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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 6. června

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 20. června

Začátek dotovaných staveb 

Začátek dotovaných staveb 

Po mnohaletých přípravách, nepochopitelné ad-
ministraci, předělávání podkladů, opakovaném 
přepracovávání projektů, počítání, vytváření fi -
nančně ekonomických analýz, fi nančních modelů 
a podobných výmyslů , začala realizace dvou vět-
ších staveb fi nancovaných z dotací. Samotná pří-
prava výstavby druhé etapy kanalizace začala již v 
roce 2004, první pokus o podání žádosti o dotaci 
nastal o rok později. Původně se musela společně s 
kanalizací dělat i rekonstrukce vodovodů – vcelku 
logicky. Po mnoha kotrmelcích v dotačních pod-
mínkách naopak vodovody součástí projektu být 
nesmí a tak si nanejvýš současný majitel vodovody 
částečně opraví.  Stavba začala bez nějakých oslav, 
oslavovat není opravdu co. Spíše bylo velkým otaz-
níkem, zda-li do projektu nakonec v tomto období 
chaosu a za schválených podmínek jít. Bohužel, 
města jsou tlačena do plnění nesmyslně přísně na-
stavených podmínek, ke kterým se naivně zavázala 
Česká republika před vstupem do EU. Je ale otáz-
kou, jestli někdy v blízké budoucnosti budou pod-
mínky lepší. A povinnosti měst i občanů začnou 
být tvrdě vymáhána.  Se stavbou je již nyní mno-
ho a mnoho problémů vyplývajících mimo jiné z 
opakovaného předělávání všeho včetně projektů. 
Máme nyní rok a půl na výstavbu zhruba sedmi 
kilometrů kanalizačních řádů a více než kilometru 
přípojek, kterými se vytvoří podmínky pro připo-
jení téměř tří set objektů. Pokud zastupitelstvo 
rozhodne o přidání dalších milionů, mohly by se v 
rámci stavby opravit i trochu velkoryseji asfaltové 
povrchy komunikací a některé další práce. A také 
by mohl být opět poskytován příspěvek na napo-
jení majitelům objektů.  
Druhou stavbou jsou práce na novém plášti (za-
teplení) objektů školní jídelny a školní družiny, v 
rámci projektu, který je připraven od roku 2010. 
Zateplení podkroví vytvoří u obou objektů příjem-
né a využitelné prostory. Nová okna a dveře doplní 
kompletní zateplení fasády. Protože stavby tady 

Na konci května proběhla úspěšně ko-

laudace Křinického minipivovaru, který 

vzniká v místě bývalého Klubu pod kos-

telem. Více než roční zpoždění způsobe-

né komplikovanou a  zdlouhavou admi-

nistrací je nepříjemné mimo jiné i v tom, 

že tento minipivovar nestihne zahájení 

další turistické sezónu. Ještě pár týdnů 

potrvá dokončení některých drobností a 

vybavení a až se začne vařit první dáv-

ka nového krásnolipského piva, musí 

se následně nechat ještě vyzrát. Z toho 

plyne, že pivo Falkenštejn, jak se bude 

jmenovat, ochutnáme nejdříve na přelo-

mu července a srpna. Nezbývá, než po-

přát novým majitelům a sládkovi šťastný 

vstup do nového podnikaní v našem 

městě. 

(Z.L.)

budou stát další desítky let, je naší snahou vrátit 
jim alespoň v rozumné míře sympatický vzhled, 
podobně jako je tomu u hlavní budovy základní 
školy. Společně s těmito pracemi budou provedeny 
i další, aby se např. odvedla voda od objektů, aby 
zmizely nejrůznější kabely po fasádách, opravily se 
další části domů, atp. Zateplením i těchto budov se 
bude moci konečně plně projevit systém vytápění 
pomocí tepelných čerpadel, který je v hlavní budo-
vě školy a na který jsou napojeny i oba sousední 
objekty. Pokud nějací manažeři z Prahy nevytvoří 
problém …, vznikne tak pěkný a moderní komplex 
školních budov. V září by mělo být hotovo. 
Zároveň bychom měli provést ještě několik dalších 
větších či menších staveb ve městě. Oprava střechy 
a fasády 2. mateřské školky v Masarykově ulici by 
měla začít v létě a dokončena do zimy. Bude pro-
vedena částečná výměna oken na objektu radnice 
či v celém bytovém domě Smetanova 2. Vystavěno 
bude nové hřiště u T-klubu, parkoviště v Pražské uli-
ci, atp. Připraveny jsou i další stavby, ale je otázkou, 
co se stihne ještě letos. Rozhodnout budeme mu-
set i o podobě rekonstrukce domu služeb, zda-li to 

bude do značné míry celková rekonstrukce vč. při-
stavění poschodí, anebo jen částečná, zaměřená 
na důležité dílčí části jako je střecha, kotelna atp. 
Počínání hejna pražských administrátorů, ředitelů, 
manažerů, ředitelů asistentů a dalších pomocníků 
přispívají k tomu, že do rizika spojených s dotací 
zřejmě nepůjdeme. A až budou doúřadovány dal-
ší dvě žádosti o dotaci, mohli bychom mít v rámci 
protipovodňového varovného systému vytvořený i 
bezdrátový rozhlas po celém městě a pak možná i 
nové moderní auto pro technické služby na zame-
tání a čištění ulic ve městě a možnostmi nástaveb. 

(Zbyněk Linhart)

Na vnějším plášti objektu školní družiny se připravuje 
zateplovací systém a vyměňují okna

Postup prací na kanalizaci komplikují stávající sítě a 
jejich opravy, především vodovody 
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Stomatologická pohotovost  
Ordinační hodiny 

8:00 - 11:00
- 8. – 9. 6. 2013 MUDr. Bolfíková Renata 
 Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 737 501 440
- 15. – 16. 6. 2013 MUDr. Charvát Tomáš 
 U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, 
 tel.: 412 511 619
- 22. – 23. 6. 2013 MUDr. Hladík Pavel 
  Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů 
od stomatologů, přesto doporučujeme 
správnost uvedených informací před 
návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznic-
kém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení, 
donést podklady k žádostem na zhotovení přípo-
jek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na pře-
zkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním zá-
kaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí
Vždy ve středu: lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
                            sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

V areálu krásnolipské základní školy v prostoru u 
školní jídelny je nově umístěn sběrný kontejner na 
textil a obuv. Do kontejneru je možné ukládat veš-
kerý textilní materiál, pro který již nemáte využití. 
Jedná se například o lůžkoviny, záclony, oděvy, ale i 
hračky, kabelky nebo boty. Vše před vhozením vždy 
vložte do igelitového obalu. Akce je realizována ve 
spolupráci se společností RE_CO CZECH, s. r. o. Zís-
kaný materiál bude složit především pro charitativ-
ní účely. Pomozme společně potřebným! (r) 

Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů 
i Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, nevá-
hejte a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. 
Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrze-
ním o ubytování je zaslat elektronicky nebo poš-
tou. Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit 
i milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem 
„Léto v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukon-
čení soutěže je 31. října 2013. Slosování o ceny se 
uskuteční do 30. listopadu. Úplná pravidla budou 
viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže 
na webové adrese www.krasnalipa.cz. (r)

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Kolíček nabízí praní, žehlení, man-
dlování, úklidy běžné i generální a to domácnos-
tem i fi rmám. Ceník je na internetových stránkách 
http://www.komunitnicentrum.com/ S dotazy se 
obracejte na vedoucí prádelny - tel. 777 291 340.

Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fo-
tosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a 
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluk-
novský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále 
zůstane určit fotografi i a co nejpřesněji odpovědět 
na danou otázku. Velice nás těší, že se do soutěže 
zapojují stále noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. 
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v 
prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, nad kterým měs-
tem byste hledali stavbu na fotografi i. Komu dříve 
objekt patřil, a v kterém roce byla původní stavba 
dokončena.
Odpověď z č. 451, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Kostel z minulé fotografi e je zasvěcený sv. Janovi 
Nepomuckému, obec ve které byste ho našli se 
jmenuje Staré Křečany a dnes k ní patří Nové Křeča-
ny, Brtníky, Panský, Kopec a Valdek.
Podle nejstaršího písemného dokladu byla obec 
Staré Křečany soudně zapsaná na Tolštejně Berkou 
z Dubé v r. 1111. Na místě starého dřevěného kos-
telíka byl v letech 1736 až 1741 dle návrhu slavného 
vídeňského architekta Johanna Lucase von Hilde-
branta postaven pozdně barokní jednolodní kostel. 

Za stavbu kostela, fary, stodoly, stáje a ohradní zdi 
bylo tenkrát zaplaceno 18 000 zlatých. Patronkou 
kostela byla Marie Ernestina z Dietrichsteinu, která 
ho bohatě obdařila z rent šluknovského panství. 
Její manžel Alois Thomas hrabě z Harachu, dohlížel 
na stavbu a ovlivňoval výslednou uměleckou podo-
bu kostela.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Nepotřebné potřebným 
- sběrný kontejner na 

textil a obuv Soutěž 
„Léto v Krásné Lípě“ 

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Praní, žehlení, mandl
úklidy domácností i fi rem
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842

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

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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 17.6. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 20.6. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 1.7. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 4.7. 2013 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 (sudý týden)
                                    červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od 
1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)

ORDINACE VETERINÁŘE
v areálu technických služeb

dne 8. 6. 2013

 15.00 - 16.00 hod
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V poměrně neobvyklý čas, již v půl deváté ráno, za-

vítal ve čtvrtek 30. května na krásnolipskou radnici 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Projednávala se řada společných témat, počínaje 

blížícím se mezinárodním cyklistickým závodem 

Tour de Feminin, nad kterým převzal hejtman ÚK 

záštitu, přes kvalitu krajských komunikací nebo 

problematiku obecně prospěšné společnosti Čes-

ké Švýcarsko, kde je relativně nově Ústecký kraj 

spoluzakladatelem. 

Starosta města Zbyněk Linhart také seznámil hejt-

mana Bubeníčka se sociální situací ve městě, s bo-

hatou investiční činností a rozvojovými aktivitami 

v minulých letech. 

Příští návštěva pak bude věnována prohlídce kraj-

ských zařízení ve městě (dětský domov a domov 

důchodců) a také cyklistice, kterou v té době bude 

žít Krásnolipsko.            (r)

Naštěstí jen drobné problémy způsobily vodní pří-

valy v minulých deštivých dnech v Krásné Lípě a 

přilehlých osadách. Koryto Křinice i všechny most-

ky tentokrát nápor vody zvládly. Voda se rozlila 

jen v nižších úsecích v Kyjově, kde zaplavila louky 

a části některých zahrad. Vypuštěný rybník Šiml v 

Dlouhém Dole se rychle zaplnil a voda později za-

čala odtékat bezpečnostním přelivem. 

V Krásném Buku v úseku za bývalou školou chybě-

lo k přelivu vody přes 

regulaci jen několik 

centimetrů. K přelití 

hráze z důvodu vel-

mi vysokého příto-

ku došlo u horního 

rybníčku na sídlišti v 

Nemocniční nad DPS, 

voda se však rozlila 

do travních porostů 

níže. Průtok následně 

zreguloval rybářský 

hospodář. 

Nejnepříjemnější byla 

situace ve spodní čás-

ti v ulici Mánesova, 

kde došlo v minulém 

týdnu při výstavbě 

nové splaškové kana-

lizace k poškození stá-

vající dešťové kanali-

zace. Voda pak zaplavila sklepy a zahradu objektu 

4/430. Krásnolipští hasiči vodu odklonili pomocí 

protipovodňových pytlů. Do zásahových prací se 

také zapojili pracovníci TS, kteří plnili pytle pískem 

do zásoby. 

K významnějším škodám na majetku tedy nedošlo. 

Po opadnutí vody dojde k defi nitivnímu posouzení 

a vyhodnocení situace.

(Jan Kolář)

V polovině května zahájil provoz nový 

Aparthotel v komplexu Lípa resort na 

náměstí. Do užívání tak přechází tři-

atřicet apartmánů, část nebytových 

prostor a podzemní garáže. Větší část 

nebytových prostor je zatím prázdná, 

především díky „limitům“ z hlediska 

pravidel poskytnuté dotace EU. Záro-

veň byla zahájena přístavba restaurace 

penzionu, kde by měla vzniknout do-

statečná kapacita s téměř padesátkou 

židlí. Majitel areálu připravuje i další 

úpravy a doplňky. A v létě po vydání 

dalších povolení by měl postavit nové 

parkoviště s jedenácti místy v Pražské 

ulici u vjezdu do Železářství Semelka. 

(Z.L.)

Krásnolipskou radnici 
navštívil hejtman

Velká voda 
naštěstí příliš neškodila

Aparthotel  je v provozu

Přístavba restaurace penzionu začala
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Srdečně Vás ve čtvrtek 13. června od 17:00 hodin 
zveme na přednášku na téma návratu velkých še-
lem do regionu Šluknovského výběžku a Česko-
saského Švýcarska. Dozvíte se o jejich rozšíření ve 
světě, v České republice a zejména aktuální infor-
mace o jejich výskytu v našem regionu. Seznámíte 
se životem vlků a rysů, s jejich potravními nároky 
a s legislativou týkající se jejich ochrany. V rámci 

přednášky budou prezentovány potenciální kon-
fl ikty velkých šelem s lidskou činností a možnosti 
ochrany domácích zvířat, včetně proplácení škod 
způsobených vlkem a rysem. V Domě Českého Švý-
carska bude přednášet Marek Klitsch ze Správy NP 
České Švýcarsko. Více informací naleznete na adre-
se www.ceskesvycarsko.cz/kurzy

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou 
Národního parku České Švýcarsko Vás v rámci pro-
jektu společného dotváření areálu u Správy NP ČŠ 
srdečně zvou ve čtvrtek 20. června od 17:00 hodin 
na přednášku na téma přírodní zahrady, používání 
původních druhů rostlin a přírodních materiálů v 
zahradách, vytváření životních prostorů pro živo-
čichy. 
Seznámíte se s tím, co si pod pojmem přírodní za-
hrada představit, s principy ekologických přístupů 

obhospodařování a plánování zahrad, jak svoji za-
hradu oživit, aby byla příjemným místem nejen pro 
vás, ale i pro další živočichy a rostliny. Jak si poradit 
s přírodními areály u škol a školek a doplnit je za-
jímavými prvky. Přednáší Magdalena Smetanová 
z ateliéru zahradního designu a krajinářské archi-
tektury. Součástí přednášky bude i komentovaná 
prohlídka areálu Správy NP České Švýcarsko, kde se 
přednáška koná. Více informací naleznete na adre-
se: www.ceskesvycarsko.cz/kurzy

Zúčastněte se tradiční vycházky v doprovodu bo-
taniků správ národních parků České a Saské Švý-
carsko a CHKO Labské pískovce. Trasa exkurze vede 
tentokrát po zajímavých botanických lokalitách v 
okolí obce Růžová, například na Pastevní vrch nebo 
do Přírodní památky Nad Dolským mlýnem nedale-
ko Kamenické Stráně.
Sraz: v sobotu 15. června v 9.40 v Růžové (před kos-
telem)
Délka trasy: 8 km (předpokládané ukončení exkur-
ze ve 14.00)
Informace: středně náročný terén, s sebou kvalitní 
obuv, výklad bude tlumočen do němčiny
Více informací na www.npcs.cz.

V sobotu 8. června se můžete pohodlně usadit 
na loučku u čajovny Na Kopečku, dát si sedmičku 
vína, ve stáncích si koupit třeba sedmero náušnic a 
kalhot, ochutnat sedm kousků kozího sýra, sedm-
krát si obejít kostelík, poslechnout si třeba sedm 
písniček, podívat se na sedm minut divadla (i když 
by bylo škoda jen tak málo) a potkat sedm (a roz-
hodně i více) usměvavých a dobře naladěných lidí. 
A nemusíte odcházet v žádném případě v sedm! 
Přijďte tedy prožít pohodový den plný hudby, diva-
dla i dalšího kulturního vyžití pro celou rodinu. Po-
drobný program na samostatných plakátech nebo 
na www.domeceknakopecku.cz.

Správa NP České Švýcarsko Vás zve na jarní vycház-
ku v doprovodu Václava Sojky, pracovníka správy 
národního parku, vynikajícího fotografa a znalce 
přírody i historie Českého Švýcarska. Těšit se mů-
žete na zasvěcené vyprávění o zdejší krajině a na 
putování po známých i méně známých cestách v 
okolí Jetřichovic.
Sraz: v sobotu 22. června v 9:30 ve Vysoké Lípě 
(před hotelem Lípa)
Trasa: bude upřesněna na místě dle zájmu a počtu 
účastníků
Předpokládaná délka trvání exkurze: 4 hodiny
Více informací na www.npcs.cz.

Žijeme se šelmami aneb Návrat vlka a rysa 
do Šluknovského výběžku 

Přírodní zahrady a přírodní areály 

Botanická exkurze 
do okolí Růžové

Festiválek malého 
umění posedmé

Tajný výlet 
s Václavem Sojkou

Domeček Na Kopečku 
Rumburk program na 

červen 2013
Ozvěny Festiválku…
Středa 12.6. 2013 – 19:00 hodin
Ohlédnutí za festiválkem, promítání foto-
grafi í, hodnocení, volná diskuze, náměty na 
příští ročník,…prostě pohodový večer
Prevence rakoviny prsu-přednáška
Středa 19.6. 2013 – 19:00 hodin
O rizikových faktorech, které vedou ke vzniku 
rakoviny prsu a děložního čípku si budeme 
povídat s maminkou tří dětí, babičkou 
osmi vnoučat, včelařkou a vyznavačkou 
přirozeného životního stylu paní Irenou 
Váchovou.
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Město Česká  Kamenice si Vás dovoluje pozvat na 
středeční červnové odpolední výlety s průvodcem. 
Výlety se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj 
cestovního ruchu Bad Schandau - Česká Kameni-
ce. Průvodcovské služby i doprava pro účastníky 
zdarma.
Středa 12. června
Trasa: Česká Kamenice - Všemily – Větrný vrch – 
Kunratice – Česká Kamenice.
Sraz účastníků: ve 14:15 hodin v České Kamenici 
u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu). Následuje 
společný odjezd autobusem do Všemil a zpět ná-
vrat pěšky. Délka pěší trasy 8 km. Na trase Vás bude 
provázet fundovaný průvodce Jiří Rak a čekají na 
vás kromě zajímavého výkladu i krásná příroda a 
daleké výhledy. Těšíme se na Vás. Svou účast pro-
sím nahlaste předem v informačním středisku v 
Domě Českého Švýcarska (lze domluvit i společný 
odjezd z KL).

Průvodcovské služby i doprava pro účastníky 
zdarma.
Středa 19. června 
Trasa: Schmilka – Schrammsteine – Bad Schandau.
Sraz: 14:20 hodin na hl. vlakovém  nádraží v Děčí-
ně, společný odjezd a příjezd vlakem do Děčína. 
Délka pěší trasy 13 km. Návrat do Děčína vlakem 
až ve 21.20 hodin. Na trase Vás bude provázet fun-
dovaný průvodce Jiří Rak a čekají na vás kromě 
zajímavého výkladu i krásná příroda a daleké vý-
hledy. Těšíme se na Vás. Svou účast prosím nahlaste 
předem v informačním středisku v Domě Českého 
Švýcarska (lze domluvit i společný odjezd z KL).

V sobotu 22. června mezi 8:15 až 17:00 hodin se 
můžete vydat na exkurzi do Saského Švýcarska za 
nejkrásnějšími rozhledy z masívu Schrammsteine. 
Znalec místního kraje Werner Hentschel vás pro-
vede z příhraniční obce Schmilka do nitra skalního 
oblasti Schrammsteine. Tématem budou geologie, 
rostlinstvo a živočišstvo tohoto dlouhého skalního 
masívu, jednoho z nejznámějších v Saském Švýcar-
sku. Začátek exkurze je v 8:15 hodin v Děčíně a v 9 
hodin v Krásné Lípě. Doprava tam i zpět je zajištěna 
minibusem s maximální kapacitou 15 cestujících. 
Přesná stanoviště minibusu budou sdělena při při-
hlášení se, a to na tel. č. 0049-35022-50242 nebo 
na e-mailu: nationalparkzentrum@lanu.de. Účast je 
bezplatná.

Město Šluknov Vás srdečně zve do Šluknovského 

zámku na interaktivní putovní výstavu science cen-

tra IQ parku Liberec. Výstava je výjimečná tím, že 

tentokráte je „dotýkání se exponátů přikázáno“! Na 

výstavě na vás čeká několik úkolů, kterým musíte 

přijít na kloub, které si prostě musíte vyzkoušet.  

Výstava nabízí více než šedesát interaktivních ex-

ponátů pro děti a dospělé: hlavolamy, jazykolamy, 

optické klamy, hádanky, iluze, hru s perspektivou a 

mnohem více. Výstava ve šluknovském zámku po-

trvá až do 25. srpna. Otevřeno je denně včetně ví-

kendů od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. 

V ambitu Lorety v Rumburku bude až do 29. června 

k vidění výstava „Lesní řemesla v Českém Švýcar-

sku“. Patnáct informačních panelů vypráví o historii 

místních řemesel a výrobě dřevěného uhlí, smoly, 

dehtu, skla a potaše včetně velkoformátových fo-

tografi í archeologických lokalit skláren a smoláren. 

Fotografi e přiblíží i novodobé pálení milíře, k ně-

muž došlo v roce 2012 na louce u Dolského mlýna. 

Výstava je přístupná od úterý do soboty mezi 10:00 

až 17:00 hodin.

Letní  středeční 
podvečerní výlet  
s průvodcem  po 
Českokamenicku 

Na výlet s průvodcem 
k sousedům do Saska 

Nejkrásnější rozhledy: 
Masív Schrammsteine

Hry a klamyVýstava o lesních 
řemeslech v Českém 

Švýcarsku 

P R O G R A M

Chata Slovan a hrad Tolštejn v Jiřetíně p. J. 

13. ročník

8.–9. června 2013

17.00  Zahájení u chaty Slovan v Jiřetíně pod Jedlovou,  
hry a soutěže pro děti

21.00 Světluškový průvod na Tolštejn, na hradě ohnivá  
show, Bílá paní, živá hudba v hradní restauraci

10.00  Zahájení moderátorem Hitrádia FM

 Program pro děti v podhradí – Vildova stezka, Sváťovo dividlo, Hnedle 
vedle, kapela Fonotest

14.00 AUDIENCE purkmistrů a rychtářů Tolštejnského panství a zdravice 
představitelů pohádkových zemí na nádvoří

 – Uvedení nových členů Rytířské družiny Berky z Dubé

 – Michael FORET a Genny CIATTI – představitelé muzikálu Děti ráje   
 a jejich největší hity

 – Losování vstupenek návštěvníků v kompletních historických kostýmech

 – Doprovodný program v chalupě u sv. Jana (www.chalupa-u-sv-jana.cz)

18.00  Ukončení slavností

Sobota 

Strategický plán LEADER

Návštěvníci v kompletním historickém kostýmu mají vstup zdarma!
Jejich vstupenky budou opatřeny zvláštním číslem a v závěru slavností budou z nich vylosováni tři výherci.

Neděle

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Nedělní vstupné: 

Areál hradu bude po dobu slavností v ne-

děli 9. 6. od 9 do 18 hodin uzavřen pro nepla-

tící návštěvníky. POVOLENO OÚ Jiřetín p. J.

V neděli 9. 6. od 9 h zákaz vjezdu auto-

mobilů k hradu! Odstavné parkoviště za Jiřetí-

nem p. J., dále 20–30 min. pěšky! Pro držitele  

a další zájemce odvoz zajištěn

INFORMACE: IC Tolštejnského panství 

tel. 412 379 336

Jsem loupežník Vilda a těším se na tebe!
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Pohádková galerie řemesel 
v Jiřetíně pod Jedlovou

Staré pověsti české, dřevěné hračky, loutky-
výtvarná dílna a řemeslné výrobky, desítky 
vyřezávaných portrétu našich známých os-
obností, které ztvárnil Vladimír Cejnar a jiná 
umělecká dílka čekají na zvídavé návštěvníky 
v jiřetínské galerii
Otevírací doba: červen až srpen  
St - Pá 13:00 – 17:00 hodin
So – Ne 9:30 – 17:00 hodin                             
Mimo provozní dobu je prostor v galerii vyhra-
zen skupinám, které se objednají na tel.: 606 
470 014 
nebo na e-mail: kamilas.hp@seznam.cz.

Info o nedělních akcích najdete na www.po-
hadkovagalerieremesel.cz 
Vstupné: v ceně vstupného je vlastnoručně 
vyrobené dílko, děti a důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč

červnové tvořivé neděle od 13:00 hodin:
9.6. -  Tiff ani technika (skleněné vitráže)
16.6. - Malování obrazů akrylem 
 (různé techniky)
23.6. - Zdobení a glazování 
 keramických hrnků
30.6. - Paličkování krajek

V sobotu 15. června od 20:00 hodin jste zváni do 
Kulturního domu v Krásné Lípě na staré hitovky, 
které k tanci i poslechu hraje hraje DJ Jiří Koubek. 
Vstupné 40,- Kč.

Rodiče, vychovatelé i ostatní zájemci jsou v úte-
rý 18. června od 17:00 hodin zváni do Kulturního 
domu v Krásné Lípě na přednášku: Prevence dro-
gové závislosti u dětí. Dozvíte se o nebezpečí, kte-
ré číhá na děti v podobě drog. Jak se mu vyhnout, 
jak mu předejít, jak ho rozpoznat a další informace. 
Vstup zdarma.

V sobotu 22. června zavítá českokamenický mezi-
národní hudebné festival také do Krásné Lípě, kde 
se na Křinickém náměstí ve 14:30 hodin nejprve 
představí Orkiestra Deta we Wronkach a mažoret-
ky z Polska a 15:30 hodin je vystřídá dechový or-
chestr mladých z Krnova.

Červnový víkend 21. – 23. června 2013 je v krásnolipském kalendáři vyhrazen již tradičním Svatojánským 
slavnostem bylin. Pestrý a voňavý program je připraven pro malé i velké. Slavnosti pořádá Nobilis Tilia z 
Vlčí Hory. Až do 18. srpna potrvá ve šluknovském zámku oje-

dinělá výstava sbírky spisovatele, malíře a básníka 
Jaroslava Kreibicha, přezdívaného „Pan Babička“. 
Jaroslav Kreibich je od roku 1968 vášnivým sbě-
ratelem knihy „Babička“, nejznámějšího literárního 
díla spisovatelky Boženy Němcové. Jeho sbírka čítá 
130 výtisků knih, včetně 2. vydání z roku 1862, kte-
ré Boženě Němcové přivezl nakladatel Augusta z 
Litomyšle den před jejím úmrtím. 

Oldies Párty

Prevence drogové 
závislosti u dětí - 
přednáška, beseda

Mezinárodní hudební 
festival v Krásné Lípě

Svatojánské slavnosti bylin pod Vlčí horou Babička na zámku 
ve Šluknově

Program kina a DK 
Krásná Lípa červen 2013

Filmy 
LORAX

Středa 12.6. 
od 18:00 hod.  Vstupné 60,- Kč

Animovaný rodinný fi lm, pohádka,
české znění, 96 min.,  Mládeži přístupno     

Mezinárodní hudební 
festival dechové hudby

  ( Křinické náměstí, při nepříznivém počasí v DK )
Sobota 22.6. od 14:30 do 16:30 hod

Vstup zdarma. 

 Školní akademie
vystoupení žáků ZŠ

Čtvrtek 27.6. od 9:00 hod  pro děti, 
od 16:00 hod pro rodiče
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Město Krásná Lípa udělalo radost prvňáčkům. Ve 
čtvrtek 30. května nejprve každý malý čtenář pře-
četl úryvek ze své knihy a za odměnu byl pasován 
mečem na čtenáře. Svou „zkoušku“ skládali čtenáři 
před knihovnicí paní Jindřiškou Malinovou a před 
tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou. Věřte, že výkon 

to byl obdivuhodný. Číst nahlas před plnou třídou 
není lehké i pro leckterého dospěláka. Za svoje 
výkony obdrželi malí čtenáři pamětní list, něco 
dobrého na zub a roční čtenářský poplatek zdar-
ma. Blahopřejeme a těšíme se na jejich návštěvu v 
knihovně.            (lh)

V rámci oslav Evropského dne parků byla zahájena 
i úprava přírodního areálu kolem Správy Národní-
ho parku České Švýcarsko, kterou společně budou 
realizovat obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko a Správa Národního parku České Švýcar-
sko v rámci projektu podpořeného Ministerstvem 
životního prostředí České republiky částkou téměř 
dvě stě tisíc korun. 
Projekt do značné míry počítá se zapojením dob-
rovolníků. Také díky jejich práci v areálu vzniknou 
broukoviště či zídka pro plazy, nevyužívaný beto-
nový bazének se promění v tůňku pro obojživelní-
ky. Blízký vlhký lesík zpřístupní povalový chodník a 
louka se změní v sad s původními druhy ovocných 
stromů. Ve střednědobém výhledu areál doplní 
také venkovní učebna či geologická expozice míst-
ních hornin. 
Zahájení projektu navzdory deštivému počasí při-
hlíželo na sto padesát návštěvníků oslav Evropské-
ho dne parků. Ti si také mohli vyzkoušet své zna-
losti o Českém Švýcarsku, ale i dovednosti během 
řemeslných dílen – výrobu šperků, práci se sklem 
nad kahanem i výrobu ručního papíru. Pro odváž-
livce byla připravena lanová opičí dráha. 

(Dana Štefáčková)

A proto nezbylo nic jiného než změnit program, 

který se měl původně konat v Děčínské Zoo.

Děti z Amari klubu do poslední chvíle nevěděli, 

kde budou trávit sobotní den. Zastřešený liberec-

ký Babylon skýtal úkryt před chladným počasím a 

deštěm. Překvapení tedy bylo dvojnásobné. Nejpr-

ve jsme si vyzkoušeli vědomosti v iQparku, a pak 

jsme se šli vyřádit do lunaparku. I když byl příjezd 

domů posunut o hodinu později, dětem se vůbec 

nechtělo. 

(Jansová Marcela)

Počátkem května jsme se zúčastnili cyklistické sou-
těže ve Varnsdorfu. Celkem bylo jedenáct skupi-
nek po čtyřech, vždy dvě holky a dva kluci. Za naši 
školu, jsme jeli Viktoria Marschnerová,  Aleš Suchý,  
Martin Fritsche a já, Adriana Marschnerová. Jeli 
jsme ráno místo školy a vrátili jsme se asi v jednu. 
Celkem na nás čekaly tři disciplíny: jízda zručnos-

ti, (kterou jsme trénovali s panem učitelem Meli-
charem), psaní testů a jízda na dopravním hřišti ve 
Varnsdorfu. Myslím si, že jsme dopadli nejlépe na 
testech. Za starší holky se umístila na 3. místě Vikto-
ria Marschnerová. Za starší kluky se umístil Martin 
Fritsche na 2. místě. Celkově jsme obsadili 2. místo. 

(Adriana Marschnerová)

Pasování na čtenáře V sídle národního 
parku vzniká nový 

areál pro ekovýchovu

Dětskému dni 
počasí nepřálo

Cyklistická soutěž ve Varnsdorfu
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V červenci letošního roku tomu budou již dva roky, 

co byla otevřena „Poradna v kostce“ v Krásné Lípě. 

Za tuto dobu jí se svými problémy navštívilo přes 

1200 občanů jak z Krásné Lípy tak okolních měst 

a obcí. Poradna poskytuje kromě odborného soci-

álního poradenství také fi nanční a pracovní pora-

denství. Kromě právních rad z oblasti rodinného, 

občanského i pracovního práva bylo v rámci fi nanč-

ního poradenství úspěšně podáno i několik návrhů 

na oddlužení v rámci insolvenčního řízení a v dal-

ších případech se podařilo najít zájemcům zaměst-

nání či je zařadit do rekvalifi kačních kurzů. 

Společně s poradnou v Komunitním centru v Krás-

né Lípě, je možno využít i služeb poradny ve Šluk-

nově a Jiříkově. Služba je bezplatná, diskrétní a ote-

vřená pro každého, kdo chce svou složitou životní 

situaci aktivně řešit. 

Služba je poskytována v rámci projektu Aktivizace 

rodin a je fi nancována z prostředků ESF prostřed-

nictvím Operačního programu Lidské zdroje a za-

městnanost a státního rozpočtu ČR. 

Kostka Krásná Lípa zajišťuje povodňovou sbírku – 

do Kostky můžete přinést: čistící  a dezinfekční pro-

středky, košťata, hadry, pracovní rukavice, kýble a 

podobně. Více na přiloženém plakátku.

Další pomoc lidem v zatopených oblastech zpro-

středkovává ADRA a Člověk v tísni.

ADRA otevírá veřejnou SBÍRKU NA POMOC LIDEM 

V ZATOPENÝCH OBLASTECH. Zasláním libovolné 

částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, va-

riabilní symbol 391. Přispět můžete také pomocí 

dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777. 

Také člověk v tísni vyhlásil SBÍRKU SOS POVODNĚ 

2013. Pomoc je možné zasílat na povodňové konto 

72027202/0300. Přispět můžete také pomocí dár-

kovské SMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 

87777.

Pro krásnolipské seniory jsme v květnu připravi-

li ,,Seniorskou akademii“. Jednalo se o soubor tří 

přednášek zaměřených na oblast fi nanční gramot-

nosti, prevence kriminality a zásad sebeobrany, a 

zdravý životní styl. Účastníky akademie odborní 

lektoři seznámili nejen s tím jak správně využívat 

fi nanční produkty, jak nenaletět nekalým prakti-

kám prodejců, jak se bránit doma i na ulici, ale také 

jak poznat kvalitní programy, čeho se vyvarovat při 

nákupu akčního zboží, a s dalšími praktickými in-

formacemi. 

Absolventky ,,Seniorské akademie“, obdržely za 

osvědčení o absolvování a jako dárek od organizá-

torů dostaly osobní alarm. Podle bezprostředních 

reakcí zúčastněných se tato aktivita setkala s pozi-

tivním ohlasem a přáním jejího dalšího pokračová-

ní. Akce byla zorganizována ve spolupráci s občan-

ským sdružením ,,Cesta spolu“ za fi nanční podpory 

Ústeckého kraje. 

(Miloš Handlíček)

O co vlastně jde? Občan Krásné Lípy, který dlouho-
době spolupracuje s terénní pracovnicí města se 
může přihlásit o  fi nanční příspěvek až ve výši 1.000 
Kč na opravu bytu.
Jaké podmínky je třeba splnit:
1. Žadatel má uzavřenou smlouvu s terénním 

pracovníkem a je uživatelem služby terénní 
programy

2. Jedná se o potřebnou opravu obydlí
3. Žadatel uhradí náklady na opravu  min. také 

1000 Kč, nebo v této hodnotě odpracuje na 
opravě 20 hodin

4. Příspěvek bude využit na nákup materiálu
5. Žadatel nemá dluhy vůči městu, nebo splácí 

dluhy dle splátkového kalendáře
6. Děti žadatele nemají neomluvenou absenci v 

docházce do ZŠ
7. Žadatel je občanem Krásné Lípy
8. Žadatel podá u terénní pracovnice žádost o pří-

spěvek
Výběr podpořených žádostí provede komise pro 
sociální integraci a schvaluje RM. Žádosti a další 
informace jsou dostupné u terénní pracovnice v 
komunitním centru Kostka. Projekt Opravy obydlí 
2013 podpořila Rada vlády ČR. Terénní práce je rea-
lizována z fi nančních prostředků státního rozpočtu 
České republiky, určených na realizaci programu „ 
Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňová-
ní jeho důsledků “, pod programem A. „ Podpora 
terénní práce“, poskytovaných Úřadem vlády ČR “. 
Projekt je spolufi nancován městem Krásná Lípa.

Poradna v Kostce
nově i ve Šluknově a Jiříkově

Povodňová sbírka

Seniorská akademie 
byla úspěšná

V Krásné Lípě bude 
realizován program 
Oprava obydlí 2013
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Informace o 26. ročníku Mezinárodního etapového cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ, který se pojede 4. - 7. července najdete  v brožuře, kterou si můžete 

stáhnout na http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2013/tour%20de%20feminin.pdf. Další informace o závodě můžete také hledat na webových stránkách 

závodu http://www.tourdefeminin.com.

Za účasti osmi dvojic z celého Šluknovského výběžku se v sobotu 25. května 
konal první tenisový turnaj žen ve čtyřhře. Jelikož se počasí nevydařilo turnaj se 
odehrál  v nafukovací hale. První místa získala dvojice z Dolní Poustevny - Küm-
pfl ová,Karpíšková. Druhé skončily sestry Verča a Nikča z Rumburku a třetí pozici 
obsadila Slavíková s Lankovou. Následovali  Marhanová a Muchová z Rumbur-

ku, ústecko - doubická dvojice Bártlová, Randáčková, dále Čelková a Nováková 
z Varnsdorfu, Mülerová, Micková z Dolní Poustevny a Svobodová, Hošková z 
Krásné Lípy. Akce, až na počasí, proběhla bez vážnějších komplikací. Další turnaj 
je naplánován na 22. června a to BABOLAT OPEN KRÁSNÁ LÍPA ve čtyřhře mužů.

Tour de Feminin 2013 už za měsíc

Tenisový turnaj žen ve čtyřhře
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Klub českých turistů Krásná Lípa provádí za podpo-
ry MAS Šluknovsko opravy na vlčíhorské rozhled-
ně. V minulých týdnech byla dokončena výměna 
starých kovových oken za nová s pozinkovou an-
tikorozní úpravou. Práce komplikuje náročný te-
rén – pouze pěší přístup do prudkého kopce. Vše 

se nosí do výšky 581 m n. m. Přesto práce zdárně 
pokračují. V následujícím období se dokončí i další 
plánované úpravy – především zednické a natěrač-
ské. Rozhledna z roku 1889 je dnes v majetku města 
Krásná Lípa a vzorně o ni pečují právě krásnolipští 
turisté. (r)

V roce 2012 se krásnolipští turisté vrátili k osvěd-

čeným brigádnickým skupinám, jejichž hlavním 

cílem je zachránit, opravit a udržovat vybudovaná 

turistická zařízení pro veřejnost (studánky, lavičky, 

turistické vyhlídky a podobně).

Jsme velmi rádi, že jsou nám někteří členové, ale 

i nečlenové klubu k této pracovní činnosti, kterou 

vykonávají zcela nezištně, ochotně nakloněni a po-

máhají nám udržovat to, co jsme jako klub vybudo-

vali a nebo to, co již bylo vybudováno před námi.

Rádi ovšem mezi námi uvítáme i další ochotné čle-

ny i nečleny, neboť oprav a další údržby turistické-

ho charakteru je v našem okolí mnoho, navíc naší 

snahou je tato turistická zařízení sloužící veřejnosti 

dále rozšiřovat.

Klub českých turistů v Krásné Lípě v letošním roce 

ještě čeká řada drobné opravy, údržby a nátěrů, v 

plánu máme také jednu jednu velkou brigádní akci 

- a to v létě nebo brzy na podzim. Po letošní květno-

vé výměně oken na rozhledně na Vlčí hoře připra-

vujeme ještě opravit i její vnitřní prostory společně 

s vymalováním, a s tím jsou spojené i úklidové prá-

ce, při kterých je vždy každá pomocná ruka vítána. 

Práce tedy bude dost pro muže i ženy.

Zájemci o výpomoc na brigádách se mohou hlásit 

u Mikuláše Peterky, Wolkerova 955/28, Krásná Lípa, 

tel.: 412 383 768, 733 153 401, e-mail: mikulas.pe-

terka@seznam.cz.

(Mikuláš Peterka)

Rozhledna na Vlčí hoře dostala nová okna

Přijďte pomoct turistům vylepšit rozhlednu 

Kostka Krásná Lípa, p.o. hledá sociálního pracov-
níka/pracovnici pro odborné sociální poradenství a 
terénní programy ve Šluknovském výběžku. Struk-
turovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 
14. června na adresu Kostky Krásná Lípa. Více infor-
mací naleznete na http://www.komunitnicentrum.
com/cz/info/1137-aktuality/3195-kostka-prijme-
-zamestnance.html 

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, 
hledá do terénního programu vhodného uchaze-
če/uchazečku na pozici Sociální pracovník / pra-
covnice pro terénní program ve Varnsdorfu. Struk-
turovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 
23. června na e-mailovou adresu info@os-cedr.cz, 
nebo na adresu sdružení CEDR – komunitní cent-
rum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32, 407 46 
Krásná Lípa. Více informací na www.os

Kostka a Cedr 
hledají zaměstnance

USNESENÍ
z 45. zasedání Rady města 

Krásná Lípa konaného 

dne 22. 5. 2013 

I. Hlavní program
Dotované stavby města - Usnesení RM č. 45 - 01/2013
RM projednala pokračující administraci a přípravu některých 
dotovaných projektů města a to:
a) snížení prašnosti (nákup čistícího vozu)
b) varovný protipovodňový systém (vč. rozhlasu)
c) rekonstrukce Centra sociální integrace
a schvaluje realizaci nutných postupných kroků.
RM dále projednala započetí a průběh realizovaných dotovaných 
projektů vč. problematických bodů a to:
A) Kanalizace (2.etapa)
B) Realizace energetických úspor u budov školní jídelny a školní 
družiny, a ukládá starostovi města připravit podklady pro projednání 
v ZM.
RM zároveň ukládá odpovědným pracovníkům MěÚ operativně činit 
další nezbytná opatření.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 45 - 02/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 1880/10 o výměře 891 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- část p. p. č. 458/1 o výměře 260 m2, k. ú. Krásný Buk,
- st. p. č. 353/1 o výměře 78 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 462/2 o výměře 205 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 464/2 o výměře 222 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem p. p. č. 462/2, p. p. č. 464/2 a st. p. č. 353/1, 
vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 45 - 03/2013
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 462/2 o výměře 205 m2, p. p. č. 
464/2 o výměře 222 m2 a st. p. č. 353/1 o výměře 78 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Belu Hučkovi, Sokolská 3, 
Krásná Lípa z důvodu dluhů vůči městu.
Prodloužení platnosti smluv o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 45 - 04/2013
RM schvaluje prodloužení doby nájmu u smluv č. 2008/23/15-243 a č. 
2004/23/17-247 do 31. 12. 2018 (nájemce Gabriela Sedláčková, Kyjov 
109, Krásná Lípa).
Prodej p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 45 - 05/2013
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 377 o výměře 865 m2, 
k. ú. Krásný Buk za účelem zřízení zahrady Bc. Vladislavu a Ing. Jitce 
Havlíkovým, V Lodici 489, Nymburk z důvodu zachování pro potřeby 
města.
Prodej p. p. č. 541/1 a p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 45 - 06/2013
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 541/1 o výměře 542 m2 
a p. p. č. 540/1 o výměře 1316 m2, vše k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Mgr. Ireně a Ing. Aleši Kubicovým, Kamenná Horka 
110, Krásná Lípa z důvodu určení pozemků pro výstavbu RD.
Prodej p. p. č. 843/1 a st. p. č. 589, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 07/2013
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 843/1 o výměře 2729 m2 a 
st. p. č. 589 o výměře 136 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 
samostatné zahrady Haně Štroblové a Pavlu Eichlerovi, Varnsdorfská 
131/92, Krásná Lípa za cenu 123 900 Kč. Kupující uhradí veškeré 
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náklady s prodejem spojené.
Souhlas s prodejem pozemků - Usnesení RM č. 45 - 08/2013
RM doporučuje ZM vydat Janu a Vladimíře Kašparovým, Lesní 855/2, 
Krásná Lípa souhlas s prodejem p. p. č. 1989/4 a p. p. č. 3190, vše k. 
ú. Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 45 - 09/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 1137/6 v tomto pořadí:
1. Abdullah Gaglayan bytem Okružní 22/18, Česká Lípa,
2. Vojtech Dičko bytem Pražská 278/4, Krásná Lípa,
3. Alena Streitová bytem Rooseveltova 1038/2, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 6, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 45 - 10/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Bezručova 359/15 Zdeňkovi Míkovi 
bytem Druhá 383/2, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede 
nájemce na vlastní náklady.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 4, Pražská 450/48
Usnesení RM č. 45 - 11/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/27-355 
na byt č. 4, Pražská 450/48 s Dianou Bondarenkovou bytem Pražská 
450/48, Krásná Lípa k 30. 6. 2013. 
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 45 - 12/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2012/25/26-
213 na byt č. 1, Mánesova 294/24 s Karlem Hejdukem k 30. 6. 2013 
za podmínky, že nejpozději do 30. 6. 2013 bude uzavřena nájemní 
smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem 
bytu uplynutím výpovědní doby k 31. 7. 2013.
Byty - odstoupení od smlouvy - Usnesení RM č. 45 - 13/2013
RM doporučuje ZM schválit k 30. 6. 2013 ukončení Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27-100 uzavřené s Janou 
Baranovou bytem Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa, na koupi bytu 
č. 27, Nemocniční 1149/12a. RM doporučuje ZM schválit fi nanční 
vyrovnání dle bodu VII. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
č. 2009/40/27-100.
 Pronájem bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 14/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 8, Nemocniční 1148/12 Krásná Lípa v 
tomto pořadí:
1. Jan Zumr, Rumburská 493/7, Krásná Lípa
2. Ladislav a Marie Mrázovi, Vyhlídky 922/22, Krásná Lípa
3. Marie Šárová, Studánecká 564/16, Krásná Lípa. 
Pořádání prodejních trhů - Usnesení RM č. 45 - 15/2013
RM schvaluje žádost pana Václava Chaloupky o snížení poplatku za 
užívání veřejného prostranství (parkoviště v ulici Pražská) za účelem 
konání prodejních trhů v roce 2013. Za každý prodejní stánek bude 
vybrána částka 200 Kč, splatná nejpozději v den konání akce. Dále 
bude vybrána kauce ve výši 1 000 Kč, která v případě nepořádku po 
akci bude použita na úklid veřejného prostranství.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Mánesova 294/24
Usnesení RM č. 45 - 16/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 7. 2013 byt č. 1, 
Mánesova 294/4. Byt I. kategorie o velikosti 3+1 (67,36 m2, sazba 
30,46 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. 4, Pražská 450/48
Usnesení RM č. 45 - 17/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1.7.2013 byt č. 4, 
Pražská 450/48. Byt II. kategorie o velikosti 2+1 (93,86 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.
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 27, Nemocniční 
1149/12a - Usnesení RM č. 45 - 18/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1. 7. 2013 
byt č. 27, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (32,08 
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. 84 měsíčních anuitních splátkách.
Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 45 - 19/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 7. 2013 nebytové 
prostory č. 2 (bar v Kulturním domě) v objektu Pražská 960/24, o 
rozloze 17,5 m2. Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce 

na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 45 - 20/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Marcelou Jadrníčkovou bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa na byt č. 
5, Masarykova 16/1, na dobu určitou do 30. 11. 2013,
- Karlem Balážem bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa na byt č. 4, 
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 31. 8. 2013,
- Michaelou Vybíralovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na 
byt č. 47, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 30. 11. 2013.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 1, Křinické náměstí 248/1
Usnesení RM č. 45 - 21/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/27-418 
včetně dodatku č. 1 na byt č. 1, Křinické náměstí 248/1 s Marcelou 
Kozákovou bytem Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa k 31. 5. 2013 
s tím, že komora bude vyklizena do 28. 2. 2014.
Byty - pronájem - byt č. 37, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 45 - 22/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 37, Nemocniční 1137/6 paní Marcele 
Kozákové bytem Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa na dobu 
neurčitou. RM schvaluje z důvodu potřeb města výjimku Pravidel pro 
pronájem městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou v 
Krásné Lípě, kdy žadatel nehradí kauci při podání žádosti a při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na 
vlastní náklady.
Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2012
Usnesení RM č. 45 - 23/2013
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet - Zprávu o hospodaření 
města Krásná Lípa za rok 2012 v předloženém znění bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2013
Usnesení RM č. 45 - 24/2013
RM schvaluje návrh smlouvy č. 2013/19/19-275 o vykonání 
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 se 
společností AUDIT OBCE, s. r. o. Příbram v předloženém znění.
Pravidla rozpočtového procesu města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 45 - 25/2013
RM schvaluje Pravidla rozpočtového procesu města Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu. 
Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě o pojištění majetku 
Usnesení RM č. 45 - 26/2013
RM schvaluje dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 15 228 31 781 o 
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností Generali 
Pojišťovna, a. s.
Ceník Vikýře
Usnesení RM č. 45 - 27/2013
RM schvaluje ceník Vikýře v předloženém znění. 
Zpráva o stavu vymáhání předaných dluhů společnosti PROFI-
CZ - Usnesení RM č. 45 - 28/2013
RM bere na vědomí Zprávu o stavu vymáhání předaných dluhů 
společnosti PROFI.CZ.
Rekonstrukce Kyjovské přehrady - I. etapa
Usnesení RM č. 45 - 29/2013
RM bere na vědomí pokračující administraci žádosti o dotaci na akci 
Rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada v Krásné Lípě I. etapa a 
Dodatek č. 1 k SOD č. 2012/11/14 – 233.
Zateplení objektů Školní jídelny a Školní družiny
Usnesení RM č. 45 - 30/2013
RM se seznámila se zahájením akce Realizace úspor energie u budov 
Školní jídelny a Školní družiny v Krásné Lípě a schvaluje Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o dílo č. 2012/11/14-197.
Žádost o zachování cesty k pozemku p. p. č. 615/2, k. ú. Krásná 
Lípa - Usnesení RM č. 45 - 31/2013
RM se seznámila s žádostí pana Jiřího Šedivého, bytem Textilní 208/8, 
Rumburk, o zachování přístupové cesty k pozemku p. p. č. 615/2, k. ú. 
Krásná Lípa, s tím, že město nemá právní podklad na řešení problému 
mezi dvěma vlastníky nemovitostí. 
Souhlas se stavbou garážového stání 
Usnesení RM č. 45 - 32/2013
RM schvaluje vydání kladného stanoviska paní MUDr. Leoně Havlové, 
Lidická 591/5, Krásná Lípa, ke stavbě otevřeného garážového stání na 
pozemku p. p. č. 1159/7, k. ú. Krásná Lípa, ve vzdálenosti méně než 2 
m od hranice pozemku místní komunikace p. p. č. 2767/2, k. ú. Krásná 
Lípa.
Výzva k předložení nabídky - výměna oken 
Usnesení RM č. 45 - 33/2013
RM schvaluje znění Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu pro výběrové řízení na výměnu oken na objektu 
Masarykova 246/6 (částečně) a Smetanova 285/2, dle předloženého 
návrhu.
Výměna oken a renovace interiéru rozhledny na Vlčí Hoře
Usnesení RM č. 45 - 34/2013
RM doporučuje ZM schválit fi nanční příspěvek Klubu českých turistů 
Krásná Lípa ve výši 24 370 Kč jako kompenzaci za úhradu 10% 
spoluúčasti dotace na projekt: Výměna oken a renovace interiéru 

rozhledny na Vlčí Hoře, fi nancovaného z Programu obnovy venkova 
(MAS Šluknovsko). Příspěvek bude vyplacen po řádném ukončení 
projektu, vč. vyúčtování ze strany poskytovatele.
Drobné sakrální památky na území města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 35/2013
RM bere na vědomí informaci o inventarizaci drobných sakrálních 
památek na území města Krásná Lípa.
RM ukládá Petru Olivovi zjistit vlastníka dle zákona č. 40/1964 
(Občanský zákoník) § 135, odst. 1.-3., u památek dle přílohy.
Asistent prevence kriminality 2013
Usnesení RM č. 45 - 36/2013
RM bere na vědomí schválení neinvestiční dotace z Programu prevence 
kriminality na projekt Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality 2013 
na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 12, dle přílohy. RM 
doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši 126 000 Kč a schválit 
spoluúčast města ve výši 14 700 Kč z organizační složky 0353 provoz 
MěÚ.
Projekty ZŠ - Usnesení RM č. 45 - 37/2013
RM schvaluje realizaci projektů ZŠ a MŠ Krásná Lípa p.o.:
1) z dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 
v roce 2013 na projekt Adaptační pobyt. Celková výše dotace činí 14 
000 Kč.
2) z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením v roce 2013. Celková výše dotace činí 18 000 Kč.
3) z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR Asistent pedagoga pro žáky se sociálním 
znevýhodněním na rok 2013. Celková výše dotace činí 364 500 Kč.
Výjimka z počtu dětí v ZŠ - Usnesení RM č. 45 - 38/2013
RM schvaluje výjimku z počtu dětí v ZŠ ve třídě, kterou stanovuje 
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Digitalizace kina - Usnesení RM č. 45 - 39/2013
RM se seznámila s průběhem poptávkového řízení na zhotovitele 
díla Digitalizace kina - promítání z blu-ray ve formátu E-Cinema 
vč. souvisejících zařízení a schvaluje pořadí výběru zhotovitele dle 
předloženého návrhu:
1. Jaroslav Potužník - Kites, Tolstého 1182/31, 400 03 Ústí nad Labem,
2. Petr Lubomír- Kinoservis Olomouc, Trnkova 534/19, 779 00 
Olomouc. RM schvaluje podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Program kina a kalendář akcí na červen 2013
Usnesení RM č. 45 - 40/2013
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na červen 2013.
Program akcí městské knihovny na červen-srpen 2013
Usnesení RM č. 45 - 41/2013
RM bere na vědomí program akcí v městské knihovně na červen-srpen 
2013.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 42/2013
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem 
Jaklem za měsíc duben 2013, dle předloženého návrhu.
Činnost TS - Usnesení RM č. 45 - 43/2013
RM projednala činnost technických služeb města a organizaci + rozsah 
veřejně prospěšných prací.
RM oceňuje svědomitou práci vedoucí technických služeb paní Martiny 
Hlavové, DiS.
Zpráva o plnění úkolů z 43. RM - Usnesení RM č. 45 - 44/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 43. RM.
IV. Informace
 Informace
RM dále projednala tyto informace:
- poděkování od velvyslance ČR v Chorvatsku Martina Košatky 
Janu Kolářovi a Ing. Zbyňku Linhartovi za prezentaci zkušeností s 
využíváním unijních fondů,
- žádost obce Rybniště o prodej pozemku p. č. 856/3 v k. ú Rybniště,
- výsledky výběrového řízení na akci Oprava střechy na Masarykově 
671/24 (MŠ Sluníčko),
- informace od KÚÚK o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotací na 
projekty Krásná Lípa - centrum kulturního dění a Den Českého 
Švýcarska.
- návštěvnost městské knihovny a internetu v měsíci duben 2013.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Finančního výboru ze dne 29. 4. 2013,
- zápis z jednání Kulturní komise ze dne 7. 5. 2013,
- zápis z jednání Komise zdravotně sociální ze dne 7. 5. 2013,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 5. 2013,
- zápis z jednání Finančního výboru ze dne 13. 5. 2013,
- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 17. 5. 2013.
 

Jan Kolář                                                                      Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 45. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22. 5. 2013 


