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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 18. července

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 4. července

4,- Kč

Nový školní rok
s novým kabátem
Vnější rekonstrukce objektu školní družiny je více
než z poloviny hotova. Nová okna, zateplení podkroví, dvě stěny vnější zateplené fasády jsou již hotovy a dávají tušit, že původní vila bude opět pěkným domem v areálu školy. Za nedlouho se takto
promění i objekt školní jídelny. Práce pokračují
rychle, takže je předpoklad, že na začátku nového
školního roku bude téměř vše hotovo. (zl)

Vysvědčení převzali v obřadní síni
V obřadní síni městského úřadu se se svou školou
slavnostně rozloučili žáci deváté třídy základní
školy. Od krásnolipského Sboru pro občanské zá-

ležitosti obdrželi všichni zúčastnění pamětní list a
z rukou starosty města Zbyňka Linharta malou pozornost.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 15.7.
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18.7. 2012 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 29.7. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 1.8. 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

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

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
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl
sas1@krasnalipa.cz
úklidy domácností i firem
tel.: 774 974 583
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Vzdělávací kurzy dle
Pro děti do 6 let
aktuální nabídky:
Po - Pá: 9:00-11:00
Komunitní plánování
vcelka@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 844
tel: 412 354 843
Komunitní plánování na
Hlídání dětí a půjčovna
Šluknovsku
kostýmů pro děti
Katalog sociálních služeb
tel.: 777 291 359
kostka@krasnalipa.cz

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s.,
jako provozovatele kolektivního systému, jehož
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi
odevzdali prostřednictvím kolektivního systému
ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici
dvou milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci
přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích
zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých
spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350
tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou
třeba žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočes-

kém kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v
Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala
svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24
kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím
roce činnosti kolektivních systémů již toto množství
dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době
přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu
Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná
z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské
unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko
nebo Polsko nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité
je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o
fungování tohoto systému, o tom, kam je možné
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek
nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně
životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách
www.elektrowin.cz.

Poděkování,

Služby praní, žehlení,
mandlování a úklidové

zúčastnila jsem se v Kostce Seniorské akademie,
která se nám velice líbila, a proto bych chtěla poděkovat p. ředitelce Haně Volfové a všem přednášejícím lektorům, ale i ostatním pracovníkům Kostky,
kteří nám chystali občerstvení a vytvářeli příjemné
prostředí. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout práci p.
Hanzlíka a paní Slané, jsou to lidé na svém místě,
dokáží poradit a pomoci. Myslím, že Kostka, v čele s
ředitelkou H. Volfovou, je velice potřebná a přínosná pro naše město a doufám, že podobných projektů jako byla Akademie bude víc.
Za všechny účastníky Akademie děkuje a chválí
Jana Vavrochová.

Nepotřebné potřebným
- sběrný kontejner na
textil a obuv
V areálu krásnolipské základní školy v prostoru u
školní jídelny je nově umístěn sběrný kontejner na
textil a obuv. Do kontejneru je možné ukládat veškerý 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. Získaný materiál bude složit především pro charitativní účely. Pomozme společně potřebným! (r)

Soutěž
„Léto v Krásné Lípě“
Pokud v letošním létě bude jedním z vašich cílů i
Krásná Lípa a budete se zde i ubytovávat, neváhejte
a přihlaste se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením
o ubytování je zaslat elektronicky nebo poštou.
Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit i
milou výhrou. Pořadatelem soutěže s názvem „Léto
v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukončení 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 prádelnu Kolíček. Kolíček nabízí praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i firmám. Ceník je na internetových stránkách
http://www.komunitnicentrum.com/ S dotazy se
obracejte na vedoucí prádelny - tel. 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 náměstí
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

Stomatologická pohotovost

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 5. – 7. 7. 2013 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298
- 13. – 14. 7. 2013 MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 20. – 21. 7. 2013 MUDr. Lisachenko Vladyslav
J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto
doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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)
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FOTOSOUTĚŽ - Dnes
a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fotosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále
zůstane určit fotografii 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: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme ve kterém městě se
nalézá budova na obrázku, jak se jmenuje ulice, v
níž se budova nachází a která instituce zde sídlí.
Odpověď z č. 453, kterou pro Vás připravil Václav
Hieke:
Budovu na obrázku v minulém čísle byste našli v
Rumburku v ulici Na Valech. Dříve zde bývala textilní továrna J. Förstera, nyní se zde nachází muzeum
se stálou expozicí, která je věnována Rumburské
vzpouře. Rumburské muzeum získalo prostory v
prvním patře bývalé továrny J. Förstera ve vraní ulici č. 10 po druhé světové válce rozhodnutím místní
správní komise. Tam také byly převezeny muzejní
sbírky, které byly po dobu války provizorně uloženy
v klášteře. Současně byl také vydán konfiskačnímu
oddělení pokyn, aby muzejním pracovníkům (Stanislavu Fáberovi a Rudolfu Demelovi) byla umožněna prohlídka domů opuštěných vysídlenými Němci, čímž byla zachráněna řada cenných předmětů.
Do Rumburku byly převezeny také sbírky zrušeného městského muzea v Krásné Lípě. Zahrnovaly
předměty vztahující se k dějinám punčochářství,
mobiliář, vzácnou pozůstalost akademického malíře Augusta Frinda a jedinečnou sbírku klavírního
virtuoza Augusta Stradala (posledního žáka Franze
Liszta). Z Jiřetína pod Jedlovou sem byla převzata
část sbírky Karla Frieseho. Poválečná expozice muzea byla slavnostně otevřena 4. července 1949. V
roce 1951 získalo statut Okresního vlastivědného
muzea. Dne 24. května 1958 byla zpřístupněna
první samostatná expozice věnovaná Rumburské
vzpouře. Muzeum existuje od roku 1977 jako pobočka Okresního (dnes Oblastního) muzea v Děčíně.

MC Beruška je otevřené
i o prázdninách!
Mateřské centrum Beruška zve i o prázdninách
každé úterý a pátek od 9:00 do 11.30 hod. děti
od jednoho do čtyř let a jejich dospěláky do nově
zrekonstruovaného podkroví školní družiny, kde
si budeme společně hrát, cvičit, výtvarně tvořit a
muzicírovat. Těšíme se na vás a nezapomeňte si
přezůvky!
(Lada Hrnečková)
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UPOZORNĚNÍ,
pro majitele objektů v místě výstavby 2. etapy kanalizace:
- Vy, kteří jste tak doposud neučinili, vyzvedněte
si projektovou dokumentaci vlastní (soukromé)
přípojky kanalizace (kterou nechalo zpracovat
město a je na ní vydané stavení povolení) na odboru výstavby MěÚ Krásná Lípa u pana Mareše
(domluva případně: mares@krasnalipa.cz)
- Prostudujte ji a nejdéle až se bude blížit výstavba kanalizačního řadu případné nesrovnalosti či
drobné úpravy konzultujte na odboru výstavby
na MěÚ. Připomínky či návrhy změn podejte nejlépe písemně, např. přes e-mail : rous@krasnalipa.cz (kopie: podatelna@krasnalipa.cz)
- Přípojku i kanalizační řad projektoval Ing. Stanislav Zahradník z Liberce, měl by Vás v předstihu
kontaktovat a ověřit současný stav a PD – kontakt: zavakst@gmail.com; mobil: 606 409 036
- Svůj objekt budete moci napojit na kanalizační
řad až po zprovoznění celé etapy či dílčího úseku
a po podpisu smlouvy s provozovatelem kanalizace a ČOV (nyní: SčVK ).
- Za připojení (po kontrole napojení provozovatelem a po uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a o placení stočného) bude město

vyplácet jednorázový příspěvek (dotaci) a to paušální část za napojení objektu (4500,-Kč / objekt
+ 600,-Kč/ metr za soukromou část přípojky max.
na 8 metrů). Podrobnější informace budou poskytnuty později.
- Stavební firma je povinna při výstavbě obnovovat případně stavbou poničené stávající sítě a odvodnění domů, přesto si ve vlastním zájmu včas
a při provádění stavby zkontrolujte případné odvodnění ze sklepa atp.
- Protože součástí projektu jsou také částečné
opravy komunikací asfaltem a je žádoucí, aby
byla dostatečná prodleva na dodatečné slehnutí
výkopků (to přestože se hutní), proto buďte trpěliví při obnově povrchů; je to v zájmu budoucího
provedení.
Prosíme o pochopení komplikací spojených s výstavbou kanalizace. Bohužel za dobu osmi let přípravy docházelo k mnoha změnám a vynucenému
předělávání projektových dokumentací. Navíc žádoucí výměny vodovodních řádů musí být prováděny odděleně včetně výměny přípojek a to stavba
ještě časově prodlužuje.
Děkujeme, Z.L.

Jednalo zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání
projednalo a rozhodlo o několika důležitých věcech. Následně je konkretizovala na svém jednání
Rada města. Uvádíme jednoduchý komentář k několika nejdůležitějším z nich.
1. Byl schválen rozpočet na další práce – náklady
související se stavbou druhé etapy kanalizace.
To by mělo být mj. na trochu větší opravy místních komunikacích po výstavbě. Částka 2 mil.
Kč by měla postačovat na příspěvky – dotace
za napojení objektů na kanalizační řad. Město
musí také zaplatit za věcná břemena státu, resp.
kraji – cca 1 mil. Kč a uhradit další náklady. Musí
také zorganizovat soutěž – koncesní řízení na
budoucího provozovatele čistírny odpadních
vod a kanalizace, které byla vytvořena v rámci
první etapy, tak i té nové. Další náklady budou
nutné na napojení objektů města atp.
2. Po dlouhém zvažování nakonec zastupitelstvo
rozhodlo o odstoupení od projektu Rekonstrukce Centra sociální integrace (dům služeb).
Důvodů bylo hned několik. Především však
způsob nekonečné a nezvládnuté administrace
ze strany státu pokud jde o dotace za státního
rozpočtu a fondů EU a vytvářením nejednoznačných a měnících se pravidel, resp. jejich
výkladů. Problém by mohl být i s udržitelností
(následným provozem) po dobu 5 resp. 10 let!
Postup tzv. manažerů bohatě placených v Praze
je nepochopitelný a je ukázkou absolutní neschopnosti!
3. Proto bylo rozhodnuto, že město bude částečně rekonstruovat či opravovat dům služeb ze
svého, přibližně ve výši, která by odpovídala
vlastnímu finančnímu podílu při celkové rekonstrukci. Především to bude nová moderní
plynová kotelna s kondenzačními kotli a s tím
související úpravy (stavební úpravy). Nutností
je také rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení. Dále pak oprava oken, části vnitřních prostor a fasáda, to ale až příští rok.
4. Bylo rozhodnuto také o tom, že v souvislosti s
vnější rekonstrukcí budov školní jídelny a školní
družiny budou provedeny další práce – odvodnění budov, zakopání mnoha propojovacích
kabelů do země, venkovní osvětlení, nové zastřešení schodů do jídelny, instalace plastik ozdob na fasádě, vyasfaltování vstupů do obou
domů, a řada dalších drobností. Rada města
pak rozhodla, že z rezervy bude kompletně ob-

noven poničený sokl a pískovcové části školní
družiny, které se nezateplují. A postupně by pak
ještě areál měl získat část nového oplocení. Protože výběrovým řízením na obnovu střešní krytiny na objektu 2. mateřské školy se ušetří zhruba 100 tisíc oproti původnímu rozpočtu, bude
uspořená částka vložena do vnitřních proměn
školní družiny.
5. ZM zhodnotilo zdařilé soukromé rekonstrukce
provedené na původním majetku města na
náměstí, který pod složením kauce (2 resp. 1
milion korun) musel být cíleně proměněn k novému užívání. Jedná se o bývalý klub pod kostelem – dnes Křninický pivovar a bývalé informační středisko – Křinické náměstí 5. Do obou
domů bylo celkem investováno cca 22 mil. Kč a
v uplynulých dnech prošly úspěšnou kolaudací.
V Křinickém pivovaru bylo v pondělí 24. 6. 2013
uvařeno první pivo (opět po mnoha desítkách
let) a teď zraje tak, abychom jej mohli na začátku srpna při otevření pivovaru ochutnat. V objektu Křinického náměstí 5 vznikly čtyři velmi
pěkné byty a v přízemí dva nebytové prostory.
V jednom z nich by měla být čokoládovna, druhý svého nájemce stále hledá.
6. V souvislosti s možným pokusem o získání dotace na zateplení mateřské školy ve Smetanově ulici byla odložena výměna oken s tím, že
namísto toho bude vyměněna střešní krytina
a s pokračováním rekonstrukce (okna, fasáda,
vnitřní úpravy) bude pokračováno v příštím
roce.
7. Projednány byly také nově schválené dotace,
především nákup nového moderního čistícího
vozu pro naše technické služby a vytvoření varovného protipovodňového systému vč. bezdrátového rozhlasu ve městě.
8. Předběžně bylo rozhodnuto o nákupu staronového požárního vozu – cisterny tak, aby se vše
vč. výběrového řízení připravilo a nákup mohl
být uskutečněn na začátku příštího roku.
9. Nad sídlištěm u T-klubu se bude realizovat v
letních měsících jednoduché sportovní hřiště
- malá asfaltová plocha a několik cvičebních
prvků.
10. Rada města pak následně mj. rozhodla o zadání
výměny oken a to na celém objektu Smetanova
2 a části oken na budově radnice (2.patro).
(Z.L.)
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Děti oslavily dekádu spolupráce
Deset let česko-německé spolupráce v pátek oslavily děti ze základních škol v Krásné Lípě a německého Neukirchu. Školáci se sešli v krásnolipském
kulturním domě, kde si připomenuli jak počátky
spolupráce v roce 2003, tak i společné aktivity v
následujících letech. Setkání se kromě pedagogů
obou škol, kteří spolupráci organizují, zúčastnili také starostové obou obcí a partneři z Centra
ochrany přírody Hornolužická pahorkatina, Neukirch a Správy Národního parku České Švýcarsko.
Spolupráce škol je totiž zaměřena vedle zlepšování jazykových schopností právě na přírododopis a
ochranu přírody. “Díky spolupráci jsme spojili dva
strategické cíle strategie školy, tedy aktivity zaměřené na přírodu a její ochranu a nadstandardní výuku německého jazyka. Návodem na úspěšný projekt je být ve správný čas na správném místě, potkat

správné lidi, věnovat tomu mnoho hodin volného
času. Díky dovednostem, optimismu, radosti, ale
také potřebným penězům to pak jde samo,” řekla
ředitelka školy Ivana Preyová.
Spolupráce krásnolipské základní školy byla zahájena s Centrem ochrany přírody v Neukirchu v dubnu
2003, později se připojila také tamní základní škola. K hlavním činnostem patří jedno- a dvoudenní
výměnné pobyty dětí, proběhly také vícedenní
dětské tábory. Pravidelně v rámci oslav Dne Země
probíhají společné akce, kdy děti na území národního parku pomáhají čistit les, sázet stromy nebo
instalovat ptačí či netopýři budky.
Spolupráce škol byla v minulosti pětkrát podpořena Česko-německým fondem budoucnosti a jedenkrát Fondem malých projektů Cíl 3.
(Eva Slovová)

Děti z Krásné Lípy se seznámily
s Agenturou Pondělí
Ve znamení nových poznání byl jeden červnový
den pro uživatele Agentury Pondělí a žáky 6. a 8.
tříd krásnolipské základní školy. Žáci základní školy
se seznámili s Agenturou Pondělí, uživatelé Agentury Pondělí poznali asi šedesát prima dětí, zcela
otevřených debatě s uživateli z doposud možná
trochu tajemného světa lidí s postižením. Spojením těchto dvou světů došlo k naprosto přirozené
integraci obou stran na půdě krásnolipské základní
školy.
Žaneta, Martin a Mirek vyprávěli dětem své nelehké
osudy. To, jak se často drali svými
životy až k současnosti, kdy všichni bydlí samostatně, chodí do práce a chtějí žít svůj „obyčejný svět“
bez předsudků, šikany a posměšků okolí. Dětem tak
chtěli svými příběhy dokázat, že opravdu mají na to

žít plnohodnotný život se vším, co k němu patří.
Na každé besedě promítali film o agentuře, který
natočil právě Mirek. Film pojednává o tom „jak se
u nás žije“ – je to krátké seznámení s naší činností,
o tom, co všechno mohou u nás uživatelé prožít a
jaké programy mohou navštěvovat. Povídání uživatelů doplňovaly asistentky Eva a Světlana. V očích
dětí bylo vidět zaujetí, ne posměšky, povídání je
bavilo.
Poděkování patří paní Kindermannové, která nám
pomohla uskutečnit toto příjemné setkání. Ale dík
patří i ostatním učitelkám zdejší základní školy, které nás požádaly o další spolupráci a další setkání s
dětmi i z jiných ročníků.
(Martina Skokanová.)

Krásná Lípa ano, ale jen po můj plot
Řadu let je možné v naší obci zdarma ekologicky
třídit odpad. K tomu nám slouží sběrná místa s barevnými nádobami na separovaný odpad, kam se
běžně dává papír a nápojové kartony, textil, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad. Bohužel v
poslední době si někteří naši stálí i víkendoví obyvatelé tato sběrného místa pletou s bezplatným
úložištěm všeho možného i nemožného.
Takže někteří Vážení, k tomuto účelu slouží buď
svoz komunálního odpadu, který probíhá v pravidelných intervalech, nebo sběrný dvůr, který je přístupný ve všední dny a každou sudou sobotu.
Do barevných kontejnerů, či pytlů patří jen a pouze
separovaný odpad, který má též své pravidelné svo-

zové termíny a místa. Staré a nefunkční elektrostopřebiče se navíc zdarma odevzdávají buď do sběrného dvora Technických služeb nebo do sběrného
e-boxu ve vstupních prostorách městského úřadu
a pošty. Město navíc každoročně lidem umožňuje
bezplatné štěpkování a sběr listí
Pravda, část vybraných odpadů je zpoplatněna, na
druhou stranu ale velká část odevzdávaného odpadu zatím nic nestojí. Zatím. Pokud ovšem někteří
z nás budou své domácnosti uklízet na cizí účet,
v tomto případě účet města (jak je vidět na fotografiích), může se stát, že za své usměvavé sousedy
časem zaplatíme všichni.
(šp)

Pivo z pivovaru
už v srpnu
Pivo v Křinickém pivovaru se začalo vařit už
v pondělí 24. června. První uvařené várky
prokvašují v kvasných kádích a budou během
července dozrávat v ležáckém sklepě. Krásnolipské pivo Falkenštejn tak bude možné
začít popíjet a kupovat od letošního 2. srpna, kdy začne být pivovarský lokál otevřen
veřejnosti. První sezonu začneme pomalu.
Otevírací doba bude od úterý do čtvrtka od
14:00 do 22.00 hodin (v pondělí budeme sanitovat), v pátek a sobotu do 23:00, o víkendech otevřeme v 11:00 hodin. Během července
také zprovozníme web, kde se dozvíte více:
www.krinickypivovar.cz. Těšíme se na Vás! (rb)

x

číslo SIPO, nebo účtu, z kterého se strhávají platby za energie

a předáte potřebné podklady:
x kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn, případně všech dodatků a obchodních
podmínek
x kopie ročního vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnné informace + detailní rozpis
vyúčtování)

navštívit kontaktní místo kde podepíšete smlouvu s organizátorem aukce – eCENTRE

sesbírá podklady od všech domácností, podnikatelů a firem
sdruží poptávku do e - Aukční síně
osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e – Aukci
v internetové aukci soutěží dodavatelé o nejnižší cenu
porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e – Aukce
je – li cena z e – Aukce nižší než Vaše stávající cena, e – Centre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi
a vítězným dodavatelem, je tak zajištěn 100% administrativní servis

Linda Fialová
Tel: 739 201 267,
Email: fialova@ecentre.cz

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte
níže uvedenou kontaktní osobu.

MěÚ Krásná Lípa (obřadní síň)
Pondělí a středa: 12.00 - 17.00 hod.

Provoz kontaktního místa

Poskytovatel služby (Organizátor e-Aukce)

Městský úřad Krásné Lípa, Masarykova 246/6 407 46 Krásná Lípa, tel. 412 354 820, 777 938 829, email: podatelna@krasnalipa.cz web: www.krasnalipa.cz

x
x
x
x
x
x

Organizátor

x

Občan, podnikatel, firma

Snadná cesta k úsporám…

Snižme společně náklady na energie pro
naše domácnosti, živnosti a firmy.

Příležitost pro všechny krásnolipské domácnosti, podnikatele a firmy.

Plaťme méně za elektřinu a zemní plyn…
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Koncert ke cti
sv. Máří Magdaleny

Prázdninové exkurze se
strážci parku začínají

U příležitosti dokončení první etapy opravy krásnolipských varhan Vás zveme na Requiem od Tadeáše Palmeho, rodáka z Krásné Lípy a Igora Heinze.
Vystoupí Vilémovský chrámový sbor, Mikulášský
sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu a orchestr hudebníků Šluknova. Varhanní koncert se koná v
krásnolipském kostele v sobotu 20. července od
18:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V červenci a srpnu pořádá strážní a informační služba národního parku České Švýcarsko více než deset
prázdninových exkurzí pro veřejnost. Návštěvníci
národního parku tak mohou nahlédnout do každodenního pracovního života zdejších strážců přírody, seznámí se však také s příběhy, které rozhodně
všední nejsou. Společně se strážcem se mohou lidé
vydat k nejznámějšímu cíli národního parku Pravčické bráně, nebo na méně frekventovaná místa,
do Kyjovského údolí nebo na Brtnický hrádek.
Spolu se strážcem parku se návštěvníci vydají na
trasu dlouhou šest až osm kilometrů, její absolvování zabere v průměru čtyři až pět hodin. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodným terénním oblečením, dobrou obuví a svačinou, včetně pití. Účast
na exkurzích je bezplatná, předchozí rezervace
není nutná. Bližší informace na www.npcs.cz.

Prázdninová literární
soutěž
Soutěž je určena dvěma věkovým kategoriím: děti
a dospělí. Soutěžní kvízy budou čtenářům k dispozici přímo v krásnolipské knihovně. Správně vyplněné kvízy půjdou do slosování, které se uskuteční
v sobotu 7. září v rámci akce Den Českého Švýcarska. Soutěží se o lákavé knižní tituly. Soutěž bude
probíhat od 1. července do 31. srpna 2013.

Folkový koncert
kapely Zhasni
Všichni příznivci folku jsou zváni v úterý 16. července v 18:00 hodin do amfiteátru krásnolipského kina
na koncert novoborské folkrockové skupiny Zhasni. Vstupné 50,- Kč.

Prázdninové večerní
prohlídky Lorety
v Rumburku
V netradiční večerní dobu mohou návštěvníci Českého Švýcarska o letních prázdninách zavítat do
barokního skvostu severních Čech. Rumburská
Loreta se jim v červenci a srpnu otevře celkem čtyřikrát a to v úterý 2. 7., 23. 7., 20. 8. a 27. 8. 2013
vždy ve 20.00 h. Za svitu svíček, zpěvu duchovních
písní a varhanní hudby je čeká devadesátiminutová prohlídka areálu ze 17. a 18. století. Při prohlídce si prohlédnou kapucínský klášterní kostel sv.
Vavřince, loretánskou kapli Panny Marie, křížovou
chodbu a poutní kapli Svatých schodů. K vidění
bude milostná socha Černé Matky Boží loretánské,
restaurované nástropní malby nebo výjimečná sochařská galerie. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Termíny exkurzí se strážci národního parku:
Za Pravčickou bránou: 14.7., 16.7., 28.7., 30.7.,
11.8., 13.8., 25.8. a 27.8.
Sraz vždy v 9:15 hodin v Mezní Louce před informačním střediskem.

Podstávkové domy
a poutní místa ve
Šluknovském výběžku

Do Kyjovského údolí: 23.7. a 6.8.
Sraz vždy v 10:00 hodin v Brtníkách před ústavem
sociální péče.

Město Šluknov vás zve na výstavu perokreseb Horsta Pinkau z Wilthenu a minerálů Manfreda Jeremise z Cunewalde, která bude až do 14. července
přístupná v druhém patře šluknovského zámku.
. Otevřeno je denně včetně víkendů od 9:00 do
11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Na Brtnický hrádek: 9.7. a 20.8.
Sraz vždy v 10.00 hodin v osadě Kopec (Brtníky)

4. července 2013
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Mezinárodní varhanní
festival v bazilice
ve Filipově
Osm koncertů vynikajících varhaníků nabízí mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba 2013
ve Filipově. Koncerty se konají každou neděli vždy
od 14:00 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice
křesťanů ve Filipově. Festivalu se letos zúčastní
interpreti z Česka, Polska a Slovenska. Kromě varhanní hudby se posluchači mohou těšit i na gregoriánský chorál a recitaci. Vstup na festival je volný.
Program:
7. 7. 2013 Conventus choralis, gregoriánský chorál
(ČR), Martin Moudrý, varhany (ČR)
14. 7. 2013 Marie Šestáková, varhany (ČR), Vladislav
Kozderka, trubka (ČR)
21. 7. 2013 Ludvík Šuranský, varhany (ČR)

Výstava fotografií
z cest po Evropě,
Americe a Asii
Začátek léta patří v Loretě Rumburk fotografickému ohlédnutí za cestami po třech kontinentech,
které absolvoval mladý kněz P. Petr Vacík. Rumburský rodák a farní vikář Akademické farnosti Praha
se v ambitu rumburské barokní památky ohlíží
za svým desetiletým putováním za poznáním a
studiem v Evropě, Severní Americe a Asii. Výstava
„Fotografie z cest“ probíhá v ambitu rumburské
Lorety do 3. srpna. Přístupná je od úterý do soboty
mezi 10:00 až 17:00 hodinou. Setkání s autorem a
dernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 3. 8. 2013
při příležitosti odpustkové slavnosti Porciunkule.
Vstupné je 50 a 25 Kč

Inline den v
Českosaském Švýcarsku
Co se na Inline dni naučíte: základní techniky brzdění (na patě,T-stop, pluh), způsoby zatáčení, šetřit energii během jízdy a jiné akrobatické kousky.
Denní inline kurz probíhá individuálně (i pro maminky s kočárky) podle schopnosti účastníků. Minimální počat účastníků je čtyři osoby. Maximální
počet účastníků je osm osob. Inline den se bude
konat v sobotu 13. července okolo Lužického jezera Berzdorfer See. Více informací získáte na tel.:
736 224 222, na www.cottage.cz nebo na info@
cottage.cz.

20. výročí
znovuotevření
rozhledny Jedlová
U příležitosti 20-ti let novodobé historie rozhledny
na Jedlové jste zváni v sobotu 6. července na Jedlovou horu, kde si připomenete 20. výročí od znovuotevření rozhledny na vrcholu Jedlové.
Program: 11:00 zahájení, 11:15 – 15:30 živá hudba,
ochutnávka piva (prvních 200 piv zdarma), vědomostní soutěž (ceny věnoval pivovar Kocour), upomínková pohlednice, volný vstup na rozhlednu po
celý den možnost využití dalších aktivit (lanové
centrum, půjčovna horských koloběžek).

Letní a hudební
Česká Kamenice 2013
Příznivci klasické hudby jsou srdečně zváni na další ročník Letních hudebních slavností Antonína
Dvořáka v České Kamenici. Program festivalu je
tentokrát rozvržen do dvou dnů, na neděli 14. července a pondělí 15. července vždy od 18:00 hodin.
Festival bude po oba dny probíhat v děkanském
chrámu sv. Jakuba Staršího v České Kamenici. Velkou poctou pro festival bude vystoupení jednoho
z nejlepších současných českých houslistů, pana
Jaroslava Svěceného, v pondělní části programu.
Více informací se dozvíte na www.ceska-kamenice.
cz

Bylinářské praktikum Pěstování a zpracování
bylin
Ve dnech 20 až 21. července vám Nobilis Tilia Vlčí
Hora nabízí účast na praktickém kurzu o všem, co
se týká pěstování, sběru a zpracování léčivých bylin. Praktickou částí je výroba medicíny a společná
příprava jídla. Více informací na www.zahrada-dobra.cz

Pohádková galerie
řemesel
Jiřetíně pod Jedlovou
Staré pověsti české, dřevěné hračky, loutkyvýtvarná dílna a řemeslné výrobky,
desítky vyřezávaných portrétu našich
známých osobností, 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
vyhrazen skupinám, které se objednají na
tel.: 606 470 014 nebo na e-mail: kamilas.
hp@seznam.cz.
Info o nedělních akcích najdete na www.
pohadkovagalerieremesel.cz
Vstupné: v ceně vstupného je
vlastnoručně vyrobené dílko, děti a
důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč
Červenocové tvořivé neděle
od 13:00 hodin:
7.7. – Sypaná batika
14.7. – Skleněná mozaika
21.7. – Řezbářské tvorba
28.7. – Plstění ovčí vlny

Program kina
Krásná Lípa
ČERVENEC 2013
HRDINOVÉ Z DARANU
středa 10.7.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé o přátelství,
o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat a někomu
pomoci. Rodinný film v českém znění, 86 min. Mládeži
přístupno.

Hezké vstávání
středa 17.7.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Je mladá, krásná, ambiciózní a právě získala vysněnou
práci. Přesto se její život řítí do pekel. Romantická komedie, 107 min., titulky. Mládeži přístupno od 12ti let.

Kozí příběh Pověsti staré Prahy
úterý 23.7.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Rodinná animovaná pohádková komedie Kozí příběh
- Pověsti staré Prahy se odehrává v české středověké
metropoli, která je plná strašidel a rodících se legend.
české znění, 80 min. Mládeži přístupno.

Amari klub
zve děti na:
- ve čtvrtek 11. července jste zváni na hru
Stopovaná u lva. Sraz je ve 13:00 hodin v
komunitním centru Kostka, odkud půjdete
po značkách s cílem vyhledat ukrytý poklad
- ve čtvrtek 18. července jste zváni k
návštěvě psího útulku. Sraz je ve 13:00 hodin v komunitním centru Kostka, pojede
se společně autobusem do Rumburku,
kde nejenže navštívíte psí útulek, ale i
vyvenčíte štěňata. Návrat také autobusem
v 16:35 hodin
- ve čtvrtek 25. července jste zváni na výlet
do Kyjovského údolí. Sraz je v 9:30 hodin
na náměstí v Krásné Lípě u autobusové
zastávky. Pak se vydáme po cestě až k Turistickému mostu, kde budeme obdivovat zajímavé skalní útvary. Návrat v 15:50 hodin.
Více informací k výletu u Marcely Jansové
na tel.: 777 036 828
Na všechny akce je třeba dobrá nálada a
šikovné ruce.

Výjezd do
Nového Boru a okolí
V rámci profesní orientace se s Kostkou můžete ve
dnech 16. až 17. července vydat do Nového Boru.
Čeká vás prohlídka města, návštěva sklárny a sklářského muzea a návštěva farmy. Výlet je určen dětem z 6. až 9. třídy, ubytování a strava jsou zdarma.
Počet míst je omezen na 10, takže neváhejte a přihlaste se včas v komunitním centru Kostka.
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Dechovky mezi námi
Jedinečnou příležitost zažít na vlastní kůži, co to
znamená, když k dechovým nástrojům zasedne
šedesát hudebníků měli předposlední červnovou
sobotu posluchači z Krásné Lípy. V
netradičním odpoledni měli možnost poslechnout
si polský orchestr Orkiestra Deta we Wronlach, který byl doprovázen úžasnou choreografií mažoretek.
Následovalo vystoupení Dechového orchestru mla-

dých Krnov pod vedením zkušené taktovky kapelníka pana Luďka Tlacha a jako překvapení se pro
diváky představilo ještě německé těleso Orchester
Bergisches Land. Celé odpoledne bylo součástí 14.
mezinárodního hudebního festivalu, které pořádalo město Česká Kamenice. Pro diváky to byl jistě
pěkný zážitek.
(Lucie Hanková)

Koloběžkiáda a její strhující výkony
Až v druhém termínu, díky počasí, proběhla naše
školková 6. Koloběžkiáda – závod pro všechny odvážné závodníky na koloběžkách, kteří se nejenže
vypořádají s nerovným terénem adrenalinovou jízdou, ale malí páni řidiči a paní řidičky ještě musí složit zkoušky na řidičský průkaz, které se skládají ze
znalostí dopravních prostředků,kreslení a hádanek.
Všichni byli úspěšní! Více jak čtyřicet jezdců se tedy
postavilo na start a strhujícími výkony za povzbuzování publika jeli v duchu fair play velké závody.
Jak to všechno dopadlo? Krásné dorty z dílny naší
paní kuchařky Milušky si odnesli ve všech kategoriích hoši – dlužno říci, že dívky také zdatně bojovaly

a určitě naše závody ozdobily.
Kategorie 3 – 4 1.místo Jeníček Voldřich
Kategorie 4 – 5 let
1. místo Toníček Miller
2. místo Štěpán Hodboď
3. místo Matýsek Kopecký
Kategorie 5-6 let
1. místo Matýsek Hofman.
2. místo Honzík Ďurčo
3. místo Matýsek Karman
Všichni si odnesli ceny věnované Besipem,dobrou
náladu a víru, že příští rok už určitě vyhrají!
(Za MŠ Motýlek D.Lehoczká)

„ADAPTAČNÍ POCHOD“ PÁTÝCH TŘÍD
Poslední červnové pondělí se sešli žáci 5. tříd, kteří příští rok vytvoří jeden kolektiv šestého ročníku,
aby se zúčastnili první části projektu Adaptační
pobyt. Čekal je pochod ve skupinkách podle mapy,
cílem byla chata na Dymníku. Každá skupina měla
svého dospělého, který ale nesměl radit, byl pouze
jako garant bezpečnosti a dohledu. Po krátké poradě všechny skupiny vyrazily směrem na Skřivánek
a alejí k lesu na Dýmník. Všem se úspěšně podařilo
cíle dosáhnout v limitu. V lese před chatou čekaly
skupiny další úkoly: naučit svého vedoucího heslo, které bylo ukryté mezi kameny na louce a které
mohl přinést v paměti vždy jen jeden člen skupiny,
z vlastních těl vytvořit model auta a pokusit se ho
rozpohybovat, z vlastních těl sestavit smysluplný

nápis, seřadit celý kolektiv podle nějakého kritéria, které musela uhodnout budoucí třídníučitelka.
Každý úkol hodnotil a bodoval jeden z učitelů, ale
protože zas o body tolik nešlo, sešla se dvě první a
dvě druhá místa.
Hlavní však bylo, že si žáci zkusili spolupracovat v
nově vzniklém kolektivu, měli možnost poznat spolužáky z „vedlejší“ třídy v jiném prostředí než ve škole, vyzkoušeli si, jak bude nový kolektiv fungovat. A
to bylo také cílem této části projektu – první seznámení se a vytvoření nového, pozitivně naladěného
kolektivu. Druhá část projektu čeká žáky v září, kdy
stráví část týdne v Jiřetíně pod Jedlovou a budou
svůj kolektiv dále upevňovat a stmelovat.
(H. Hořeňovská)

Dykyta
na slavnostech piva
Folklorní soubor Dykyta reprezentoval Krásnou
Lípu na tradičních Pivních slavnostech v německém městečku Eibau.
(r)
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Mistrovství
České republiky
v kickboxu 2013
Předposlední červnovou se v Litoměřicích za účasti
dvou set třiceti čtyř borců ze čtyřiačtyřiceti oddílů konalo M-ČR v kickboxu. Náš oddíl potvrdil, že
stále patří ke špičce, když dvě zlaté vybojoval Ládik Grundza a po jedné pak Míša Adámek a Vláďa
Vaněček. Stříbro vybojovali Andy Farská 2x, Domča Plot, Honza Marhan, Ondra Ďurčo, Míša Málek a
bronz přidali Lukášek Hudler a Pepa Čikel, celková
bilance 4-6-2. Já jsem obdržel pohár pro nejlepšího
trenéra šampionátu. Celkově bylo naše vystoupení velmi úspěšné a pro většinu závodníků přichází
po náročné sezoně odpočinkové období. Výjimku
tvoří pouze členové reprezentace ČR, ti se budou
připravovat na Evropský šampionát, který se koná
na podzim.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.

Tenisové turnaje ve sportovním areálu
Na dvorcích krásnolipského sportovního areálu se poslední dobou koná velké množství tenisových turnajů. Vybere si úplně každý, zkušený matador i začátečník.

PROGRAM AKCÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
PRO LÉTO 2013
20.7
17.8
14.9
28.9

dvouhra muži
dvouhra ženy
čtyřhra ženy
čtyřhra muži

(Babolat dvouhra muži ČESKÉ ŠVÝCARSKO 2013)
(Babolat dvouhra ženy ČESKÉ ŠVÝCARSKO 2013)
(BABOLAT ČESKÉ ŠVÝCARSKO)
(BABOLAT ČESKÉ ŠVÝARSKO)

(redakčně kráceno, Milan Dušek)

Tour de feminin odstartoval
Více na www.tourdefeminin.com
ETAPY
1. etapa

DATUM
Čtvrtek 4.7.2013

KM
112,2

START
Krásná Lípa 13:10 hod.

CÍL
Krásná Lípa 16:07 hod.

2. etapa

Pátek 5.7.2013

3. etapa

Sobota 6.7.2013

100,7

Jiříkov 10:30 hod.

Jiříkov 13:09 hod.

17,8

Bogatynya (PL) 10:00 hod.

4. etapa

Sobota 6.7.2013

95,2

Rumburk 16:10 hod.

Rumburk18:41 hod.

5. etapa

Neděle 7.7.2013

98,7

Varnsdorf 10:10 hod.

Varnsdorf 12:46 hod.

OMEZENÍ DOPRAVY
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa
pořádá ve dnech

4. – 7. července 2013
XXVI. ročník světového poháru – mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen
„TOUR de FEMININ - O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.
1 etapa - 4. července 2013 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice (penzion Stará hospoda) – bude uzavřen v obou
směrech
od 15:30 – 17:00 hodin !!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude uzavřena v obou směrech
od 15:30 – 17:00 hodin !!!!!
2. etapa – 5. července 2013 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude uzavřen v obou směrech
od 10:30 – 12:30 hodin !!!!!
4. etapa – 6. července 2013 – sobota
Bez omezení
5. etapa – 7. července 2013 – neděle
Úsek : Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od
11:00 – 14:00 hodin !!!!!
Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“
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Akademií tradičně končí školní rok
Stejně, jako každý rok, i letos patřil předposlední
školní den školní akademii. Při ní žáci
jednotlivých tříd a mateřských škol předváděli rodičům, prarodičům i kamarádům své divadelní,
hudební i múzické umění. A stejně, jako každý rok,

i letos akademie končila pomyslným předáváním
žezla, které má již roky podobu obřích tužek,
které od deváťáků přebírají jejich nástupci - budoucí prvňáčci.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI NAŠÍ
ŠKOLY
V pátek 28. června přinesou děti domů
vysvědčení. Známky hodnotí jejich školní
znalosti a dovednosti. Naše děti ale umí mnohem více a my, učitelé, bychom je za to chtěli
ocenit.
Chválíme za výborný prospěch, samé
jedničky, vyznamenání:
1. A: Radka Beránková, Samuel Lee Conway,
Jindřiška Judová, Ondřej Kováč, Bára Pavlíková, Katka Rosová, Anna Slaninová, Tomáš
Bojčev, Jakub Čermák, Veronika Kurzová,
Jakub Pavlík, Tomáš Štifter
1. B: Eliška Bertóková, Jakub Boštík, Lukáš
Denisov, Zdeněk Dohnal, Tomáš Ferenc, Filip
Friese, Dana Hanušáková, Miroslava Kobajová, Andrea Koubková, Pavel Máj, Šimon Polák,
Tereza Procházková, Jakub Semelka, Matěj
Slavíček
2. A: David Cakl, Barbora Caklová, Kristýna
Hejduková, Marek Pospíšil, Klára Ptáčníková,
Karolína Rambousková, Josef Rosa, Barbora
Staňková
2. B: Filip Dýsl, Sabina Gálová, Josef Vítek, Daniel Vosátka
3. A: Ondřej Hodek, Ema Kaštánková, Ondřej
Kosina, Kateřina Krausová, Kristýna Vaisová
3. B: Jiří Kovač, Michal Samuel Krejčiřík, Barbara Marschnerová, Natálie Němcová
4. třída: Andrea Boštíková, Eliška Čermáková,
Jan Heene, Patrik Hladík, Natálie Klitschová,
Adéla Pavlíčková, Tereza Karmanová
5. A: Barbora Koubková, Barbora Myšáková,
Jiří Semelka, Vlastimil Šmalcl
5. B: Klára Procházková
6. B: Barbora Bartošová, Dana Caklová
7. třída: Nela Cihlářová, Ondřej Kolar, Michal
Šlof
8. třída: Kateřina Bedrníčková, Dominik
Cempírek, Kateřina Černá, Veronika Dolejší,
Martin Fritsche, Adriana a Viktoria Marschnerovy, Kristýna Staňková
9. B: Vít Baran, František Pakandl, Bára
Pešírová, Filip Alfery, Petra a Hana Šrejmovy
Pochvala za sběr druhotných surovin:
2. A: Jan Drozd, Josef Rosa, Marek Sucharda,
Klára Ptáčníková
2. B: Sabina Gálová, Miroslav Hercog, Patrik
Svoboda, Daniel Vosátka, Zdeněk Vrabec
Dále bychom chtěli pochválit Aničku
Šafránkovou z 2. B za snahu a výborné výsledky, Míšu Petra z 5. A jako nejaktivnějšího žáka
i za jeho ochotu pomáhat třídě i učiteli, Klárku
Procházkovou z 5. B za vzorný prospěch a práci pro třídu, Renatu Gažiovou z 9. A za ochotu
a práci pro třídu.
Zvláštní ocenění patří také dětem z kroužku
Malý žurnalista za celoroční přípravu školních
novin.

Školáky ze školky vyprovází rytíři
Mohutnou salvou z děla jsme se v Motýlku v pátek
rozloučili s budoucími prvňáčky. Šermíři slavnostním pasováním otevřeli školní dveře dvaadvaceti
klukům a holkám, kteří se už moc těší. Poslední
školičkový den jsme završili také předáním dárků a
přání zástupců SPOZ, táborákem a konečně dlouho očekávanou nocí ve školce - ta v sobě skrývala

noční stezku odvahy a poslední společné chvilky.
Celý kolektiv naší školky přeje všem budoucím školákům fůru jedniček, trvalých kamarádských vztahů
a radosti z prožití dalších - tentokrát už školních let.
Hodně štěstí!
(MŠ Motýlek)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 19.06.2013
Zpráva o plnění úkolů z 17. ZZM - Usnesení ZM č. 18 - 01/2013
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 17. ZZM.
Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2012
Usnesení ZM č. 18 - 02/2013
ZM schvaluje Závěrečný účet - Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2012 v
předloženém znění - bez výhrad.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Usnesení ZM č. 18 - 03/2013
ZM schvaluje Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Krásná Lípa za rok 2012 bez výhrad.
Zpráva o odpadovém hospodářství města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 - 04/2013
ZM bere na vědomí Zprávu o odpadovém hospodářství města Krásná Lípa předloženou
místostarostou Janem Kolářem.
Soukromé investice na náměstí - Usnesení ZM č. 18 - 05/2013
ZM bere na vědomí průběh realizací staveb na nemovitostech dříve patřících do majetku
města Krásná Lípa a konstatuje, že podmínky pro uvolnění konečných částí kaucí jsou
splněny u projektů:
a) Křinický minipivovar –objekt Křinické náměstí 12
b) Stavební úpravy – rekonstrukce domu Křinické náměstí 5 (vnější plášť)
ZM vyslovuje uspokojení nad provedením investic a realizací jednotlivých staveb.
Dokončení stavby Lípa centrum - Usnesení ZM č. 18 - 06/2013
ZM projednalo plnění závazků firmy TOONAN, s.r.o. Praha plynoucích z Dohody o kauci ze
dne 27. 5. 2011 a v Prohlášení stavebníka stavby Lípa centrum ze dne 22. 11. 2012 i plnění
dalších náležitostí, zjištěných následně v průběhu letošního jara.
ZM konstatuje, že firma TOONAN, s.r.o., Praha, resp. dodavatel stavby některé své závazky a
požadavky města do dnešního dne nesplnila.
ZM schvaluje vrácení kauce ve výši 200 000 Kč a ke vrácení zbývající části až do výše 100 000
Kč zmocňuje RM dle plnění odstranění závad.
Kanalizace -2.etapa - Usnesení ZM č. 18 - 07/2013
ZM projednalo průběh realizace stavby kanalizace – 2. etapa a schvaluje další náklady
na činnosti prováděné jak při samotné stavbě, tak související akce dle přílohy. ZM
schvaluje, aby RM schvalovala případné dodatky ke smlouvám souvisejících se stavbou
kanalizace, pokud nebudou mít vliv na celkové navýšení ceny dle smluv případně nad
rámec schválených dalších nákladů, především náklady na obnovu povrchů komunikací a
kanalizační přípojky.
ZM ukládá RM realizovat opatření související se stavbou vč. doprovodných činností.
Provozovatel kanalizace a ČOV - Usnesení ZM č. 18 - 08/2013
ZM schvaluje zadání výběrového řízení na budoucího provozovatele splaškové kanalizace
a ČOV dle nabídky firmy Allowance, s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, Praha 4 a ukládá RM
realizovat potřebné kroky k zajištění budoucího provozovatele.
Pravidla pro příspěvky - dotace za napojení na kanalizaci
Usnesení ZM č. 18 - 09/2013
ZM schvaluje závazné parametry Pravidel pro přiznání dotace na připojení na městskou
kanalizační síť, a to příspěvek 4 500 Kč za napojený objekt a 600 Kč za metr soukromé
části přípojky a rámcový návrh Pravidel. ZM ukládá RM vydat doplněná resp. dopracovaná
Pravidla především v závislosti na aktualizaci termínů předpokládaných z koncesního řízení
na provozovatele splaškové kanalizace a ČOV.
Příprava cyklostezky Rumburská - Usnesení ZM č. 18 - 10/2013
ZM schvaluje případné zahájení realizace části zemního tělesa budoucí cyklostezky podél
komunikace směrem na Rumburk včetně odstavné plochy na Rumburské ulici vč. zaplacení
vynětí ze ZPF a dále přisypání u části opěrné zdi komunikace v ulici Dvořákova v rámci
výstavby kanalizace.
Školní družina a jídelna – stavba - Usnesení ZM č. 18 - 11/2013
ZM projednalo průběh akce Realizace úspor energií u budov školní jídelny a školní
družiny a schvaluje, aby RM schvalovala příslušné dodatky ke smlouvám, pokud nebudou
předpokládat navýšení ceny díla dle SOD případně schválených dalších prací.
ZM dále schvaluje provedení dalších prací dle přílohy a ukládá RM zajistit realizaci vč.
doprovodných činností.
ZŠ-ušetřené peníze za střechu - Usnesení ZM č. 18 - 12/2013
ZM schvaluje, aby ušetřené finanční prostředky za výměnu střešní krytiny a provedení
souvisejících prací na 2. MŠ financované z FRIM p.o. Základní a mateřská škola Krásná Lípa
dle schváleného plánu financování v letech 2013 a 2014 mohly být použity na modernizaci,
opravy či obnovu vnitřních částí budov školní jídelny či školní družiny.
Nákup požárního vozidla – cisterny - Usnesení ZM č. 18 - 13/2013
ZM ukládá RM připravit nákup staronového požárního vozu za cenu cca 2 mil. Kč.
Rekonstrukce CSI - Usnesení ZM č. 18 - 14/2013
ZM projednalo pokračující průběh administrace, další náležitosti a jednání starosty města
na MPSV ČR ve věci dlouhodobě připravovaného projektu Rekonstrukce centra sociální
integrace a neschvaluje jeho pokračování. ZM schvaluje odstoupení od dotace na uvedený
projekt.
Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení ZM č. 18 - 15/2013
ZM na základě doporučení RM rozhodlo podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, o zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele
stavby Rekonstrukce Centra sociální integrace z důvodu již dnes velké ztráty času a prodlení
s přípravou a zahájením prací i obtížím při zajišťování finančních prostředků, vzniklých
zdlouhavou přípravou a administrací tohoto projektu i dobou přezkoumání zadávacího
řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Brno.
Dílčí rekonstrukce domu služeb - Usnesení ZM č. 18 - 16/2013
ZM schvaluje realizaci dílčích opatření potřebných k částečné rekonstrukci domu služeb do
výše vlastního podílu uvedeného v rozpočtu města na rok 2013 s přednostním provedením
nové plynové kotelny a nové krytiny střechy objektu.
ZM ukládá RM zajistit realizaci částečné rekonstrukce domu služeb v letech 2013 a 2014.

Výměna oken v 1. MŠ - Usnesení ZM č. 18 - 17/2013
ZM projednalo případnou možnost podat žádost o dotaci na úspory energií v 1. MŠ a proto
bere na vědomí pozastavení realizace výměn oken dle plánu v rozpočtu města na rok 2013.
ZM schvaluje, aby RM rozhodla o realizaci dle podmínek případné dotace a nebo zadání
výměny střešní krytiny na 1. MŠ.
Prodej p. p. č. 26/1 a p. p. č. 26/2, vše k. ú. Vlčí Hora
Usnesení ZM č. 18 - 18/2013
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 26/1 o výměře 694 m2 a p. p. č. 26/2 o výměře 200 m2, vše k.
ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Radku a Pavle Golbergovým, Pražská 38, Krásná Lípa
z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 377, k. ú. Krásný Buk - Usnesení ZM č. 18 - 19/2013
ZM neschvaluje 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
pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 843/1 a st. p. č. 589, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 - 20/2013
ZM schvaluje 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 náklady s
prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 157/3, k. ú. Zahrady - Usnesení ZM č. 18 - 21/2013
ZM neuplatňuje bod IV. odst. 5 smlouvy č. 2005/40/45-119 o budoucí kupní smlouvě a
schvaluje sepsání kupní smlouvy na prodej p. p. č. 157/3 o výměře 382 m2, k. ú. Zahrady s
Jiřím Pokorným, SNP 156/6, Rumburk dle podmínek výše uvedené smlouvy č. 2005/40/45119.
Prodej p. p. č. 659/8 a p. p. č. 659/6, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 18 - 22/2013
ZM ruší usnesení ZM č. 40-04/2013 ze dne 6. 2. 2013 o prodeji p. p. č. 659/8
a p. p. č. 659/6, vše k. ú. Krásný Buk Jiřímu a Evě Špačkovým, Kubišova 59, Praha z důvodu
nezájmu žadatele.
Prodej st. p. č. 192/2, k. ú. Vlčí Hora - Usnesení ZM č. 18 - 23/2013
ZM ruší v usnesení ZM č. 12-12/2004 ze dne 9. 9. 2004 o prodeji st. p. č. 192/2, k. ú. Vlčí
Hora Martinu a Renátě Fritscheovým podmínku realizace usnesení ZM č. 36-26 ze dne
15. 7. 2004.
25. Souhlas s prodejem pozemků - Usnesení ZM č. 18 - 24/2013
ZM vydává 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.
Prodej p. p. č. 541/1 a p. p. č. 540/1, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení ZM č. 18 - 25/2013
ZM neschvaluje 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.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 19, Nemocniční
1149/12a - Usnesení ZM č. 18 - 26/2013
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 19, Nemocniční
1149/12a v tomto pořadí:
1. Josef Vohryzka a Růžena Vohryzková oba bytem Havlíčkova 1081/40, Krásná Lípa,
2. Miroslava Štěrbová bytem Jugoslávská 86/6, Krásná Lípa,
s účinností od 1. 7. 2013.
Byty - odstoupení od smlouvy - Usnesení ZM č. 18 - 27/2013
ZM schvaluje 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. ZM schvaluje finanční vyrovnání dle bodu VII.
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27-100.
Byty - převod práv a závazků k bytu - Usnesení ZM č. 18 - 28/2013
ZM schvaluje přechod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2007/40/17-2 na byt č. 31, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa mezi městem
Krásná Lípa a Josefem Koubským bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na Kateřinu
Marhanovou bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa s účinností k 1. 7. 2013.
2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013
Usnesení ZM č. 18 - 29/2013
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2013 v
předloženém znění.
Organizační složka města Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 18 -30/2013
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa 0384
Odpadové hospodářství v předloženém znění.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru - Kanalizace 2. etapa
Usnesení ZM č. 18 - 31/2013
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10624/12/LCD České spořitelny, a. s. na
financování stavby kanalizace ve městě v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Usnesení ZM č. 18 - 32/2013
ZM bere na vědomí výsledky kontrol projektů příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa Aktivizace rodin, Učení je cesta, Flexibilně pro odlehčovací služby.
Odpis pohledávek města Krásná Lípa k 31. 5. 2013
Usnesení ZM č. 18 - 33/2013
ZM schvaluje odpis pohledávek města Krásná Lípa k 31. 5. 2013 dle přiloženého návrhu v
celkové výši 96 409 Kč.
Smlouva o zřízení věcného břemene - Usnesení ZM č. 18 - 34/2013
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/49/15-307, s Jiřím
Šedivým, DiS, bytem Textilní 208/8, 40801 Rumburk, na uložení elektro přípojky v
pozemcích 2901/1 a 2904, k. ú. Krásná Lípa, pro budoucí RD.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB
Usnesení ZM č. 18 - 35/2013
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

č. 2013/19/15-277, s firmou Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o., IČ 70898219, nábř.
L. Svobody 1222/12, Praha 1, na vedení kanalizačního řadu v pozemku 607/1, k. ú. Krásná
Lípa. Současně ZM schvaluje odkoupení potřebné části jmenovaného pozemku, který je
užíván jako místní komunikace v ul. Alšova a bude v něm vybudován kanalizační řad.
Kanalizace Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 18 - 36/2013
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Kanalizace Krásná Lípa
č. 2012/11/14 - 58, včetně jeho příloh.
Zateplení objektů Školní jídelny a Školní družiny
Usnesení ZM č. 18 - 37/2013
ZM ruší schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/11/14-197 dle svého usnesení
č. ZM 17-51/2013 ze dne 27. 3. 2013 z důvodu změny situace a jeho neproveditelnosti.
Výměna oken a renovace interiéru rozhledny na Vlčí Hoře
Usnesení ZM č. 18 - 38/2013
ZM schvaluje finanční 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, financovaného z Programu obnovy venkova (MAS
Šluknovsko). Příspěvek bude vyplacen po řádném ukončení projektu, vč. vyúčtování ze
strany poskytovatele.
Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na úklid zpevněných cest
a silničních komunikací ve správním území města Krásná Lípa - Usnesení ZM č.
18 - 39/2013
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů
na úklid zpevněných cest a silničních komunikací ve správním území města Krásná Lípa,
akceptační číslo 13138952 z Operačního programu Životní prostředí do výše maximálně
2 508 014 Kč.
ZM schvaluje realizaci projektu Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na úklid
zpevněných cest a silničních komunikací ve správním území města Krásná Lípa a ukládá
Janu Kolářovi, místostarostovi města, ji zajistit.
Účetní závěrka DSO Sever - Usnesení ZM č. 18 - 40/2013
ZM schvaluje účetní závěrku za 12/2012 DSO Sever, nám. Míru 1, Šluknov.
Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě o. p. s. ČŠ
Usnesení ZM č. 18 - 41/2013
ZM projednalo návrh dodatku č. 2 k zakládací smlouvě o. p. s. České Švýcarsko a seznámilo
se se stanoviskem právního zástupce města a dodatek neschvaluje s tím, že ukládá RM
snažit se dohodnout s dalšími zakladateli takové znění, které umožní odvolatelnost člena
Správní rady, avšak s uvedením důvodů.
MAS Šluknovsko - Usnesení ZM č. 18 - 42/2013
ZM schvaluje transformaci občanského sdružení MAS Šluknovsko v obecně prospěšnou
společnost.
Odstoupení z kontrolního výboru - Usnesení ZM č. 18 - 43/2013
ZM odvolává člena kontrolního výboru ZM Jakuba Judu na vlastní žádost.
Příspěvek na povodně - Usnesení ZM č. 18 - 44/2013
ZM schvaluje finanční výpomoc – dotaci na povodně, které proběhly v první červnový týden
a to obci Lipová u Šluknova ve výši 25 tis. Kč.
Příspěvek na akce pro seniory - Usnesení ZM č. 18 - 45/2013
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na provozní výdaje v hlavní činnosti p.o.
Kostka Krásná Lípa pro rok 2013 o 10 000 Kč na aktivity pro seniory.
Příspěvek bude čerpán na základě schváleného rozpočtu Kostka, p. o. pro rok 2013.
Krásná Lípa - sportovní hřiště - Usnesení ZM č. 18 - 46/2013
ZM neschvaluje přijetí dotace na projekt Krásná Lípa - sportovní hřiště z Programu prevence
kriminality 2013 od Ministerstva vnitra ČR.
Realizace akce Krásná Lípa - sportovní hřiště
Usnesení ZM č. 18 - 47/2013
ZM bere na vědomí předběžné schválení dotace na projekt Krásná Lípa - sportovní hřiště ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF).
ZM bere na vědomí, že ve věci projektu bude rozhodnuto na jednání SZIF v období
5. 7. - 12. 7. 2013 a v případě schválení dotace schvaluje podpis příslušné Dohody o dotaci.
ZM schvaluje realizaci akce Krásná Lípa - sportovní hřiště v souladu s investičním - účelově
vázaným rozpočtem města na rok 2013.
Asistent prevence kriminality 2013 - Usnesení ZM č. 18 - 48/2013
ZM schvaluje na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. 12 přijetí dotace z programu
Prevence kriminality 2013 na projekt Krásná Lípa - Asistent prevence kriminality ve výši
126 000 Kč.
ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 14 700 Kč z organizační složky 0353 provoz MěÚ.
Terénní práce 2013 - Usnesení ZM č. 18 - 49/2013
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari - terénní práce pro rok 2013 od Rady
vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve výši 243 000 Kč.
ZM pověřuje RM schválením příspěvku na opravu obydlí dle předloženého návrhu v celkové
částce 10 000 Kč. ZM ukládá ředitelce p. o. Kostka zajistit kontrolu provedených oprav a
předložit RM zprávu o provedení realizace.
Člověče, braň se - Usnesení ZM č. 18 - 50/2013
ZM schvaluje přijetí daru pro p.o. Kostka Krásná Lípa na projekt Člověče, braň se ve výši
120 000 Kč poskytnutým ČSOB.
Komunitní plán - Usnesení ZM č. 18 - 51/2013
ZM se seznámilo s návrhem komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013-2017.
Diskuse členů ZM - Usnesení ZM č. 18 - 52
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
- upozornění na zvýšený pohyb dětí (např. pozor děti) v okolí mateřských školek.
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Ing. Radana Michlíková, Miroslav Řebíček
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