal 
postup Rumburku v rozporu se zákonem.
K argumentaci MěÚ Rumburk lze uvést následující:

1) Není pravda, že bezpečnostní situace je stabili-
zovaná. To je možné tvrdit velmi obecně, nikoli 
však při porovnání s okolními obvodními oddě-
leními Policie ČR. Přesnější formulace by měla 
znít, že bezpečností situace je stabilně horší než 
v okolním regionu.

• Ze zprávy OOP Krásná Lípa ze dne 15. 1. 2018 
lze např. vyčíst, že i  jen v 10 (z celkem 18) uve-
dených domech bylo v  r. 2017 spácháno 16 
trestných činů z  celkového množství 125 spá-
chaných na  celém území města, tedy celých 
13%. To je velmi významný podíl. V Krásné Lípě 
je mimochodem evidováno 1 331 domů! Kdyby 
všechny tyto domy byly podobně problémové, 
nedalo by se tady v podstatě žít.

 Zároveň na těchto adresách došlo ke spáchání 9 
přestupků (proti soužití, majetku a rušení noční-
ho klidu) z celkového ročního množství 55 pře-
stupků, tedy celých 16% přestupků bylo vázáno 
k těmto objektům. Opět se domníváme, že jde 
o velmi významný podíl.

 Pro doplnění uvádím, že většina z  18 specifi -
kovaných objektů je předmětem tzv. byznysu 
s chudobou, kdy byty pochybné kvality v těch-
to domech jsou pronajímány za  neadekvátní 
nájmy, zpravidla kolem 10 tis. Kč měsíčně. Do-
mníváme se, že je druhotné sledovat meziroční 
vývoj, stav r. 2017 je dostatečně negativní.

• Z Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje za rok 
2017 lze vyčíst srovnání nápadu trestné a  pře-
stupkové činnosti až do  úrovně jednotlivých 
obvodních oddělení.  Je zde jasně uvedeno (str. 
16), že nejvíce trestných činů v indexovém vyjá-
dření bylo spácháno v obvodu OOPČR Šluknov 

a Krásná Lípa. Obdobně tomu je i u násilné trest-
né činnosti a  u  krádeží vloupáním. Mimocho-
dem OOP Varnsdorf, kde bylo opatření obecné 
povahy vydáno, je v těchto ukazatelích až na 5. 
místě v pořadí, z celkových 8 OOP na Děčínsku. 

Zároveň je nutné si uvědomit, že statistiky neuvádí 
tzv. latentní kriminalitu, která zůstává neohlášena, 
ani neevidují pouhé výjezdy do problémových lo-
kalit, které nekončí založením spisu o  přestupku, 
popř. trestném činu, ale končí jen domluvou apod.
Zahrnuta není ani velmi specifi cká drogová krimi-
nalita, nicméně z místní znalosti a poznatků je zřej-
mé, že se jedná o  zásadní problém s  významným 
přesahem hlavně do romské komunity.

2) Není pravda, že tzv. nepřizpůsobiví občané bydlí 
rovnoměrně na více místech v rámci územního 
obvodu. Naše žádost byla koncipována jako 
velmi konkrétní, jasně vymezená jednotlivými 
domy na území města. Z adres je patrné, a i jen 
zběžný pohled do  mapy města to potvrzuje, 
že jde v  zásadě jen o  dvě exponované lokality 
ve směru na Kyjov a Varnsdorf.

3) Není relevantní tvrdit, že ve 3 z celkem 18 navr-
žených domů probíhá intenzivní a úspěšná soci-
ální práce a že případné vydání opatření obecné 
povahy by mělo právě na tyto rodiny negativní 
dopad. Naopak, příliv dalších problematických 
osob ohrožuje právě tyto rodiny, kterým věnu-
jeme odpovídající asistenci. Na okraj uvádím, že 
nejde jen o 3 uvedené rodiny, asistence probíhá 
na území města v zásadně větším počtu rodin.

4) Domnívám se, že lze považovat MěÚ Rumburk 
v  této věci za  podjatý a  rozho-
dování mohlo být ovlivněno 
i  jinými faktory. V  tisku (Mladá 
fronta DNES, regionální příloha 
Severní Čechy z úterý 22. 5. 2018) 
je v  článku „Lípa se bojí problé-
mových, Rumburk nesouhlasí“ 
zveřejněno prohlášení tajemní-
ka MěÚ Rumburk Mgr.  Dagmar 
Žákové, cituji: „Pokud by Rum-
burk pro obce a  města ve  svém 
správním obvodu tato opatření 
vydával, mohlo by dojít ke stěho-
vání nepřizpůsobivých obyvatel 
v  rámci Šluknovského výběžku. 
To vedení Rumburku nepovažuje 

za šťastný krok“. V této agendě se jedná o přene-
senou působnost, nikoli o rozhodování v působ-
nosti samostatné.

Musíme konstatovat, že město Krásná Lípa k žádos-
ti o vydání obecné povahy přistoupilo po pečlivém 
zvážení až poté, co tak učinil Varnsdorf, největší 
město Šluknovska. Zároveň tak učinila řada měst 
v  blízkém či vzdálenějším regionu, např. Děčín 
nebo Ústí nad Labem i další města, mnohá tzv. bez-
dávkové zóny vyhlásila dokonce celoplošně. Cílem 
naší snahy není vytlačování stávajících sociálně ne-
přizpůsobivých obyvatel, ale zamezení přílivu dal-
ších z okolních měst, která již toto opatření přijala.
Město Krásná Lípa je dlouhodobě aktivní v oblasti 
boje proti sociálnímu vyloučení, realizujeme řadu 
podpůrných sociálních opatření, dlouhodobě jsme 
spolupracovali s vládní Agenturou pro sociální za-
čleňování atd. Do  sociální problematiky vkládáme 
významné fi nanční prostředky prostřednictvím 
naší příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa. 
Současná situace v  regionu, kdy opatření obecné 
povahy požadují i  jiná města v  okolí, nás zásadně 
ohrožuje a  znevýhodňuje, neboť migrace za  do-
stupným bydlením je v regionu denní realitou.
Zamítavým rozhodnutím MěÚ Rumburk se cítíme 
poškozeni na  svých právech a  domníváme se, že 
naše žádost byla projednána tendenčně, neby-
la dostatečně posouzena v  širších souvislostech 
a rozhodnutí neodpovídá skutečné situaci v našem 
městě. Vzhledem k  vyjádření Krajského úřadu ÚK 
zvažujeme ve  spolupráci s  naší právní zástupkyní 
další postup. Zároveň připravujeme podání nové 
žádosti.

Jan Kolář, starosta
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SVOZ 
SEPAROVANÉHO ODPADU 
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční:
Krásná Lípa, K. Horka, Krásný Buk, Kyjov: 2. 8 / 16. 8.
Vlčí Hora, Zahrady: 30. 7. / 13. 8.
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, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie.
Svoz komunálního odpadu (SKO):
1. 10. 2017 začal tzv. zimní svoz sběrných nádob 
na SKO, Od 1. 4. 2018 zimní svoz končí. 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

www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Odborné sociální poradenství
 JUDr. Hanzlíček
Občansko-právní poradenství 
JUDr. Pražák  
a Insolvence/oddlužení 
hanzlicek@komunitnicentrum.com 
telefon 777 925 302  
Otevřeno pondělí a středa 
 
Dluhové poradenství  
novakova@komunitnicentrum.com 
telefon 778 888 431 

Pracovní a kariérové 
poradenství,Retrostipendia 
houskova@komunitnicentrum.com
telefon 775 441 238

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
telefon 774 974 583

Terénní pracovník
jansova@komunitnicentrum.com
telefon 777 036 828

T-Klub – NZDM
PO – SO - 13:00 - 19:00

Amari klub – NZDM
PO – PÁ 12:00 - 14:00 
příprava do školy

PO – PÁ 14:00 - 17:00 
volnočasové aktivity
galbava@komunitnicentrum.com
telefon 721 055 893

Klub Včelka    
pro předškoláky od 3 let  
PO – PÁ 8:00 - 13:00  
hadravova@komunitnicentrum.com 
telefon 774 020 265

Odlehčovací služba 
Domácí péče o seniory.
telefon 777 925 302  
hanzlicek@komunitnicentrum.com  

Komunitní práce
sup@komunitnicentrum.com
telefon 774 233 010

Půjčovna kostýmů 
pro malé děti
telefon 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
telefon 777 925 302 

prádelna Kolíček
praní, žehlení, mandl, úklidy
sterbova@komunitnicentrum.com
telefon 777 291 340

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 hodin
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí 
až do 30. 9. 2018. 
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.
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: 723 255 954. 

Tour de Feminin 2018
Leah Thomas z UHC United Healthcare Pro Cycling 
Team zvítězila v  31. ročníku mezinárodního 
etapového cyklistického závodu žen Tour de 
Feminin – O  cenu Českého Švýcarska, Memoriál 
Šárky Víchové Peškové. V  hodnocení družstev si 
rovněž nejlépe vedl UHC United Healthcare Pro 
Cycling Team a  nejlepší českou závodnicí se stala 

Nikola Nosková startující za team MX2 Kooperativa, 
která se celkově umístila na  6. místě. Na  start 
letošního ročníku Tour de Feminin se ve  čtvrtek 
5. července v  Krásné Lípě postavilo více než 
150 závodnic z  25 teamu a  závod rozdělený do  5 
etap se jel až do neděle 8. července. 

(Zdroj: www.tourdefeminin.com)

Krátce před startem 1. etapy i celého závodu 5. července na náměstí v Krásné Lípě.

Jeden z  mnoha průjezdů pelotonu Krásnou Lípou, 
tenhle je z  poslední páté etapy, která se jela v  neděli 
8. července a cíl měla na Křinickém náměstí. 

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@bur-
kon.cz, https://www.facebook.com/
linhart.krasnalipa
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Tour de Feminin 2018 - PODĚKOVÁNÍ

Koncert Jany Kopicové & Dity Eiseltové

Vernisáž výstavy 
Vladimíra Franze 
a jeho koncert

Organizační tým „Tour de Feminin 2018“ touto cestou děkuje městu Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk a Varnsdorf, 
všem Technickým službám, dobrovolným hasičům, Městské policii, Policii ČR a všem zde nejmenovaným 
spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, tak i z celého Šluknovského výběžku a Českokamenicka a stejně tak 
i jednotlivým městům a obcím za pomoc při organizování letošního závodu.
Současně bych rád poděkoval celému realizační týmu za  dlouhodobou a  bezchybnou práci při vlastním 
závodě.

Jiří Vích – ředitel závodu

Další koncert v  rámci letošního krásnolipského 
kulturního léta se odehrál v podvečer 14. července 
v prostředí kostela svaté Máří Magdalény. Představily 
se nám Jana Kopicová a  Dita Eiseltová spolu se 
svými nástroji – hobojem a klávesami. Vystoupení, 
které si pro nás připravily, bylo pro posluchače nejen 
hudebním zážitkem, jak napovídá řada potlesků, 
ale byl zde i prostor pro dotazy. Dozvěděli jsme se 
tak řadu zajímavostí o  hudebních nástrojích, které 
zazněly, např. jak se ladí hoboj apod. Příjemným 
a  poučným doplněním hudebního programu bylo 
také moderování koncertu Karlem Jarolímkem. 
Nejenže představil umělkyně, v  průběhu koncertu 
jednotlivé skladatele, ale ze svého pohledu nám 
zprostředkoval i  pohled do  tváří publika, které si 
na  samý závěr vytleskalo přídavek. Zazněla tu tak 
skladba dalšího velkého skladatele a nejen z důvodu 
obdivu k jeho hudební tvorbě, ale i životní vitalitě, 
kterou bezmála devadesátiletý skladatel a dirigent 
Ennio Morricone o  den později ukázal i  v  Praze 

při svém vystoupení spolu s  Českým národním 
symfonickým orchestrem.

V pondělí 9. 7. 2018 přijel do Krásné Lípy Vladimír 
Franz, který v  Domě Českého Švýcarska zahájil 
výstavu svých obrazů s  názvem „Putování 
za  sluncem“, popsal příběh, který je v  obrazech 
ukryt i techniku malování akvarely.
Po  vernisáži výstavy jsme se přesunuli do  kostela 
sv. Máří Magdalény, kde pokračoval koncertem 
na varhany, jenž byl opět velmi nevšední zážitek.
Výstava obrazů Vladimíra Franze bude probíhat 
vždy od  úterý do  soboty, v  čase od  9:00 do  12:00 
a  od  12:30 do  16:00 hodin v  Domě Českého 
Švýcarska až do 10. 8. 2018.

Deset nejlepších cyklistek celého závodu při slavnostním vyhlášení na krásnolipském náměstí, které následovalo 
zanedlouho po projetí závodnic cílem poslední etapy.

Závod Tour de Feminin byl také zařazen do programu 
"Rodinné stříbro Ústeckého kraje pro rok 2018". 
Fotografi e z  předání ocenění zástupcem Ústeckého 
kraje, ke  kterému došlo rovněž v  rámci slavnostního 
vyhlášení výsledků celého závodu.
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Letní podvečer v kapli ve Vlčí Hoře

Děravý asfalt 
nahradí dlažba

Budujeme nové 
veřejné záchodky

V zaplněné kapli v sobotu 21. 7. jsme se zaposlouchali 
do poetických textů písniček Dagmar Voňkové. Jak 
nám prozradila, zásadně nepíše v  zimě. Během 
jarních a letních měsíců ji inspiruje příroda a skladby 
vznikají především na horách, kde se cítí být doma. 
Obdivovali jsme také její skvělou techniku hry 
na kytaru a úžasné experimenty, kdy hrála na svůj 
nástroj dvěma smyčci. Chvílemi jsme museli napínat 

uši, abychom slyšeli některé části skladeb. Mohli 
jsme si všichni uvědomit, jak zapomínáme, v dnešní 
příliš hlučné době, na prostý lidský sluch a obyčejné 
zvuky kolem nás. Poděkovali jsme paní Voňkové 
kyticí slunečnic, její nejoblíbenější květinou, 
rozloučili se s písničkami, které mají příběh a vydali 
se zpět ke svým domovům.

Alena Starostová

Chodníky okolo Domu služeb se postupně dočkají 
obnovy. Starý a  poškozený asfalt je nahrazován 
betonovou dlažbou. Přibude i  chodník k  právě 
budovaným veřejným WC v  zadní části Domu 
služeb. Doplněno bude i veřejné osvětlení.

Letošní významná výročí, některá jsme si již 
připomněli.

Moderní, vandalismu hodně odolné veřejné 
záchodky vestavujeme do  bývalé kotelny v  Domě 
služeb. To hlavní se zatím odehrává uvnitř, zvenčí 
jsou na  fasádě patrné jen budoucí vstupy. Místo 
v  centru města, dobře dostupné. Ty stávající WC 
jsou již skutečně zastaralé a mimo dnešní standardy.

Není to tak dávno, kdy Kaple Panny Marie 
Karmelské byla zrekonstruovaná. Do  užívání 
byla nově opravená kaple uvedena v  sobotu 
18. prosince 2010 slavnostním vysvěcením 
a  první mší, kterou sloužil krásnolipský rodák 
a litoměřický kanovník Jiří Hladík.
Rekonstrukce probíhala tři roky, fi nancovalo ji 
město Krásná Lípa. Na  opravu vnějšího pláště 
a  oken přispěla i  obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko. Celkové náklady činily více jak 
1,2 mil. Kč. 
Kaple tak postupně dostala novou střechu, 
přední věž, okna, vstupní dveře, balkon, novou 
elektroinstalaci, vnitřní omítky a  opraveny byly 
i stropy. Objekt byl také zvenčí odvodněn.
Zvláštní kapitolou pak bylo vnitřní vybavení. 
Veškeré původní, ač často silně poškozeno, bylo 
opraveno a  vráceno na  místo. Dostalo pouze 
modernější barevný odstín, který koresponduje 
s  novou vnitřní výmalbou. Moderní jsou i  nová 
svítidla. Na rekonstrukci se výrazným způsobem 
podíleli krásnolipští řemeslníci. A  to je i  jeden 
z příjemných prvků celé akce.
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Další bytový dům 
mění svoji tvář

Video Krásná Lípa z ptačí perspektivy 
nově s popisky

Počasí v Krásné Lípě – červen 2018

Změna zelené k nádraží v Krásné Lípě

Dům v Krásném Buku č. 54 v našem vlastnictví má 
od loňska novou střechu a vyměněná okna. Teď se 
pracuje na nové fasádě. Dodavatelem je osvědčená 
místní fi rma pana Čecha.

Prolétnout se a  vidět Krásnou Lípu z  ptačí 
perspektivy máme možnost prostřednictvím 
tohoto pětiminutového videa města Krásná Lípa, 
které bylo natočeno v  roce 2016 pomocí dronu 
a nově doplněné o popisky. I když se jedná o záběry 
natočené před pár lety, stále nabízí působivé 
pohledy na celou řadu zajímavých míst, především 
v centru města a nejbližším okolí. 
Na  toto video volně navazují další – videotipy 
na výlet, které Vás provedou celou řadu oblíbených 
míst nejen v Krásné Lípě, ale zejména v okolí. Celkem 

čtyři tipy na výlet byly zpracovány do samostatných 
komentovaných videí, které, ačkoliv jsou velmi 
krátké, obsahují zajímavé informace i  videozáběry 
– mnoho z  nich natočených z  dronu. Rovněž tak 
nabízí atraktivní pohledy na oblíbená místa i krajinu 
z  ptačí perspektivy. Pečlivě navržené výlety mají 
jedno společné, začínají i končí v Krásné Lípě, každý 
však vede jinam, společně tak nabízí systematicky 
poznat okolí města.
Všechna videa najdete v  naší videogalerii 
na stránkách www.krasnalipa.cz v menu život.

Letošní červen alespoň přerušil v rámci Krásné Lípy 
několik měsíců trvající sérii nejvyšších měsíčních 
průměrných teplot. Přesto si zapsal další nepříjemné 
prvenství v podobě nejnižšího měsíčního srážkového 
úhrnu. Ten na konci měsíce činil pouhých 29,4 mm. 
Podobně suchý červen byl zaznamenán jen před 
čtyřmi lety. Za  přispění vysoké průměrné teploty 
se opět ještě více prohloubilo sucho. První polovina 
roku 2018 skončila v  Krásné Lípě suverénně 
nejsušší od  počátku měření. Podobné sucho 
dle meteorologických statistik z  profesionálních 
stanic panovalo v  roce 2003. Severozápadní Čechy 
a  Šluknovský výběžek jsou spolu s  Olomouckem 
a jižní Moravou nejpostiženějšími oblastmi v rámci 
ČR. Zajímavostí je, že v  nedalekém Frýdlantském 
výběžku je situace nesrovnatelně lepší.
Období 1. 6. – 10. 6. 
První červnová dekáda byla jednoduše teplá. 
Přinesla teploty nad 20°C, v  některých dnech 
teplota vyskočila nad letních 25°C. 8. a  9. června 
byla překročena dokonce hranice 28°C. Není tedy 
vyloučeno, že v  nižších částech města ukazovaly 
teploměry tropickou třicítku. V  samém závěru 
období dorazilo v  odpoledních hodinách pásmo 
přeháněk, ze kterých napršelo 6 mm vody.

Období 11. 6. – 20. 6.
Druhá dekáda byla mírně chladnější, letní den byl 
zaznamenán pouze ve  dvou případech. 13. a  14. 
6. dorazilo přechodné ochlazení, během něhož 
se odpolední teploty zdaleka nepřiblížily 20°C. 
V následujících dnech se ale počasí vrátilo do starých 
kolejí, tedy nadprůměrně teplo a  sucho. Srážky 
byly zaznamenány jen 12. 6., kdy ve  slabé bouřce 
v  nočních hodinách 
napršelo 8 mm srážek.
Období 21. 6 – 30. 6.
Závěrečná třetí 
dekáda zásadně snížila 
celkovou průměrnou 
červnovou teplotu. 
Na  samém počátku 
se teplota vyšplhala 
ještě téměř k  28°C. 
Přes naše území 
později přecházela 
výrazná studená 
fronta, která přinesla 
citelné ochlazení. 
Období od  22. 6. 
do  24. 6. lze defi novat 

jako velmi chladné. Denní teploty se totiž dostaly 
pouze na  12°C, ty noční klesaly k  +8°C. Dokonce 
i slabě zapršelo. 23. 6. bylo naměřeno 6 mm srážek. 
V  Krkonoších bylo v  nejvyšších partiích po  letech 
zaznamenáno sněžení. V samotném závěru měsíce 
dorazilo oteplení a odpolední teploty stoupaly zpět 
nad 20°C.

www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Páteční (6. 7.) polojasné počasí bylo vhodné k tomu, 
aby turističtí značkaři plnili úkoly, které pro rok 2018 
dostali. Jednou z  tras, kterou Krásnolipští dostali, 
byla změna vedení zelené značky od autobusového 
terminálu u Resortu Lípa k nádraží ČD.
Změna spočívala ve  zrušení staré trasy: náměstí – 
Technické služby – bývalá pletařská škola – závory 
ČD a nádraží ČD.
Nová trasa vede z  náměstí k  panelovému sídlišti 
(poprvé je sídliště, které je z  roku 1972, turisticky 
proznačeno), kolem cukrárny U  Moniky, mezi 
panelovou zástavbou v  blízkostí T-kubu k  modré 
značce, přicházející od  Dymníku a  spolu pak 
v souběhu k nádraží ČD. Značení končí u informační 

tabule nedaleko lípy republiky, která byla vysazena 
účastníky 8. 5. 2018 v rámci oslav 100 let republiky 
a 130 let KČT.
Účelem změny je lepší komfort uživatele značené 
cesty, první část prochází městskou parkovou 
úpravou a i druhá část cesty je lemovaná zelení. Nová 
trasa je i  kratší a  vyhýbá se městskému provozu. 
Nabízí se i  možnost občerstvení v  cukrárně, jejíž 
majitelka si u provozovny brigádnicky pod dozorem 
zkušených značkařů namalovala symbolicky značku. 
Nová trasa bude doplněna rozcestníky a zakreslena 
do nových map.

Václav Hieke, www.kctkrasnalipa.cz
Na  koncerty Krásnolipského kulturního léta lákají 
i poutače instalované v Pražské ulici.

Ve  videu Krásná Lípa z  ptačí perspektivy najdete 
celou řadu úchvatných záběrů, především z  centra 
města a  nejbližšího okolí. Na  fotografi i pohled 
od sportovního areálu směrem k rybníku Cimrák.

Do  okolí Krásné Lípy Vás zase zavedou videotipy 
na  výlet, kde rovněž najdete celou řadu zajímavých 
pohledů. Na fotografi i jeden z nich – netradiční pohled 
na rozhlednu na Vlčí hoře.
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Sucho trápí Krásnou Lípu

Pět otázek pro Jiřího Chluma – organizátora Mezinárodního hudebního 
festivalu duchovní hudby ve Filipově

Od  začátku roku do  24. 7. 2018  14:00 naměřila 
meteorologická stanice v  Krásné Lípě 240,6 mm 
srážek. Pro srovnání např. v loňském roce naměřila 
za  prvních sedm měsíců 590 mm srážek, v  roce 
2016  453,2 mm. Ačkoli ještě nevíme, kolik letos 
naprší do konce července, srážkový defi cit se k této 
chvíli pohybuje zhruba někde na  polovině z  toho, 
co napršelo v předchozích dvou letech. Informace 
o aktuálním počasí i statistiky z minulých let najdete 
na stránkách www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm 
z kterých je i tento snímek.

Naši předci stavěli různé sakrální stavby v místech, 
kde se stal nějaký zázrak, a doufali, že další příchozí, 
kteří toto místo navštíví, budou posíleni či uzdraveni.
Pan Jiří Chlum nás už dvanáct let přivádí, spolu 
se svými hosty – světovými hudebníky, na  velmi 
významné poutní místo do  baziliky ve  Filipově. 
Zázraky, kterým můžeme být přítomni, se zde 
odehrávají vždy v letních měsících v době prázdnin.  
S jejich „stvořitelem“ panem Jiřím Chlumem se nyní 
můžeme blíže seznámit v  rozhovoru o  jeho pouti 
na  místo, které má duši, které nás nerozděluje, ale 
spojuje svým obsahem – hudbou. 

Určitě patříte mezi lidi, kteří se v  rozlehlých 
chrámových prostorách necítí být malými, ale 
naopak vás povznáší, jako když stojíte na úpatí 
vysokého horského štítu. Co vidíte na  jeho 
vrcholu?
Jsou to právě chrámové prostory, které nám 
dávají možnost uvolnit mysl, opustit malichernosti 
každodenního života a uvědomit si Boží velikost, sílu 
a nekonečnost vesmíru. Být malý je velká šance pro 
každého, kdo směřuje k velikosti. Stát pod vrcholem 
pro mě znamená k němu stoupat. A právě tahle cesta 
je pro mě cílem, nikoli vrchol samotný. Co vidím 
na  vrcholu? Snad je to zdroj energie, který rozlévá 
harmonii, pokoj a  lásku všem lidem do  širokého 
okolí. Někdy se tak děje prostřednictvím našich 
myšlenek či modliteb a někdy zase prostřednictvím 
hudby.

Při výstupu na pomyslný vrchol máte jistě řadu 
spřízněných duší, které stojí za vámi a podporují 
vás. Jaké máte zázemí, kdo s vámi spolupracuje?
Arte musica sdružuje tři osoby, které před dvanácti 
lety stály u  zrodu mezinárodního hudebního 
festivalu Varhanní duchovní hudba ve  Filipově. 
Zpětně si uvědomuji tu naivitu a  troufalost, která 
mě osobně při startu tohoto projektu doprovázela. 
Zejména v  oblasti fi nancování a  PR byly naše 
zkušenosti minimální. Podpora nepřicházela 
ani z  ofi ciálních míst a  tak se zdálo, že festival je 
odsouzen k  zániku. Byl to ale zejména narůstající 
zájem posluchačů, který před šesti lety celý vývoj 

pozitivně ovlivnil. Mezi posluchači se našlo dost 
těch, kteří dnes stojí pevně za  námi a  aktivně 
naše úsilí podporují. Ať už jsou to představitelé 
okolních měst, tak i Města jako celek, mezi kterými 
je i  Město Krásná Lípa. Významným partnerem 
je Město Jiříkov, na  jehož katastru se fi lipovská 
bazilika nachází. Velmi intenzivně vnímám podporu 
senátora Ing. Zbyňka Linharta, manželů Hulánových 
a  paní Václavy Kremsové. Velmi mě těší, že počet 
sponzorů je každoročně konstantní a  že nám 
většina z  nich zůstává věrná. Co mě osobně velmi 
trápí je nedostatečná infrastruktura v okolí baziliky. 
Absence ubytovacích kapacit, restauračních 
zařízení a  toalet nás staví do  nepříjemné situace 
ve vztahu k pozvaným umělcům, ofi ciálním hostům, 
posluchačům, ale i běžným návštěvníkům baziliky.

Filipov byl poutním místem pro lidi z celé Evropy. 
Platí to i dnes nebo sem za tóny hudby přichází 
většinou místní z okolních obcí a měst?
Máte pravdu. Filipov byl z  hlediska náboženského 
středobodem Evropy. Dokládají to historické archivy 
Litoměřické diecéze. V těchto souvislostech můžeme 
zmínit ale i  jiná česká a  moravská poutní místa, 
která na tom byla podobně. Svatá Hora u Příbrami, 
Svatý Kopeček u  Olomouce, Svatý Hostýn a  další. 
Srovnáme-li tato poutní místa, tak Filipov si uchoval 
svůj mezinárodní věhlas i dnes. Především díky své 
poloze na  hranici dvou „světů“, charakteristickými 
dvojjazyčnými bohoslužbami a  dnes již můžeme 
říci, že i  mezinárodním hudebním festivalem. Ten 
sem přivádí nejen posluchače ze širokého okolí, 
včetně německého pohraničí, ale především umělce 
z celé Evropy a různých koutů světa.  

Váš festival je velkou kulturní událostí v regionu, 
mnozí se jistě vracejí pravidelně. Jaká bývá 
odezva na konci každé hudební pouti?
Mezinárodní hudební festival ve  Filipově je 
v  rámci Ústeckého kraje a  zejména mikroregionu 
Šluknovsko ojedinělým projektem. Ačkoli se 
snažíme o  maximální profesionalitu v  oblasti 
hudební dramaturgie a  PR, mnozí posluchači 
a  příznivci vnímají naši práci velmi osobně. Těší se 

nejen na  hudbu plnou emocí a  duchovní energie, 
ale také na  setkání s  námi, s  umělci i  s  ostatními 
posluchači. Hodnotit festival mi nepřísluší a  raději 
bych to nechal na nějakém hudebním kritikovi. Z mé 
strany se ale vždy jedná o výjimečné a obohacující 
setkání.

Říše hudby je rozlehlá. Jaké máte plány 
do  dalších let, co připravíte poutníkům, kteří 
za vámi přijdou?
Hudba je obrovský rezervoár energie, myšlenek 
a  citů. Je nemožné z  ní vytrhnout jeden nepatrný 
segment a  myslet si, že jsme ji pochopili. Je to 
běh na  dlouhou trať. V  tomto nekončícím procesu 
silně akcentuji tři veličiny, které se k  našemu 
festivalu vztahují a  které chci našim posluchačům 
každoročně o  letních prázdninách zprostředkovat. 
Je to nezastupitelné kouzlo hudby, architektonický 
i  duchovní rozměr fi lipovské baziliky a  jedinečná 
lidská setkávání.

Děkujeme za rozhovor, Alena Starostová

Nízká výška hladiny Křinice u  Varnsdorfské ulice, 
na fotografi i z neděle 22. 7. 2018. Aktuální výšku hladiny 
Křinice najdete na portálu www.povodnovyportal.cz. 
Odkaz najdete i na našich stránkách www.krasnalipa.
cz v menu město / povodňový plán.

Sucho je vidět i na první pohled, jako třeba na těchto 
fotografi ích z 22. 7. 2018 z městského parku.

Na fotografi i pan Jiří Chlum během jednoho ze svých 
koncertů v  kostele svaté Máří Magdalény v  Krásné 
Lípě.
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Program Mezinárodního hudebního festivalu duchovní hudby v bazilice Panny 
Marie ve Filipově každou prázdninovou neděli od 14 hodin

Koncert souboru Prague Cello Quartet Dobrý anděl

29. červenec 2018  Trumpet tune – koncert pro trubku, soprán a  varhany, Lucie Laubová – soprán, Linda Drexlerová – trubka, 
František Fiala – varhany

5. srpen 2018  Te Deum – varhanní koncert, Pierre Zevort
12. srpen 2018  Varhany & fl étna – koncert pro příčnou fl étnu a varhany, Eva Prchalová Myslivcová – příčná fl étna, Jan Hora – 

varhany
19. srpen 2018  Souznění – koncert slova a hudby, Valérie Zawadská – mluvené slovo, Jiří Chlum – varhany
26. srpen 2018  Dialog pro hoboj a varhany, Lisa Anna Gross – hoboj, Michael Bártek – varhany

Více zajímavostí a informací najdete na stránkách http://www.artemusica.cz 

Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené 
nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z  populárních fi lmových melodií, nebo jazzových, 
popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je 
přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. 
Těšit se na jejich koncert můžeme i v Krásné Lípě, kde 28. července vystoupí od 18:00 v kostele svaté Máří 
Magdalény. Vstupné je dobrovolné. 

Dvě rodiny z Krásné Lípy a dalších sto pět rodin 
z Děčínska již dostalo fi nanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – 
Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po  fi nanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu 
potřebují! 
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by 
potřebovaly fi nanční podporu, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ 
říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. 
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci 
přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K  mnohým z nich se ale i  přesto tato 
informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují 
rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické 
onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné 
metabolické poruchy, nemoc motýlích křídel, 
cystickou fi brózu a  další těžká kombinovaná 
postižení. Kromě dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden 
z rodičů. Za 6 let fungování nadace podpořili dárci 
více než 5 241 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve  svém okolí rodinu s  takto vážně 
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace 
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí 
zavolat nebo napsat e-mail a  pracovníci již zajistí 
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří 
andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na  www.dobryandel.
cz a  můžete začít přispívat. Vaše fi nanční pomoc 
bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky 
svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

www.dobryandel.cz

Program koncertu:
Lazebník sevillský: Overture: Gioacchimo Rossini 
Dvořák: Humoreska 
Variace na rokokové téma: 
Petr Iljič Tchaikovsky (část) 
Svit luny: Claude Debussy 
Flight of the Bumblbee: Rimský-Korsakov 
Schindlerův seznam: John Williams

Belleville: Django Reinhardt 
Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Suprestar: 
Could We Start Again 
Bohemian Rhapsody: Freddie Mercury
Fantom opery: Andrew Lloyd Webber
Čardáš: Vittorio Monti
Falling slowly: Glen Hansard a Markéta Irglová
Mr. Sandman: Pat Ballard
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Výstava obrazů Vladimíra Franze

Skalními hrádky – 36. ročník

Soutěž pěveckých sborů Semily 2016

Aktuální dění v Krásné Lípě v mobilní aplikaci

Výstava Lesní řemesla Českého 
ŠvýcarskaDo 10. srpna 2018 je možné si v Krásné Lípě prohlédnout obrazy vystudovaného 

právníka, výtvarníka, literáta, hudebníka a  v  neposlední řadě také pedagoga 
profesora Vladimíra Franze. Výstavu s  názvem „Putování za  sluncem“ můžete 
vidět v Domě Českého Švýcarska od úterý do soboty od 9:00–12:00 a od 12:30–
16:00 hodin.

Moto: Sportovci i nesportovci, malí, velcí, mladí, starší, rodiče, děti a vy ostatní...
Mezinárodní dálkové turistické pochody skalními hrádky Labských pískovců, 
které jsou od  roku 2017 zařazeny do  Česko-slovenského poháru v  ultratrailu 
(CSUT), pořádá KČT Krásná Lípa v malebné krajině pískovcových skal Národního 
parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory ve dnech 
10. – 12. srpna. V letošním roce to bude již 36. ročník.
Pro účastníky je připravena bohatá nabídka pěších tras (3, 12, 16, 24, 40, 55, 
100 km a Köglerova stezka), cyklotrasy (17, 26, 48 a 94 km) a připravena je též 
trasa pro plavce. Ultratrailová trasa měří 109 km. Již potřetí bude zařazen běh 
a cvičení maminek s kočárky pod vedením lektorky fi tMAMI. Na nejkratší trase si 
organizátoři připomenou velmi úspěšný Pohádkový les v Krásné Lípě.
Název pochodů je odvozen od  řady skalních hrádků (proč byly založeny se 
do dneška pouze domníváme), které účastníci na svých trasách potkají. Někteří 
startující zase navštíví rozhledny Dymník a Vlčí horu a ti nejzdatnější se navíc 
podívají na  Jedlovou, Hvozd i  Studenec. Jedna z  tras je věnována výhradně 
Köglerově stezce.
V  rámci pochodů je možné plnit podmínky pro získání odznaků IVV, 
Krásnolipsko, Labské pískovce a Köglerova stezka.
Více informací a  program najdete na  stránkách Klubu českých turistů Krásná 
Lípa.

www.kctkrasnalipa.cz

V  prožitkových dílnách vedených metodou Hlasově pohybové terapie (Voice 
Movement Therapy) budete mít možnost se bezpečně setkat s  vaším celým 
hlasem.
Objevíte jeho přirozenou schopnost propojit Vás s  vaším tělem, přítomným 
okamžikem, pocity, Vámi samotnými a  ostatními. Uvedeme Vás do  principů 
a  praktik expresivní terapie, která napomáhá vědomějšímu a  autentičtějšímu 
hlasovému projevu ať už jde o zpěv, mluvený a neverbální projev a schopnost 
plně vyjádřit, co prožíváte.
Hlasové ladění Vás povede k  uvolnění, spontaneitě a  prozkoumání různých 
částí Vás samotných. Odhalíte fyzické a  psychické překážky v  svobodném 
sebevyjádření a  posílíte Váš hlas. Dílna bude obsahovat praktická hlasová 
a pohybová cvičení, práci s písněmi, představivostí, improvizací a zvědomování 
prožitků ve skupinovém sdílení.
Předchozí zkušenost není nutná. Kapacita dílny je omezena na 12 míst. Hlaste 
se, prosím s předstihem, ať vám tato příležitost neunikne.
Prožitková dílna se koná 6. 7. a 8. srpna 2018 od 18 do 21 hodin v prostorách 
Nobilis ve Vlčí Hoře. Informace a  rezervace: Mariana Krásnolipská, xosvaldo@
centrum.cz, tel.: 775 067 515.

Stáhněte si mobilní aplikaci Česká obec a  nechte 
se informovat o  aktuálním dění „nejen“ v  Krásné 
Lípě. Mobilní aplikace je zdarma ke  stažení pro 
chytré telefony (tablety) s  operačním systémem 
Android nebo iOS (iPhone). Jednoduše si ve  svém 
mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ 
nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači 
zadejte Česká Obec. Více informací najdete na www.
krasnalipa.cz

V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí je až do 21. srpna 2018 
k  vidění výstava Lesní řemesla Českého Švýcarska, kterou vytvořila Správa 
národního parku České Švýcarsko.
Na  výstavě se seznámíte se starými lesními řemesly, poodhalíte tajemství 
zaniklých smoláren, dehtáren a  milířů a  dozvíte se něco o  historii lesních 
řemesel, která byla obživou dřívějších obyvatel Českého Švýcarska.
K výstavě byly vydány brožurky na stejné téma v českém i německém jazyce, 
které jsou k dostání zdarma na informačním středisku.
Výstava je ke  zhlédnutí v  otevírací době informačního střediska každý den 
od 8:00 do 17:00 (od 12:00 do 12:30 je zavřeno).
Na výstavu navazují Dny řemesel u Dolského mlýna, které se konají letos 24. 8. 
až 26. 8. 2018, a pořádá je již tradičně Správa národního parku České Švýcarsko.
Jarmila Judová

Lesní řemesla Českého Švýcarska 
Výstava v Domě Českého Švýcarska, Krásná Lípa 

Od  18. 6. 2018 do 21. 8. 2018   
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko 
Vás zve na výstavu o starých lesních řemeslech, během které  poodhalíte tajemství 
zaniklých smoláren, dehtáren a milířů a dozvíte se o historii lesních řemesel, která 
byla obživou dřívějších obyvatel Českého Švýcarska.   

K výstavě byla vydána brožurka Lesní řemesla, která je pro zájemce k dostání v in-
formačním centru v češtině i němčině. 

Na výstavu navazuje akce Dny lesních řemesel u Dolského 

mlýna, která proběhne 24. 8.—26. 8. 2018, kde bude 

možné některá stará řemesla vidět na vlastní oči a dokonce 

si je i vyzkoušet. Blíže na www.npcs.cz 

Výstava je ke shlédnutí v otevírací době informačního centra denně: 

8:00 - 12:00; 12:30 - 17:00 

Akce probíhá v rámci projektu: „Za výrobci a řemesly regionu 
České Švýcarsko, který podpořila Nadace ČEZ“ 
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Krásnolipská nádhera

Pozvánka do Vlčí Hory na prožitkovou 
dílnu Můj hlas

Hudebně-pivovarský festiválek k 5. výročí otevření Pivovaru Falkenštejn se koná 
před pivovarem na Křinickém náměstí v sobotu 4. srpna 2018. Program začíná 
ve 14:00. Hudební program doplní narážení speciálního piva Falkenštejn Světlý 
speciál 13 stupňů, dále stánek BBCider, grilování a otevření kostelní věže.

V  prožitkových dílnách vedených metodou Hlasově pohybové terapie (Voice 
Movement Therapy) budete mít možnost se bezpečně setkat s  vaším celým 
hlasem.
Objevíte jeho přirozenou schopnost propojit Vás s  vaším tělem, přítomným 
okamžikem, pocity, Vámi samotnými a  ostatními. Uvedeme Vás do  principů 
a  praktik expresivní terapie, která napomáhá vědomějšímu a  autentičtějšímu 
hlasovému projevu ať už jde o zpěv, mluvený a neverbální projev a schopnost 
plně vyjádřit, co prožíváte.
Hlasové ladění Vás povede k  uvolnění, spontaneitě a  prozkoumání různých 
částí Vás samotných. Odhalíte fyzické a  psychické překážky v  svobodném 
sebevyjádření a  posílíte Váš hlas. Dílna bude obsahovat praktická hlasová 
a pohybová cvičení, práci s písněmi, představivostí, improvizací a zvědomování 
prožitků ve skupinovém sdílení.
Předchozí zkušenost není nutná. Kapacita dílny je omezena na 12 míst. Hlaste 
se, prosím s předstihem, ať vám tato příležitost neunikne.
Prožitková dílna se koná 6. 7. a 8. srpna 2018 od 18 do 21 hodin v prostorách 
Nobilis ve Vlčí Hoře. Informace a  rezervace: Mariana Krásnolipská, xosvaldo@
centrum.cz, tel.: 775 067 515.

Krásnolipská nádhera v  minulém roce. Rozhlédnout se z  kostelní věže, jak slibuje 
plakátek, bude možné i letos.

HUDEBNÍ PROGRAM OD 14.00
14.00 Led sezelim  Rock  DĚČÍN

15.30 DC Radio  Punk pop  Děčín
17.00 Rastafidli orkestra  Reggae  Slaný

18.30 The Agony  Hard rock  metal  Praha
20.00 Surovej Stefan  rock  Rumburk

4.8.
VSTUPNÉ ZDARMA

14.00
Karel Komenda Trio 

Rock blues  PRAHA

15.30
Corpiclus
pop ROCK  SLANÝ

17.00
DC Radio 

pUNK POP  DĚČÍN

18.30
Točílas

Rock big beat  Ústí nad labem

20.00
Surovej Stefan

rock  Rumburk

Hudebně pivovarský festiválek k 5. výročí otevření pivovaru falkenštejn

Křinické náměstí
v prostoru před 

pivovarem
Moderuje
DJ Roura

Další body 
programu
Naražení 
speciálního piva 
Falkenštejn 
světlý speciál
13 STUPŇŮ
Stánek BBCider 
možnost 
ochutnávky 
a prodej 
lokálního cideru
Grilování
Otevření kostelní 
věže

 

 

 

 

 

www.pivofalkenstejn.cz

20
18

POWERED BYFALKENŠTEJN BEER

V KRÁSNÉ LÍPĚ
POSLOUCHÁME

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

SEVER
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Koncert operní pěvkyně Pavlíny 
Senič a Daniela Hůlky

Z programu rumburského muzea

Podpora záchraně Dittrichovy hrobky

V rámci krásnolipského kulturního léta 
město navštíví celá řada vynikajících 
umělců. V  druhé polovině prázdnin 
nás čeká další hudební lahůdka 
v  podání jedné ze současných 
nejlepších českých sopranistek, 
operní pěvkyně Pavlíny Senič, která 
vystoupí spolu s  Danielem Hůlkou 
11. srpna od 17:00 v kulturním domě. 
Vstupné na koncert je 50 Kč. 

Program - Daniel Hůlka: 
Na  křídlech fantazie – Z. Barták / 
P. Markov
Hvězdy – A. Boubil / C. M. Schonberg
Právo mám – M. David / Lou Fanánek 
Hagen
Déšť, vůz a pláč – V. Cosma / K. Šíp

Doteky tvých řas – Z. Borovec / K. 
Svoboda
Ten právě příchozí – Z. Borovec / K. 
Svoboda
Šrámy lásky – P. Janda / K. Šíp
Ráj – Vangelis / Z. Borovec
 
Program - Pavlína Senič:
Schubert – Ave Maria
Dvořák – Rusalka
Dvořák – Když mne stará matka
Puccini – „O mio babino caro“
Loewe – My fair lady
Gershwin – I got rhythm
Bernstein – West side story
Lara – Granada
F. Sartori – Con te partiro

Velká válka v  korespondenci 
a artefaktech
výstava potrvá do 31. 10. 2018
Ze sbírek Oblastního muzea 
v  Děčíně, jeho poboček v  Rumburku 
a  ve  Varnsdorfu a  soukromých 
sbírek vznikla výstava připomínající 
téma první světové války zajímavou 
formou. Jak název samotný napovídá, 
líčí Velkou válku prostřednictvím 
dochované korespondence 
a  signifi kantních předmětů. Výstava 
je věnována chlapcům a  mužům, 
kteří se nevrátili z  bojišť Velké 
války, stejně jako těm, kdo zemřeli 
na  následky válečných útrap, i  všem, 
kdo byli postiženi ztrátou či utrpením 
blízkých.
A  duha tančila po  skle tancem 
sedmero múz
Výstava potrvá do 31. 10. 2018
Další aktivitou rumburského muzea 
v rámci oslav stého výročí Rumburské 
vzpoury je výstava rumburského 

rodáka – akademického sochaře, 
sklářského výtvarníka Pavla Homolky.
Komentovaná prohlídka samotným 
autorem bude v  pátek 31. 8. 2018 
od 16.00 hodin.
Finanční stráž aneb Historie 
fi nanční stráže se zaměřením 
na Šluknovský výběžek a rok 1938 
v regionu
Výstava potrvá do 31. 10. 2018
Tematická přednáška o  historii 
fi nanční stráže se uskuteční v sobotu 
29. 9. 2018 v  16.00 hodin v  budově 
rumburského muzea.
Otevírací doba muzea:
úterý – středa: 10 – 15 hod. (poslední 
vstup ve 14.30 hodin)
čtvrtek – sobota: 10 – 17 hod. 
(poslední vstup v 16.30 hodin)
neděle, pondělí – zavřeno
Další informace, výstavy a  expozice 
najdete na  stránkách Muzea 
Rumburk, pobočky Oblastního muzea 
v Děčíně: www.muzeumrumburk.cz

Že se pan Dittrich naprosto unikátním 
způsobem zasloužil o  Krásnou Lípu, 
to asi dnes už víme všichni. Že jsme 
však my, kteří bychom mu měli být 
vděčni, dosud nebyli schopni pro jeho 
památku udělat naprosté minimum, 
konkrétně uvést do důstojného stavu 
místo jeho posledního odpočinku, je 
bezesporu skvrnou na našem štítu. 
Naštěstí došlo k  prvním krokům, 
jež by měly přinést nápravu tohoto 
stavu. Je jasný majitel, víme, kdo 
se o  záchranu tohoto stavitelského 
skvostu a  zároveň pietního místa 

postará. Jenom peněz asi nebude 
nikdy dost.
Krásnolipský komorní sbor se 
proto rozhodl přispět alespoň 
symbolicky k záchraně hrobky rodiny 
Dittrichových tím, že dne 8. září 
v  18.00 hodin uspořádá benefi ční 
koncert v  našem kulturním domě. 
Vstupné bude dobrovolné a  celý 
výtěžek z  něj bude odevzdán 
ve  prospěch opravy Dittrichovy 
hrobky.

Karel Jarolímek
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z 67. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16. 7. 2018 

II. Došlá pošta
Prodej p.  p.  č. 790 a  p.  p.  č. 791, vše k. ú. 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 67 – 01/2018 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.  p.  č. 
790 o  výměře 78 m2 a  p.  p.  č. 791 o  výměře 
621 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zříze-
ní zahrady Tereze Matějkové, bytem Potoční 
154/8, Krásná Lípa z důvodu určení pozemků 
pro výstavbu. 

Prodej st. p. č. 686/1 a p. p. č. 1992/2, vše k. 
ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 67 – 02/2018
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p.  č. 
686/1 o výměře 217 m2 a p. p. č. 1992/2 o vý-
měře 194 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby rekreačního objektu Petru Tasárymu, 
bytem Mostecká 2021/49, Litvínov z  důvodu 
zachování pozemků pro potřeby města. 

Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 67 – 03/2018
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
-  část p. p. č. 1789/1 o výměře 1089 m2, k. ú. 

Krásná Lípa,
-  část p. p. č. 2329/1 o výměře 1130 m2, k. ú. 

Krásná Lípa. 

Pronájem části p. p. č. 291/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 67 – 04/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 291/1 o výměře 
150 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahra-
dy Petru Malíkovi, bytem Bělohorská 150/257, 
Praha. 

Pronájem p. p. č. 2290 a p. p. č. 2291/1, vše 
k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 67 – 05/2018
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2290 o výmě-
ře 196 m2 a p. p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Jiřímu Procházkovi, bytem Dukelská 706/3, 
Krásná Lípa s tím, že v případě podání žádosti 
o odkoupení uvedených pozemků pro výstav-
bu RD bude výpovědní doba 3 měsíce. 

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
Usnesení RM č. 67 – 06/2018
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 2014/23/15-
166 o  nájmu pozemku (nájemce Jan Železný 
DiS., bytem Polní 1191/19, Krásná Lípa) doho-
dou ke dni 31. 7. 2018.  

Vrácení kauce 
Usnesení RM č. 67 – 07/2018 
RM schvaluje vrácení kauce na prodej pozem-
ku Petru Malíkovi, bytem Bělohorská 150/257, 
Praha 6. 

III. Různé
Pronájem pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 67 – 08/2018
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout část 
p. p. č. 1355/6 o výměře 280 m2, k. ú. Krásná 
Lípa. 

Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 67 – 09/2018
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se 
stávajícími nájemníky dle upraveného návrhu.  

Zrušení záměru prodeje pozemku p.  p.  č. 
589, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 67 – 10/2018
RM ruší svůj záměr prodeje pozemku p.  p.  č. 
589, k. ú. Vlčí Hora, na výstavbu RD z důvodu 
nemožnosti zajistit pro eventuelní třetí objekt 
v této lokalitě zásobování pitnou vodou. 

Kupní smlouva č. 2018/10/15-251 
Usnesení RM č. 67 – 11/2018
RM doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu 
č. 2018/10/15-251 na  prodej části pozemku 
p. p. č. 175, k. ú. Krásná Lípa, o výměře 33 m2 
společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, z  důvodu 
umístění trafostanice. 

Smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení VB 
a právu provést stavbu 
Usnesení RM č. 67 – 12/2018
RM schvaluje Smlouvu o  smlouvě budou-
cí o  zřízení VB a  právu provést stavbu č. 
2018/10/15-252 s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., 
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
na vedení zemního kabelu el. vedení v pozem-
cích města p.  p.  č. 899 a  p.  p.  č. 1528/1, k. ú. 
Vlčí Hora za  podmínky umožnění souběžné 
pokládky veřejného osvětlení. 

Smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení VB 
a právu provést stavbu 
Usnesení RM č. 67 – 13/2018
RM schvaluje Smlouvu o  smlouvě budou-
cí o  zřízení VB a  právu provést stavbu č. 
2018/10/15-254 s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., 
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, 
na vedení zemních kabelů el. vedení v pozem-
cích města v ulicích Tyršova, Polní, Potoční, Ju-
goslávská za  podmínky umožnění souběžné 
pokládky veřejného osvětlení. 

Dodávka rypadla - nakladače 
Usnesení RM č. 67 – 14/2018
RM projednala Zprávu o  posouzení a  hod-
nocení nabídek na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu 3. kategorie na  „Dodávku rypadla - 
nakladače“ vypracovanou komisí pro výběro-
vá řízení. RM schvaluje pořadí fi rem dle výše 
nabídkové ceny. RM schvaluje uzavření kupní 
smlouvy č. 2018/33/14-258 s  vítězným ucha-
zečem, kterým je fi rma KASTO Tábor, s. r. o., 
Chýnovská 178, Tábor, IČ 46689022, dle před-
loženého návrhu.  

Veřejné osvětlení - projektová 
dokumentace 
Usnesení RM č. 67 – 15/2018   
RM se seznámila s nabídkou fi rmy ProProjekt 
s. r. o., IČ 25487892, Starokřečanská 34, Rum-
burk, na vypracování projektové dokumenta-
ce k  územnímu řízení a  inženýrskou činnost 
na umístění kabelových tras a výměny sloupů 
pro stávající VO. RM schvaluje zpracování PD 
včetně inženýrské činnosti v  rozsahu a  ceně 
dle předložené nabídky. 

Dispoziční oprávnění k organizačním 
složkám 
Usnesení RM č. 67 – 16/2018
RM schvaluje dispoziční oprávnění k rozpočtu 
výstavby hřiště u T-klubu dle přílohy.  

Elektronické zadávání veřejných zakázek 
Usnesení RM č. 67 – 17/2018
RM schvaluje nabídku společnosti QCM s. r. o., 
IČ 26262525, Bellova 370/40, Brno - Kohouto-
vice, na využití povinné elektronické komuni-
kace Portálu pro vhodné uveřejnění při zadá-
vání veřejných zakázek od října 2018.  

5. rozpočtové opatření rozpočtu města 
Usnesení RM č. 67 – 18/2018
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Pojištění obrazů 
Usnesení RM č. 67 – 19/2018
RM schvaluje nabídku a  následné uzavře-
ní smlouvy s  pojišťovnou Generali a. s., IČ 
61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, 
Praha 2 na pojištění výstavy obrazů Vladimíra 
Franze. 

Kostka Krásná Lípa p. o. - zpráva auditora 
Usnesení RM č. 67 – 20/2018
RM bere na vědomí Zprávu nezávislého audi-
tora o ověření čerpání neinvestiční dotace dle 
Smlouvy č. 17/SML0300, v  rámci programu 
„Podpora sociálních služeb v  Ústeckém kraji 
2017“ dle přílohy. 

Dotace spolkům 
Usnesení RM č. 67 – 21/2018
RM schvaluje výjimku z Dotačního programu 
na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné 
činnosti a  práci s  mládeží v  roce 2018 v  sou-
ladu s  bodem 9 ve  věci pozdního předložení 
vyúčtování dotací na akce na základě žádostí 
spolků pro Klub českých turistů Krásná Lípa 
a Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Krásná Lípa. RM dále schvaluje uzavření dodat-
ku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2018/15/13-
128 o  poskytnutí dotace se spolkem Český 
rybářský svaz, z. s., místní organizace Krásná 
Lípa a dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 
2018/15/13-133 o poskytnutí dotace s Tělový-
chovná jednota Krásná Lípa, z. s. ve věci změny 
termínu akcí dle přílohy.

Zpráva o plnění úkolů z 65. RM 
Usnesení RM č. 67 – 22/2018
RM bere na  vědomí Zprávu o  plnění úkolů 
z 65. RM. 

IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace a zápis:
-  dopis od ÚK ze dne 26. 6. 2018 ve věci ob-

chvatu města Krásná Lípa,
-  dopis od  Správy NPČŠ ze dne 25. 6. 2018 

ve  věci pořádání závodu „1000 Miles Ad-
venture, 8 ročník“,

-  Přehled plnění daní, daňové plnění dle dru-
hu daně - porovnání roku 2015 - 2018,

-  Korespondence ve věci sjednocení parcely 
č. 90/3 a č. 90/4 k. ú. Zahrady,

-  Informace - Hřbitov Vlčí Hora a Zelený čtvr-
tek, 

-  Zápis komise výstavby a životního prostře-
dí ze dne 26. 6. 2018. 

Jan Kolář
Jana Drobečková
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Novinky ve vydávání občanských průkazů, 
cestovních dokladů a řidičských průkazů od 1.7.2018
OBČANSKÉ PRŮKAZY (OP) 
A CESTOVNÍ DOKLADY (CD)
- Všechny OP vydané od 1. 7. 2018 již budou vybaveny 

elektronickým s čipem. To se týká občanských průkazů, 
kterým bude ze zákona končit platnost. Ostatní 
občanské průkazy, vydané před datem 1. 7. 2018, 
zůstávají nadále platné po dobu v nich uvedenou. 

- Nebude možno si nechat vystavit Blesk OP s platností 
na  1 měsíc - z  důvodu ztráty, odcizení, poškození, 
úředního zrušení TP, možno pouze v  období voleb 
na volby.

- V případě podání žádostí o OP za průkaz poškozený, 
zničený, ztracený nebo odcizený je poplatek 
100,- Kč. 

- Úplnou novinkou je vydání občanského průkazu 
a  cestovního dokladu do  24 hodin, tyto lze 
vyzvednout pouze u  Ministerstva vnitra v  Praze 
(Na  Pankráci 72, Praha 4, stanice metra C Pražského 
povstání). OP i  CD vydané do  5 dnů je možné také 
pouze na Ministerstvu vnitra v Praze.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Od  1. 7. 2018 je možnost požádat o  vydání řidičského 
průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, karty řidiče 
a  vydání výpisu z  evidenční karty řidiče nebo výpisu 
z  bodového hodnocení na  kterémkoli obecním úřadě 
s  rozšířenou působností. Dále je možné kdekoliv provést 
vzdání se řidičského oprávnění a  ohlásit změnu, ztrátu, 
odcizení nebo poškození řidičského průkazu. Pouze při 
podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění a odevzdání 
řidičského průkazu musí občan navštívit úřad v místě svého 
trvalého pobytu.
Další změnou je focení na úřadě, kdy již není třeba přinést 
fotografi i, ta je v papírové podobě potřebná pouze k vydání 
mezinárodního řidičského průkazu.
Za řidičský průkaz je nově stanoven poplatek ve výši 200,- 
Kč. V současné době poplatek činil 50,- Kč, ale občan musel 
zaplatit fotografi e. Za  řidičský průkaz typu blesk (vydaný 
za  pět pracovních dnů) bude poplatek 700,- Kč. V  případě 
výměny řidičského průkazu z  důvodu uplynutí doby 
platnosti, tzv. zákonná výměna, se poplatek nevybírá.

Občanské průkazy lhůty a poplatky:
1) OP do 24 hodin (Superblesk)
• Při podání a převzetí u MV 1000,-
• Při podání žádosti u ORP 500,- 
 a při převzetí u MV 500,-
•  Osoby mladší 15 let
• Při podání a převzetí u MV 500,-
• Při podání na ORP 250,-
• Převzetí na MV 250,-

2) OP do 5 pracovních dnů (Blesk)
• Při podání a převzetí na MV 500,-
• Při podání u ORP 250,-
• A převzetí u MV 250,-
• Při podání a převzetí u stejného ORP 500,-
• Osoby mladší 15 let
• Při podání a převzetí u MV 300,-
• Při podání u ORP 200,-
• A převzetí u MV 100,-
• Při podání a převzetí u stejného ORP 300,-

Cestovní doklady lhůty a poplatky:
3) Cestovní pas do 24 hodin (Superblesk)
• Při podání a převzetí u MV 6000,-
• Při podání u ORP 4000, a  převzetí u MV 2000,-
• Osoby mladší 15 let
• Při podání a převzetí u MV 2000,-
• Při podání u ORP 1500,-a  převzetí u MV 500,-

4) Cestovní pas do 5 pracovních dnů (Blesk)
• Při podání a převzetí u MV 3000,-
• Při podání u ORP 2000,- a převzetí u MV 1000,-
• Při podání u ORP a převzetí u téhož ORP 3000,-
•  Osoby madší 15 let
• Při podání a převzetí u MV 1000,-
• Při podání u ORP 500,- a převzetí u MV 500,-
• Při podání u ORP a převzetí u stejného ORP 1000,-
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