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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 18. července

Příští číslo Vikýře 

vyjde 1. srpna

Krásná Lípa vybuduje varovný protipovodňový systém

Nové informační panely 
lákají turisty do Krásné Lípy

V posledních letech jsme, bohužel, svědky opako-
vaných povodní, záplav či bleskových povodní v 
důsledku rychlého tání sněhu nebo výskytu příva-
lových srážek. Příčiny mohou být různé a důsledky 
hrůzné. Letošní jarní povodeň je toho jen důrazným 
připomenutím.
Krásná Lípa má díky své poloze a geomorfologii 
terénu relativně výhodnější pozici než jiná města v 
republice. Přesto i jinak poklidná říčka Křinice do-
káže pořádně zazlobit. Především vodě blízké ob-
jekty položené níže na jejím toku v Krásném Buku 
a Kyjově bývají minimálně dvakrát ročně v akutním 
ohrožení.
Hrozba však může přijít i z nečekané strany, tak jako 
vloni z lesů na Doubické, kdy se voda z nich pro-
hnala ulicemi Tatranská a Lesní, cestou do Cimráku 
zničila úseky místních komunikací, zaplavila dvory 
a sklepy několika domů. Při hledání příčin jsme pak 
v lese našli těžbou dřeva poškozené odvodňovací 
kanály, které vodu neodvedly směrem k Tůni č. 5 a 
dále Lužničkou do Velkého rybníka u Rybniště.

Radnice proto využila možnosti a podala žádost o 
dotaci na vybudování varovného protipovodňové-
ho systému. Státní fond životního prostředí ČR naši 
žádost schválil a podpořil projekt částkou 2,7 mil. Kč. 
Město se bude spolupodílet částkou cca 300 tis. Kč.
Na Křinici tak budou instalována automatická vo-
doměrná čidla a srážkoměry, které budou předávat 
informace o dění na vodním toku vyhodnocovací 
jednotce. V závislosti na vývoji situace pak budou 
vyhlašovány stupně povodňového ohrožení a při-
jímána další protipovodňová opatření. Informace o 
povodňovém či jiném ohrožení budou předávány 
také občanům, a to prostřednictvím bezdrátového 
místního informačního systému – v podstatě mo-
derního digitálního městského rozhlasu. Po celém 
území města bude rozmístěno 166 reproduktorů na 
65 místech, aby se zajistila plošná informovanost. 
Součástí realizovaného projektu bude i zhotovení 
digitálního povodňového plánu, kterým se město v 
případě ohrožení musí řídit. 
Pokud vše půjde podle předpokladů a nedojde k 

administrativním průtahům, mohli bychom všichni 
ještě letos zavzpomínat na časy, kdy se s hlášením v 
městském rozhlasu pravidelně ozýval hlas pana Jo-
sefa Chudoby. První hlášení bude rozhodně patřit 
právě jemu.

(J. Kolář)

Rozvoj cestovního ruchu a turistiky je jednou z 
šancí pro Krásnou Lípu i celý region Českého Švý-
carska. Služby pro návštěvníky, turisty i cyklisty se 
stávají zajímavou podnikatelskou alternativou. Po-
čet návštěvníků dlouhodobě stoupá a zároveň se i 
rozšiřuje rozsah nabízených služeb, ubytování, stra-
vování a doprovodných aktivit. Jen Dům ČŠ na Kři-
nickém náměstí má roční návštěvnost 35 tis. osob.
Nezbytnou podmínkou zvyšování atraktivity území 
pak je i odpovídající propagace a marketing. 
Krásnolipská radnice, ve spolupráci s Destinační 
agenturou České Švýcarsko, připravila sadu infor-
mačních tabulí s tipy na méně obvyklé, přesto velmi 
atraktivní výlety v Kyjovském údolí a blízkém okolí.
Zároveň byla připravena verze pro návštěvníky při-
cházející z německé strany národního parku, která 
turisty láká k návštěvě Krásné Lípy.
Jedna z tabulí byla umístěna v partnerském městě 
Hinterhermsdorf, u penzionu „Zum Wildschütz“ na 
přístupové trase k soutěsce Obere Schleuse, kde je 
provozována plavba na lodičkách, podobně jako ve 
Hřensku.
Další pak najdete v Kyjově, Zadní Doubici a u Domu 
Českého Švýcarska. 

Na cestě do informačních středisek je i nový infor-
mační leták o Krásné Lípě a trhací mapa s turistický-
mi cíli ve městě a nedalekém okolí.

(J. Kolář)

Poděkování,
organizátoři Tour de Feminin 2013 touto cestou 

děkují Městu Krásná Lípa, Technickým službám 

Krásné Lípy, dobrovolným hasičům, Policii ČR 

a všem zde nejmenovaným 

spolupracovníkům, jak z Krásné Lípy, tak i z ce-

lého Šluknovského výběžku a Českokamenicka 

a stejně tak i jednotlivým městům a obcím, 

za pomoc při organizování 

letošního závodu.

Jiří Vích, ředitel závodu
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 20. – 21. 7. 2013 MUDr. Lisachenko Vladyslav 
       J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 27. – 28. 7. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
       Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 3. – 4. 8. 2013 MUDr. Charvát Pavel 
       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.

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 
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním 
zákaznickém centru přímo na krásnolipském ná-
městí
Vždy ve středu: 
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin 

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“. Sta-
čí 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 sou-
těže 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)

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Soutěž 
„Léto v Krásné Lípě“ 

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 29.7. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 1.8. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 12.8. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 15.8. 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

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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Motorku na zahradě raději neparkujte
Toho, že majitel pravidelně nechával zaparkovaný 
svůj motocykl zn. BMW 1100 v hodnotě 83 tisíc 
korun ve volně přístupné zahradě hned vedle 
domu v Bezručově ulici, kde bydlí využil zloděj 
nebo zloději k jeho krádeži. Jedná se tak o další 
případ krádeže motocyklu, který byl odcizen z 
volného prostranství. Předchozí se stal v loňském 
roce v Nemocniční ulici, kde jej majitel parkoval 
podobným způsobem. Majitelé motocyklů by měli 
mít na paměti, že jejich stroj je věc, kterou lze bez 
větší námahy a pozornosti přenést ve dvou lidech a 
takto se jí zmocnit.
V jednadvaceti je úspěšným recidivistou
Celkem dva případy krádeže vloupáním se podařilo 
prokázat 21-ti letému recidivistovi z Krásné Lípy. 
V prvním případě společně se svým komplicem 
vnikli na zahradu u domu ve Wolkerově ulici, kde 
se zmocnili zahradního traktoru v hodnotě 30 tisíc 
korun. Traktor však zanechali za domem v lese 
poté, co byli vyrušeni sousedem. V druhém případě 
vnikl sám do domu v Kyjovské ulici, kde se zmocnil 
notebooku v hodnotě 4,5 tisíc korun.
Za týrání kočky na tři roky do chládku
Zvláště surovým způsobem týrání zvířete se 
zabývají krásnolipští policisté. Pachatel na 
Vyhlídkách usmrtil kočku, které omotal kolem 
krku ostnatý drát a poté jí pověsil na plot. Kočku 
nalezli ráno majitelé domu, kteří přivolali policisty. 
Pachateli za tento čin hrozí až tříletý trest odnětí 
svobody.
Řádění v hospodě učinila přítrž až policejní cela
V nočních hodinách byla přivolána hlídka policie na 
agresivního hosta v restauraci U Kuruce, který tropil 
výtržnost uvnitř restaurace a měl rozmlátit část 
dřevěné pergoly. Po příjezdu hlídky na místo, byla 
tato agresorem nejprve slovně napadeni, následně 
jednoho ze zakročujících policistů pachatel 
udeřil pěstí do břicha. Po použití donucovacích 
prostředků byl agresor okamžitě zpacifi kován a 
zadržen. Po noci strávené v policejní cele, si od 
vyšetřovatele převzal sdělení obvinění za násilí 
proti úřední osobě a výtržnictví, za které mu hrozí 
až čtyřletý trest odnětí svobody.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 
měsíce evidovali 20 trestných činů a 102 přestupků, 
z toho 85 přestupků v blokovém řízení. 
prap. Jan Hampl - inspektor

Upozornění 
pro občany

Na základě oznámení SčVK a. s., v souvislosti s 
realizací výměny vodovodních řadů, bude dne 
23. července 2013 od 8:00 do 18:00 hodin pře-
rušena dodávka pitné vody v ulicích Masaryko-
va, Dvořákova a Pletařská.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. července 2013 oslavila  Marie Habová ju-
bilejní 80. narozeniny. Přejeme jí hlavně hodně 
zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a spoustu 
dalších krásných let. Manžel a dcery s rodinami.

Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž. 
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali 
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský vý-
běžek. 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 pro-
sinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde byste hledali 
stavbu na obrázku, k jakému účelu budova slouží a 
v jaké nadmořské výšce se objekt nalézá.
Odpověď z č. 454, kterou pro Vás připravil 
Václav Hieke:
Budova na obrázku z minulého čísla se nachází ve 
Šluknově, najdete ji na ulici T.G. Masaryka. V budově 
sídlí Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální. Výrazná budova současné lesnické školy, 
původně ovšem tkalcovské školy, byla založena 
roku 1884.

Od poloviny července platí významné novinky 
v oblasti kácení dřevin rostoucích mimo les. Pro 
občany je důležitá především nová úprava kácení 
na vlastních pozemcích.
Nově nebude nutné pro kácení dřevin rostoucích v 
zahradách žádat o povolení příslušný úřad.
Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu 
nebo u rodinného domu v zastavěném území 
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti.
U stromů mimo oplocené pozemky a ve volné 
zeleni je povolení nadále nezbytné 
pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného 
ve výšce 130 cm nad zemí,
a pro zapojené porosty dřevin (skupiny keřů, 
náletové dřeviny ve skupinách), pokud celková 
plocha kácených zapojených porostů dřevin 
přesahuje 40 m2. O povolení žádá vždy majitel 
pozemku.
(J. Kolář)

Krásnolipské náměstí již brzy ožije dalším 
zajímavým prvkem. Lákadlem se stane Křinický 
minipivovar, který se slavnostně otevře 1. srpna 
a pro veřejnost pak o den později. V současné 
době probíhají poslední úpravy, první pivo značky 
Falkenštejn je uvařeno a v klidu zraje pro slavnostní 
okamžiky. (r)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes 
a včera Krásné Lípy 

Novinka 
v kácení dřevin

Křinický minipivovar 
je připraven na první 

nápor

Policejní sloupek - přehled za uplynulý měsíc

Získejte výhodnější ceny energií 
v elektronické aukci - začali jsme 15. 7. 2013!

Harmonogram pro projekt - eVŘ na dodavatele energií pro občany 

města Krásná Lípa a jeho okolí

Zahájení projektu: konkrétní informace o pro-
jektu a podkladech ve zpravodaji a na webových 
stránkách města

cca polovina června - konkrétní informace o 
projektu v krásnolipském Vikýři včetně informací o 
podkladech; v následujícím čtrnáctidenníku poté 
podrobné informace o  kontaktním místě 
a i nejčatějších dotazech + odpovědích

Zahájení sběru dat (pondělí + středa 
od 12 do 17 hod)

15.7.2013 od 12 do 17 hod (pondělí)

Ukončení sběru dat (pondělí + středa 
od 12 do 17 hod)

14.8.2013 od 12 do 17 hod (středa) 

Dokončení zpracování analýzy (průběžné 
zpracování)

do konce září 2013

Předpokládaný termín pro e-aukci na elektřinu 30.9.2013 - pondělí (předpokládaný termín)

Předpokládaný termín pro e-aukci na zemní plyn 30.9.2013 - pondělí (předpokládaný termín)

datum čas ulice

22.7.2013 7.30-10.30 Čelakovského, Dvořákova, Komenského, Kostelní vrch, Křinické náměstí, 
Masarykova, Nemocniční, Pražská, Smetanova, Školní

23.7.2013 12.00-14.30 Barvířská, Čapkova, Čelakovského, Doubická, Dvořákova, Komenského, 
Kostelní vrch, Křinické náměstí, Kyjovská, Mánesova, Masarykova, 
Nemocniční, Pivovarská, Pletařská, Pražská, Smetanova, Strádalova, 
Školní, Tylova

Plánované odstávky elektřiny ČEZ Distribuce:
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Varhanní koncert 
v kostele sv. Ma í Magdaleny v Krásné Líp   

3. 8. 2013 od 18.00 

J. P. Sweelinck (1562 – 1621):  Balletto del granduca 

J. Pachelbel (1653 – 1706): Toccata C dur 

D. Buxtehude (1637 – 1707): Fuga C dur 

J. S. Bach (1685 – 1750):  Vater unser im Himmelreich 
(BWV 636 – aus dem Orgelbüchlein) 

J. A. Guilain (? – 1705): Suite du premier ton: 
Plein Jeu 

 Trio 

 Récit 

 Dialogue 

C. Balbastre (1724 – 1799): Votre bonté grand Dieu 

J. F. Dandrieu (1684 – 1740): Offertoire 

B. A. Wiedermann (1883 – 1951): Ó, Beránku Boží, Kriste 

G. Pierné (1863 – 1937): Preludium g moll (op. 29/1) 

Martin Maxmilian Kaiser - varhany 

Příznivci country hudby jsou zváni v pátek 2. srpna od 20:00 hodin do krás-
nolipského kulturního domu na country zábavu se známou kapelou Ruksak. 
Vstupné 70,- Kč. 

Známý jazzman – Tony Ackerman se svým kytarovým koncertem rozezvučí ve 
středu 14. srpna od 18:00 hodin kapli ve Vlčí Hoře. Vstupné 50,- Kč.

V sobotu 27. července mezi 8:00 a 12:00 hodinou se v přízemí Domu služeb v 
Krásné Lípě uskuteční tradiční Bleší trhy. Proto proberte své komody a půdy a 
přijďte prodat použité, ale fungující věci, o kterých si myslíte, že je někdo může 
ještě potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky za pár kaček! Ceny urču-
jete sami, smlouvání vítáno. Poplatek za prodejní místo je 20,- Kč. Rezervujte si 
své místo včas na tel.: 412 354 842, nebo na e-mailu: kc@krasnalipa.cz

Amari klub zve ve čtvrtek 25. července na výlet do Kyjovského údolí. Sraz je v 
9:30 hodin na náměstí v Krásné Lípě u autobusové zastávky. Odtud se vydáte 
po cestě až k Turistickému  mostu, kde budete obdivovat zajímavé skalní útva-
ry. Návrat v 15:50 hodin. Více informací  k výletu u Marcely Jansové na tel.: 777 
036 828, u níž si účastníci výletu vyzvednou návratku, kterou přinesou vyplně-
nou a podepsanou nejpozději ve středu 24. července.

Kostka Krásná Lípa pro vás opět připravila kurzy německého a anglického jazy-
ka pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Oba kurzy 
budou začínat v září 2013. Cena kurzu 800 Kč. Přihlášky podávejte do 6. 9. 2013 
osobně, telefonicky:  412 354 842 nebo e-mailem: asistent@krasnalipa.cz

V sobotu 27. července se přijďte podívat na to, jak vypadaly začátky horolezec-
tví v Českém Švýcarsku. K vidění tu bude výstava věnovaná historii a součas-
nosti horolezectví v ČŠ, chybět nebudou ani komentované ukázky horolezec-
kých technik, bouldering, lanová dráha a další zábavné aktivity pro děti a také 
soutěž o hodnotné ceny, či loutkové divadlo od 15:00 hodin. Více informací na 
www.npcs.cz.

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční 
v sobotu 3. srpna od 10:00 do 17:00 hodin v poutním areálu Lorety v Rumbur-
ku. Hlavním celebrantem mše svaté je páter Karel Havelka, rodák ze Šluknova. 
Zároveň se uskuteční dernisáž výstavy fotografi í, divadelní pohádka pro děti a 
koncert duchovní hudby. 
Program slavnosti: 
10.00-11.00 h. mše svatá (kostel sv. Vavřince) 
11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská 
kaple) 
14.00-15.00 h. dernisáž výstavy Petra Vacíka „Fotografi e z cest“ (ambit Lorety) 
15.00-16.00 h. Tři zlaté vlasy děda Vševěda – loutková pohádka pro děti, hraje 
divadelní soubor Spojáček z Liberce (nádvoří Lorety)
16.00-16.45 h. koncert duchovní hudby (loretánská kaple)

Prázdninovou kulturní nabídku na Šluknovsku obohatí divadelní pohádky pro 
děti. Odehrají se na nádvoří barokní kulturní památky Loreta Rumburk v sobo-
tu 27. července a 3. srpna od 15:00 hodin. Děti se mohou v sobotu 27. července 
těšit na nafukovací „Ořechovou pohádku“ o splněných přáních v podání Jar-
mily Enochové z Liberce. Na sobotu 3. srpna je připravena loutková pohádka 
„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ v podání divadelního sboru Spojáček z Liberce. V 
sobotu 27. července se navíc od 18:00 hodin v sídle Schrödingerova institutu 
v Jiříkově v Londýnské ulici představí „Pohádky pro Dášenku“ divadla Rolnička 
z Liberce. 

V sobotu 3. srpna mezi 10:00 a 21:00 hodnou se koná první ročník putovního 
jednodenního festivalu hudby, tance, divadla, ekologie, řemesel a přednášek v 
areálu lesního Zátiší v Brništi. Je připraven bohatý program, vhodný pro všech-
ny věkové kategorie, zvláště pro rodiny s dětmi. Festival nabídne hudební a 
divadelní program, přednášky,vzdělávání, workshopy, tržiště řemesel. Více in-
formací o festivalu na: http://www.krasnajurta.cz/festivaljurt2013/

Koncertem na nevšední hudební nástroje, které představí vokálně-instrumen-
tální soubor SoliDeo z Děčína si můžete zpříjemnit letní sobotní podvečer 
17. srpna v 18:00 hodin ve Sněžné v kostele Panny Marie nebo ve 20:00 v Dou-
bicích v kostele Panny Marie. 

Přijďte se pobavit s Ruksakem 

Jazzový kytarový koncert

Krásnolipské bleší trhy

Výlet do Kyjovského údolí

Jazykové kurzy v Kostce 

Horolezení pod skalním hradem 
Šaunštejn

Slavnost Porciunkule v Loretě 

Prázdninové divadelní pohádky 
v Loretě 

FESTIVAL JURT - Zdravý život

SoliDeo ve Sněžné a v Doubicích
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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 
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.po-
hadkovagalerieremesel.cz 

Vstupné: v ceně vstupného je vlastnoručně 
vyrobené dílko, děti a důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč

Prázdninové tvořivé neděle od 13:00 
hodin:
21.7. – Řezbářské tvorba
28.7. – Plstění ovčí vlny
4.8. – Korálkové koláže

Uprostřed léta pro Vás na Kopečku v Rumburku 
přichystali parádní dvojkoncert bubeníka plzeňské 
kapely Znouzectnost hudebníka Caineho, který již 
více než 15 let vystupuje také se svým sólovým pro-
jektem coby písničkář, básničkář a nesmělý evan-
gelista a dua Zdivočelý pletivo, které tvoří původní 
zpěvačka a saxofonistka kapely Znouzectnost Ema 
spolu s autorem a vůdčí osobností skupiny PPLP – 
ONDr. A. Pellarem. 
Koncert se uskuteční ve středu 31. července od 
19:00 hodin v v čajovně Na Kopečku v Rumburku.  
Vstupné: 50,- Kč. 

Soutěž je určena dvěma věkovým kategoriím: děti 
a dospělí. Soutěžní kvízy budou čtenářům k dispo-
zici přímo v krásnolipské knihovně. Správně vypl-
něné kvízy půjdou do slosování, které se uskuteční 
v sobotu 7. září v rámci akce Den Českého Švýcar-
ska. Soutěží se o lákavé knižní tituly. Soutěž bude 
probíhat od 1. července do 31. srpna 2013.

Ve dnech 9. – 11. srpna pořádá Klub českých turistů 
Krásná Lípa tradiční mezinárodní dálkový turistický 
pochod, který zahájí v pátek 9. srpna dvanáctikilo-
metrová trasa z Krásné Lípy na Dymník a zpět. Ti 
zdatnější se mohou vydat na padesátikilometrový 
noční pochod na Fredewald, Studený a zpět. Na 
sobotu jsou přichystány pěší trasy od 12 km do 
100 km a cyklotrasy od 32 km do 101 km. V neděli 
si pak zájemci mohou vybrat ze dvou pěších tras, 
nebo vyrazit na kole směrem na Doubice.
Pozor změna výchozí bodu pochodu. Z tradiční tu-
ristické základny za fotbalovým hřištěm, se turisté 
tentokrát přesunuli ke krásnolipskému T-klubu, 
kam můžete také v pátek 9. srpna od 19:00 hodin 
přijít na country kapelu Ruksak, která Skalní hradky 
zahájí.

Koncerty vynikajících varhaníků nabízí mezinárod-
ní festival Varhanní duchovní hudba 2013 ve Filipo-
vě. 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: 
28. 7. 2013, Irena Chřibková, varhany (ČR)
4. 8. 2013 Martin Bako, varhany (Slovensko)

V netradiční večerní dobu mohou návštěvníci Čes-
kého Švýcarska o letních prázdninách zavítat do 
barokního skvostu severních Čech. Rumburská 
Loreta se jim v červenci a srpnu otevře v úterý 23. 
7., 20. 8. a 27. 8. 2013 vždy ve 20.00 h. Za svitu sví-
ček, 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 Pan-
ny Marie, křížovou chodbu a poutní kapli Svatých 
schodů. K vidění bude milostná socha Černé Mat-
ky Boží loretánské, restaurované nástropní malby 
nebo výjimečná sochařská galerie. Vstupné je 90 
a 45 Kč. 

Už jen do 18. srpna potrvá ve šluknovském zámku 
ojedinělá výstava sbírky spisovatele, malíře a básní-
ka Jaroslava Kreibicha, přezdívaného „Pan Babička“. 
Jaroslav Kreibich je od roku 1968 vášnivým sběra-
telem 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. 

V sobotu 3. srpna se v Jiříkově uskuteční jubilejní 
20. ročník Houmrova triatlonu. Už pátým rokem 
je nedílnou součástí tohoto triatlonu i hudební 
festival, který letos představí skupinu MIG 21, Iva-
na Mládka, Ivana Hlase, kapelu Legendy se vrací a 
další. 
Závodit se bude, tak jako každý rok, na několika 
tratích a v několika věkových kategoriích. Součástí 
akce jsou dětské závody a aktivity o zajímavé ceny 
a medaile. Pro letošní rok také vyhlašujeme soutěž 
o nejoriginálnější transparent a formu povzbuzo-
vání závodníků.
Propozice a informace o programu najdete na 
www.htriatlon.cz a www.facebook.com/houmruv-
triatlon

Zhruba čtyřicet papírových modelů českých a mo-
ravských hradů a zámků z dílny Ivana Zadražila 
bude až do 22. září je k vidění ve šluknovském zám-
ku.  Expozice je otevřena denně, včetně víkendů od 
9:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Návštěvníci národního parku České Švýcarsko letos 
opět mohou nahlédnout do každodenního pra-
covního života zdejších strážců přírody, seznámí se 
však také s příběhy, které rozhodně všední nejsou. 
Společně se strážcem se mohou lidé vydat k nej-
známějšímu 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 absolvo-
vání zabere v průměru čtyři až pět hodin. Návštěv-
níci by měli být vybaveni vhodným terénním oble-
čením, dobrou obuví a svačinou, včetně pití. Účast 

na exkurzích je bezplatná, předchozí rezervace 
není nutná. Bližší informace na www.npcs.cz.
Termíny exkurzí se strážci národního parku:
Za Pravčickou bránou: 28.7., 30.7., 11.8., 13.8., 25.8. 
a 27.8.
Sraz vždy v 9:15 hodin v Mezní Louce před infor-
mačním střediskem. 
Do Kyjovského údolí: 23.7. a 6.8.
Sraz vždy v 10:00 hodin v Brtníkách před ústavem 
sociální péče.
Na Brtnický hrádek: 20.8.
Sraz vždy v 10.00 hodin v osadě Kopec (Brtníky) 

CAINE v Domečku 
Na Kopečku

Prázdninová 
literární soutěž

Skalní hrádky 
Labských pískovců

Mezinárodní varhanní 
festival v bazilice 

ve Filipově 

Prázdninové večerní 
prohlídky Lorety 

v Rumburku

Babička na zámku 
ve Šluknově

HOUMR v Jiříkově 
už podvacáté!

Hrady a zámky 
na zámku ve Šluknově

Prázdninové exkurze se strážci parku 

Program kina  
Krásná Lípa

ČERVENEC 2013

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.

Kozí příběh se sýrem
středa 31.7.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

V novém příběhu teď Koza namísto pražských pověstí 
představí svět pohádek.   Animovaná pohádka , české 

znění, 82 min. ,  Mládeži přístupno.
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Letní horké dny nám přijela osvěžit do Krásné Lípy 
známá rozhlasová reportérka ČRo 1 - Radiožurnálu, 
spisovatelka a cestovatelka Pavla Jazairiová. Pro-
cestovala řadu kontinentů, mnoho zemí, její vášní 
je Afrika (zejména severní), Indie a Pákistán. Je au-
torkou mnoha knih s tematikou rozvojových zemí, 
poslední z nich je Jediný život, která se věnuje Indii, 
Sýrii, Iráku, Turecku, Zimbabwe i Frýdlantu v Če-
chách, kde autorka v současné době bydlí. Před-
náška byla zakončena autogramiádou.

(L.Hanková)

Na vrcholu Jedlové hory se začátkem července sla-
vilo dvacet let od znovuotevření tamní rozhledny. 
Vzpomínkového setkání se společně s turisty z ce-
lého Ústeckého kraje zúčastnili i ti, kteří se o záchra-
nu rozhledny před dvaceti lety zasloužili nejvíce, a 
to starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser a  pro-
vozovatel objektu na Jedlové Josef Krejčí, kteří ná-
vštěvníky seznámili s uplynulou historií rozhledny 
a horské restaurace. Návštěvníci pak měli možnost 
vystoupat po sto dvaceti třech schodech do výšky 
třiadvaceti metrů na vyhlídkový ochoz rozhledny, 
která byla postavena v letech 1890 – 1891. Odmě-
nou jim byli krásné pohledy na okolní kopce.

(Václav Hieke)

Od května probíhala v Komunitním centru sbírka 
ošacení a nepotřebných předmětů pro domácnost. 
Celkem se podařilo naplnit sto devatenáct pytlů, 
které jsme předali Diakonii Broumov. V Diakonii 
dále materiál roztřídí a použitelné věci použijí jako 
charitativní pomoc. 
Vážíme si Vaší pomoci. 

Začátek prázdnin si děti užili výroby sladkého 
tajemství aneb Dne čokolády, který pro ně při-
pravila Kostka. Děti si od organizátorů akce do-
zvěděly něco o této dobrůtce, vyrobily si mini čoko-

ládky, slaďoučké špízy a především si užily spousty 
zábavy.

(Nela Hlavová)

Stejně, jako školní děti i my ženy z „protahovací-
ho cvičení“ si děláme každoročně dvouměsíční 
prázdninovou pauzu. V měsíci červenci a srpnu se 
z nás stávají ještě intenzivnější zahrádkářky, hlída-
cí babičky, cestovatelky, všechápající kamarádky a 
pečovatelky o naše blízké. 25.června 2013 jsme se 
sešly v námi oblíbených prostorách dřívějšího PEN-
ZIONU téměř všechny. Probraly jsme věci minulé, 

přítomné i budoucí a v příjemné atmosféře jsme si 
jednohlasně slíbily, že v září 2013 znovu nastoupí-
me v úterý v 19,00 hod.“na plac“, kde budeme opět 
při cvičení objevovat svaly, o kterých jsme dosud 
příliš nevěděly. Takže cvičenky, krásné léto a v září 
nashledanou. A co vy ostatní? Ještě stále se k nám 
nechcete přidat? 

(C.I.)

Pohled na Indii očima 
Pavly Jazairiové

Jedlová 
slavila dvacet let Sbírka ošacení 

děkujeme!

Den čokolády ve Včelce

Léto budiž pochváleno 
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V neděli 7. července 2013 vyvrcholil na krásnolipském náměstí XXVI. ročník Me-
zinárodního etapového cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ. 
Z celkového vítězství se radovala australská závodnice teprve jednadvacetiletá 
Amy Cure, druhé místo s minutovou ztrátou na vítězku získala britská cyklistka 
Emma Pooley a bronzovou příčku obsadila s téměř tříminutovým odstupem 
rakouská cyklistka Martina Ritter. Z českých závodnic se nejlépe vedla Pavlína 

Šulcová, která skončila na celkovém dvacátém místě. 
Ceny nejúspěšnějším závodnicím předávali hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, senátor Jozef Regec, bývalý úspěšný cyklistický reprezentant, sta-
rostové a zástupci obcí na trati závodu a také zástupci sponzorů. 
Více informací, výsledky a fotogalerie na www.tourdefeminin.com. 

(r)

Vítězkou letošní Tour de Feminin je Australanka
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informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
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I. Hlavní program 
 Závěry z 18. ZM ze dne 17. 6. 2013 - Usnesení RM č. 47 - 01
 RM projednala průběh a závěry 18. zasedání ZM ze dne 17. 6. 2013 a ukládá:
a) Petru Olivovi, vedoucímu OMCS: 
- zajistit přípravu a následnou realizaci částečné rekonstrukce domu služeb v letech 
2013 a 2014,
- výběrové řízení a realizaci výměny střešní krytiny a souvisejících klempířských prvků 
na budově 1. MŠ ve Smetanově ulici
b) Karlu Marešovi: 
- dopracovat návrh Pravidel pro přiznání dotace na připojení na veřejnou kanalizační síť
- zajistit návrh řešení upozornění řidičů na zvýšený pohyb dětí v okolí mateřských škol 
na krajských silnicích 
c) Ing. Zbyňku Linhartovi, starostovi města: 
- zajistit akci Realizace úspor energií v objektech školní jídelny a školní družiny a 
doprovodných prací a činností
- snažit se dohodnout se zakladateli o. p. s. České Švýcarsko na znění dodatku č. 2 k 
zakládací smlouvě, která bude v souladu se zákonem o o.p.s. dle stanoviska právního 
zástupce,
d) Michaele Sochové připravit smluvní vztah s fi rmou Allowance, s.r.o. Praha a následně 
ve spolupráci realizovat potřebné kroky k zajištění výběru budoucího provozovatele 
městské ČOV a kanalizace,
e) Janu Kolářovi, místostarostovi města: zajistit realizaci projektu Snížení prašnosti z 
plošných zdrojů pořízením strojů na úklid komunikací 
f) Mgr. Lucii Hankové, tajemnici MěÚ:
- řešit nevhodný postup pracovníků prevence kriminality na přechodech pro pěší
- dojednat s Hanou Volfovou, ředitelkou p. o. Kostka Krásná Lípa postup projednávání a 
schvalování Plánu rozvoje soc. služeb, především s ohledem na přijatou dotaci a dopady 
na další fungování organizace.
 Stavba kanalizace - Usnesení RM č. 47 - 02
 RM projednala průběh výstavyby 2. etapy kanalizace ve městě a ukládá vedoucímu 
odboru výstavby, investic a ŽP Ing. Jiřímu Rousovi, aby ve spolupráci s TDI a AD důsledně 
kontroloval a řídil samotnou výstavbu kanalizace mj. tak, aby byl naplněn časově a 
věcně správně obsah projektu a dodržovány všechny náležitosti, vč. napojení objektů 
na kanalizační řad a s minimalizací dopravního omezení. 
II. Došlá pošta 
 Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 47 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 133/1 o výměře 115 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 566 o výměře 46 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 313 o výměře 1079 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem p. p. č. 1880/10, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 47 - 04
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1880/10 o výměře 891 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
sekání trávy Lukáši Klugemu, Rooseveltova 22, Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 458/1, k. ú. Krásný Buk - Usnesení RM č. 47 - 05
 RM schvaluje pronájem části p. p. č. 458/1 o výměře 260 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení hřiště a parkoviště k penzionu Křinice Josefu Drobečkovi, Křižíkova 50, Krásná 
Lípa.
Prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 47 - 06
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za 
účelem zřízení přístupové cesty Tereze Maxinové, Kyjov 106, Krásná Lípa z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města. 
 Byty - pronájem - byt č. 1, Mánesova 294/24 - Usnesení RM č. 47 - 07
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Mánesova 294/24 Alici Tiché bytem Okružní 337/27, 
Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 3, Křinické náměstí 14/16 - Usnesení RM č. 47 - 08
 RM neschvaluje pronájem bytu č. 3, Křinické náměstí 14/16 paní Aleně Dankové bytem 
Chřibská 184.
Byty - změna ve výpočtovém listu - Usnesení RM č. 47 - 09
RM schvaluje nájemkyni Vilmě Koubské změnu ve výpočtovém listu k nájemní smlouvě 
na byt č. 11, Nemocniční 1137/6, kterou se navyšuje počet bydlících osob z jedné na dvě.
Smlouva o dílo - Termi s. r. o. - přecejchování vodoměrů - Usnesení RM č. 47 - 10
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2013/11/26-315 s fi rmou TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 
2047, Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory - pronájem baru v Kulturním domě - Usnesení RM č. 47 - 11
 RM schvaluje uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/22/23 - 313 na pronájem prostor baru v 
objektu Pražská 960/24 - Kulturní dům s Janou Čechovou, Kruhová 562, Kamenice dle 
předloženého návrhu.
Užívání veřejného prostranství - Usnesení RM č. 47 - 12
RM schvaluje žádost Křinického pivovaru, s.r.o., Na Hanspaulce 1034/7a, Praha 6 na 
umístění stolků před provozovnou na Křinickém náměstí č. 7/12 v Krásné Lípě v rozsahu 
dle přílohy a to v období od měsíce května do října. 
III. Různé 
 Odstoupení od smlouvy - Usnesení RM č. 47 - 13
 RM bere na vědomí odstoupení Klubu českých turistů Krásná Lípa od smlouvy na užívání 

p. p. č. 1753/1 a p. p. č. 1751, vše k. ú. Krásná Lípa.
 Byty - ukončení pronájmu - byt č. 27, Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 47 - 14
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2009/25/27-101 na byt č. 27, 
Nemocniční 1149/12a s Janou Baranovou bytem Nemocniční 1089/4, Krásná Lípa k 
30. 6. 2013.
Byty - pronájem - byt č. 19, Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 47 - 15
 RM schvaluje pronájem bytu č. 19, Nemocniční 1149/12a za podmínky uzavření smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy s Josefem Vohryzkou a Růženou Vohryzkovou oba 
bytem Havlíčkova 1081/40, Krásná Lípa, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 s 
automatickým prodloužením doby nájmu vždy o jeden rok za podmínky bezdlužnosti za 
nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
 Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 47 - 16
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Radovanem Hladíkem bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 2, Kyjovská 
625/53, na dobu určitou do 31. 12. 2013,
- Janem Wünschem bytem Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa na byt č. 3, Elišky 
Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 30. 9. 2013,
- Jiřinou Dohnalovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 41, Nemocniční 
1137/6, na dobu určitou do 30. 9. 2013,
- Miroslavem Rýslerem bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 44, Nemocniční 
1137/6, na dobu určitou do 30. 6. 2014.
Byty - Usnesení RM č. 47 - 17
RM ruší usnesení RM č. 39 - 08 schválené dne 9. 1. 2013, kterým byla schválena výměna 
bytu č. 3 za byt č. 1, Pletařská 22/3 z důvodu úmrtí nájemce.
 eVŘ na dodavatele energií pro občany města Krásná Lípa a jeho okolí
 Usnesení RM č. 47 - 18
Na základě připravovaného výběrového řízení formou elektronické aukce na dodavatele 
energií pro občany města Krásná Lípa a jeho okolí schvaluje RM smlouvu č. 2013/19/18-
318 o zajištění podpory při realizaci projektu - snížení cen energií pro občany města 
Krásná Lípa se společností eCentre a.s., Jankovcova 1594/14, Praha dle předloženého 
návrhu.
 Rekonstrukce elektrorozvodů - Rumburská 5 - Usnesení RM č. 47 - 19
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č. 
2013/11/28-316 na rekonstrukci elektrorozvodů v objektu Rumburská 977/5, Krásná 
Lípa s fi rmou MASOPUST ELEKTRO v. o. s., Mělnická 1063/11, Jiříkov dle předloženého 
návrhu. 
 Oprava střechy - Nemocniční 1149/12a  - Usnesení RM č. 47 - 20
 RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření SOD č. 
2013/11/28-317 na opravu střechy na objektu Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa s 
fi rmou Bc. Josef Papoušek, Chřibská 310, Chřibská dle předloženého návrhu. 
 Výměna oken - Radnice a Smetanova 2 - Usnesení RM č. 47 - 21
RM se seznámila s průběhem výběrového řízení na zhotovitele díla výměna oken - 
Radnice (částečně) a Smetanova 2 a na doporučení komise pro výběrová řízení schvaluje 
pořadí výběru zhotovitele dle předloženého návrhu:
1. UNIPLAST - dux s. r. o., Kubátova 74, 417 22 Háj u Duchcova
2. SAMAT spol. s. r. o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
RM schvaluje podpisy smluv o dílo č. 2013/11/28-319 a č. 2013/11/28-320 se 
zhotovitelem dle předložených návrhů.
 Rekonstrukce kotelny Domu služeb - Usnesení RM č. 47 - 22
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.2013/11/18-327 na realizaci rekonstrukce 
kotelny (zavedení plynu, zdroje, měření a regulace) vč. stavebních úprav v objektu 
Masarykova 1094/4 se společností JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, Rumburk, 
dle předloženého návrhu a to na základě doporučení komise pro výběrová řízení a na 
základě posouzení nabídek v rámci veřejné soutěže na Rekonstrukci CSI a porovnání 
dalších nabídek. RM schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu především z důvodu zajištění realizace stavby před topnou sezonou. 
 Zateplení objektů Školní jídelny a Školní družiny - Usnesení RM č. 47 - 23
 RM se seznámila s průběhem prací na akci Realizace úspor energie u budov Školní 
jídelny a Školní družiny v Krásné Lípě a schvaluje návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 
2012/11/14-197.
Dodatečné práce na ŠJ a ŠD - Usnesení RM č. 47 - 24
RM na základě jednání ZM schvaluje zadání dodatečných prací při vnější rekonstrukci 
budov školní jídelny a školní družiny dle předložené tabulky, případně nabídek, vč. 
obnovy a renovace soklu na budově školní družiny a řešení stylových bran a branky 
vnějšího areálu. 
 Dílčí rozdělení dotací organizacím - Usnesení RM č. 47 - 25
 RM schvaluje dotaci o. s. Rodiče pro školu ve výši 6 000 Kč na činnost Krásnolipského 
komorního sboru.
 Projekt Snížení prašnosti - Usnesení RM č. 47 - 26
 RM projednala přípravu projektu Snížení prašnosti z plošných zdrojů pořízením strojů na 
úklid zpevněných cest a silničních komunikací ve správním území města Krásná Lípa a 
schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou zakázku. 
 Žádost o splátkový kalendář - Usnesení RM č. 47 - 27

RM schvaluje dohodu o úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Lenkou 
Vodovou, bytem Masarykova 555/45, Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Daňové plnění za I. čtvrtletí 2013- Usnesení RM č. 47 - 28
 RM bere na vědomí daňové plnění za I. čtvrtletí 2013 dle přílohy.,
Přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásné Lípy k 31. 3. 2013
 Usnesení RM č. 47 - 29
 RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům k 31. 3. 2013.
Opakovaný dotaz k umístění vsakovacího zářezu a pískového fi ltru 
 Usnesení RM č. 47 - 30
 RM na opakovaný dotaz neschvaluje vydání kladného stanoviska k umístění 
vsakovacího zářezu a pískového fi ltru do pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 567, k. 
ú. Vlčí Hora, vlastníku sousedního objektu č. ev. 666, panu Petru Malíkovi, Bělohorská 
150/257, 169 00 Praha 6. 
Příspěvky na střechy ploty a fasády 2013 - Usnesení RM č. 47 - 31
RM schvaluje na základě podaných žádostí zařazení občanů mezi uchazeče o příspěvek 
na rekonstrukci fasád, střech a oplocení pro rok 2013 dle přílohy.
 Likvidační komise - Usnesení RM č. 47 - 32
 RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř
 Usnesení RM č. 47 - 33
RM schvaluje Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř v předloženém 
znění.
 Smlouva o zveřejnění inzerce - Usnesení RM č. 47 - 34
RM neschvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění inzerce č. 2013/19/13-311 se společností 
MEDIATEL, spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4 týkající se zveřejnění 
kontaktů ve Zlatých stránkách.
 Pasportizace - Usnesení RM č. 47 - 35
RM schvaluje nabídku na zhotovení pasportů od fi rmy Ing. Václav Lepš, Boženy Němcové 
488, 517 71 České Meziříčí a RM schvaluje realizaci 1. etapy v roce 2013 a její fi nancování 
provozní rezervy města.
 Smlouva o veřejné produkci - Usnesení RM č. 47 - 36
RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o postoupení práv za účelem užití formou 
veřejné produkce č. 2013/27/13 - 314 se společností HOLLYWOOD C.E., s.r.o. , Jizerská 
1881, 251 01 Říčany.
Provozní řád KD - Usnesení RM č. 47 - 37
 RM schvaluje Pravidla provozu kulturního domu dle přílohy. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na červenec 2013
 Usnesení RM č. 47 - 38
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na červenec 2013.
 Spolupráce - Usnesení RM č. 47 - 39
 RM projednala průběh akce 125. výročí KČT, pohádkový les a staročeský jarmark. 
RM doporučuje tuto akci v roce 2014 spojit s Mezinárodním folklorním festivalem 
Tolštejnského panství. 
RM ukládá tajemnici MěÚ zorganizovat společnou schůzku organizátorů.
Vzpomínková akce na biskupa Webera- Usnesení RM č. 47 - 40
 RM projednala návrh vzpomínkové akce při příležitosti 65. výročí úmrtí 16. 
litoměřického sídelního biskupa Antona Aloise Webera, rodáka z Vlčí Hory a schvaluje 
její uskutečnění v kapli ve Vlčí Hoře.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 47 - 41
 RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc 
květen 2013, dle předloženého návrhu. 
Zpráva o plnění úkolů z 45.RM - Usnesení RM č. 47 - 42
 RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 45. RM.
IV. Informace 
 Informace
 RM dále projednala tyto informace:
- zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o kontrole akce Posílení biodiverzity v 
sídelních biotopech města Krásná Lípa v rámci Operačního programu Životní prostředí,
- protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly z Úřadu práce na činnost VPP
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené ve školní družině, mateřské škole a ve 
školní jídelně ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2013,
- zápis z jednání s manažerem České pošty obvodu Děčín Tomášem Vlkem o změně v 
systému doručování pošty ve městě Krásná Lípa,
- neschválení zařazení projektu S včelkou to zvládnu do Adventních koncertů 2013.
 Informace
 RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty.
         

Jan Kolář                                                       
Ing. Zbyněk Linhart 
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z 47. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26. 06. 2013 a 02. 07. 2013


