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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 20. června

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 4. července 

Získejte výhodnější ceny energií 
v elektronické aukci - a nemusíte ani do Rumburku!

V listopadu loňského roku proběhla historicky 

první elektronická aukce na dodávky elektřiny a 

zemního plynu, která se konala na krásnolipské 

radnici. Soutěžilo se o  dodávky energií pro měs-

to Krásná Lípa, i pro jím zřizované příspěvkové 

organizace. 

U elektřiny se aukce zúčastnilo celkem 8 účastní-

ků, potenciálních dodavatelů. Během půlhodiny 

Víte, že …
- platby za energie, které hradíte, se skládají z regulované a neregulované složky, 

přičemž u neregulované části je možné snížit náklady až o 10-20 %?

- REGULOVANÁ SLOŽKA je především cena za distribuci energie (elektřiny či zem-

ního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem 

a nelze ji tudíž soutěžit.

- NEREGULOVANÁ SLOŽKA je část, jejíž výši si dodavatelé stanovují sami, a tudíž ji 

můžete ovlivnit. Tuto část totiž lze soutěžit v e-Aukci.

Elektřina: neregulovanou složkou je cena za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou 

do Vašich zásuvek) a pevná cena za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například 

za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). Neregulovaná složka tvoří cca 40 % z celkové 

platby za elektřinu.

Zemní plyn: neregulovanou složkou je cena za samotnou spotřebu zemního plynu 

včetně stálého měsíčního poplatku. Neregulovaná složka tvoří až 80 % z celkové 

platby za zemní plyn

bylo jasné, že město v příštím roce ušetří za do-

dávky elektřiny téměř 20%, v částce 193 tis. Kč.  

Výběrové řízení na dodavatele plynu se konalo 

formou burzovního obchodu na Komoditní bur-

ze Praha. Ten probíhal také elektronickou for-

mou. Cenový souboj 4 zaregistrovaných účast-

níků trval přes hodinu a výsledkem je úspora cca 

14% z původní částky, tedy 165 tis. Kč.

Úspěšná aukce byla realizována ve spolupráci 

se společností eCENTRE. Nyní mohou výhodné 

ceny plynu i elektřiny získat s touto společností i 

krásnolipští občané a podnikatelé.

Formou sdružení dodávek dojde k získání vyso-

kého objemu dodávky, o který budou dodava-

telské společnosti v internetové aukci soutěžit. 

Služba je bezplatná. Od zájemce je vyžadová-

no pouze předložení kopie stávající smlouvy o 

dodávce plynu či elektřiny (nebo o dodávkách 

obou komodit, pokud je občan odebírá), ko-

pie posledního ročního vyúčtování a číslo SIPO 

nebo účtu, ze kterého jsou realizovány platby 

za energie. S tím, že si poté na kontaktním mís-

tě zájemce vyplní i Plnou moc (tuto Plnou moc 

najdete i na webových stránkách města Krásná 

Lípa) s pracovníkem spol. eCENTRE, která musí 

být podepsána z důvodu zastupování klienta v 

soutěži na dodavatele energií formou e-aukce.

V průběhu měsíce července a srpna dojde na 

radnici ke sběru přihlášek do aukce, koncem září 

by mohla proběhnout elektronická aukce. O vý-

sledcích budete podrobně informováni. Detailní 

harmonogram najdete pod tímto textem.

 Podobné aukce již proběhly v řadě měst či 

obcí a přináší účastníkům zajímavé úspory. Spo-

lupráce se společností eCENTRE se osvědčila i 

naší radnici, proto s malým časovým odstupem 

nabízíme tuto možnost i krásnolipským obča-

nům.

Jako příklad odjinud si můžete prohlédnout pre-

zentaci obce Říčany, kde je starostou populární 

moderátor Vladimír Kořen: http://info.ricany.cz/

mesto/mesto-ricany.

(Jan Kolář) 
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Letošní  květen byl v Krásné Lípě pocitově chlad-
ným a deštivým měsícem. Náhledy do statistik však 
ukazují, že to zase tak strašné nebylo, tedy alespoň 
teplotně. Ve srovnání například s květnem roku 
2010 byl ten letošní květen nebe a dudy.
Teplotně byl měsíc poměrně nestabilní a plný tep-
lotních výkyvů. Jak je vidět v grafu, jeden den pa-
novala teplota nad 20°C, druhý den se pohybovala 
jen kolem 10°C.
V intervalu od 1. do 10.5. se odpolední teploty po-
hybovaly v rozmezí 9 až 21°C. Noční teploty klesa-
ly většinou na hodnoty kolem 8°C. Z první třetiny 
května byly nejteplejší dny 7. a 8.5. Ve druhé třetině 
května šplhaly teploty zpočátku na hodnoty kolem 

15°C, ke konci druhé třetiny měsíce se však vyšplhá-
valy nad příjemných 20°C. Třetí třetina měsíce, tedy 
interval od 20. do 31.5 byl už poměrně chladný. Jak 
je vidět na grafu, teplota v 15 hodin se pohybovala 
nejčastěji v průměru okolo 11°C.
Srážkově byl měsíc bohatý. Nejvíce srážek spadlo 
na konci první dekády a na konci třetí dekády. Ze-
jména třetí dekáda má podíl na letošních povod-
ních, protože díky ní byl povrch plně nasycen vo-
dou a červnové srážky se již neměly kam vsakovat. 
Na grafu srážek je vidět, že buď vůbec, nebo mini-
málně pršelo v intervalech od 1. do 7.5 a od 13. do 
17.5. Na konci měsíce a na začátku června však byly 
úhrny značné. 

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 

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

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, p. o. ve spo-
lupráci s Diakonií Broumov, o. s. vyhlašuje SBÍRKU 
OŠACENÍ. Sbírka potrvá do čtvrtka 4. července. Věci 
se budou vybírat vždy od 6:00 – 16:00 v prádelně 
Kolíček.
Stejně jako v minulosti lze nosit letní a zimní oble-
čení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, funkční 
domácí potřeby, černé nádobí, hrnečky, nepoško-
zenou obuv, funkční a nepoškozené hračky, vato-
vané přikrývky, polštáře a jiné. Nenoste ledničky, 
televize, počítače a jinou elektroniku, koberce, ná-
bytek ani kola.

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

Počasí v Krásné Lípě - květen 2013

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Nepotřebné potřebným 
- sběrný kontejner na 

textil a obuv 

Sbírka ošacení

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 1.7. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.7. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 15.7. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 18.7. 2013 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:    
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
 Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833, 
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil, plasty, 
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
                                    žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
                                    červená – kombinovaný svoz (1x za 14 dní od 
                    1.5. 2013 již letní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Krásný Buk, Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší

Pro lidi ohrožené drogou 

i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy

v Krásné Lípě

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

Telefon 728 861 371

(stačí prozvonit)

Květen 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009

Průměrná teplota 11,0°C 13,3°C 12,3°C 9,2°C 11,7°C

Maximální teplota 22,2°C 27,0°C 26,3°C 17,6°C 26,9C

Minimální teplota 0,5°C -1,2°C -1,4°C 2,7°C 1,2°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100 % 100% 100%

Minimální vlhkost 26% 21% 23% 34% 32%

Maximální poryv větru 14,1 m/s 14,5 m/s 18 m/s 21 m/s 17 m/s

Úhrn srážek 135,4 mm 37,8 mm 50,2 mm 155mm 162mm

Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila nad 24,9°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 0

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)
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V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádel-
nu Kolíček. Kolíček nabízí praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem i 
fi rmám. Ceník je na internetových stránkách http://
www.komunitnicentrum.com/ S dotazy se obracej-
te na vedoucí prádelny - tel. 777 291 340.

Je účast v aukci pro zájemce nějakým způsobem 
zpoplatněna? 
- „Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je 
pro občany zcela ZDARMA!“

Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se 
dosáhlo očekávané snížení cen? 
- „Čím větší bude počet domácností (objem poptá-
vané energie), tím nižší ceny je možné dosáhnout. 
Předběžně počítáme s účastí cca 300 domácností.! 

Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu 
dodavateli, nebo dojde ke snížení ceny pouze u 
jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy 
s vítěznými dodavateli? 
- „Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci 
byla vyšší, než je stávající cena klienta, klient není 
povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným) do-
davatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u 
jedné komodity, může klient uzavřít jen smlouvu 
na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednot-
livých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. 
Běžně však v elektronických aukcích na dodávky 
komodit elektřina a zemní plyn dosahujeme úspor 
v rozmezí 10-20 %. Nepředpokládáme tedy, že by 
domácnosti neušetřily.“

V jakém termínu bude možné začít s odběrem 
energií od nových dodavatelů? 
- „Termíny zahájení odběru od vybraných dodavate-
lů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících 
dodavatelů. U každé domácnosti budou tedy růz-
né. Standardně bývá výpovědní lhůta 3 měsíce po-
čínající prvním dnem kalendářního měsíce násle-
dujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém 
případě, když bude výpověď podána do konce září, 
může dodávka od nového dodavatele na základě 
nové smlouvy začít od ledna.“

Bude mít vedení města nějaký prospěch z této 
akce? 
- „Elektronická aukce na dodávky energií pro měs-
to (úřad a městské organizace) již proběhla a byla 
ukončena. Tím, že město Krásná Lípa poskytlo mož-
nost výběrového řízení na dodavatele energií pro 
své obyvatele, nezíská žádné výhody.“

Pokud má obyvatel Krásné Lípy více míst odběru 
(například 2 v Krásné Lípě a 1 v jinde v kraji), bude 
aukce zahrnovat všechna tato místa odběru? 
- „Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě 
odběrná místa, ale také nemusí. Logické ovšem je 
mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodava-
tele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje 
předpoklad dosažení vyšší úspory.“

Jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany občanů 
předat? 
- „Kopii smlouvy včetně případných dodatků a 
všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / 

Zemní plyn), kopii ročního vyúčtování (Elektřina / 
Zemní plyn), podepsanou smlouvu mezi eCENTRE 
a klientem.“

Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají 
uzavřenou smlouvu na dobu určitou, např. do 
dubna 2014? 
- „Ano mohou, elektronická aukce je realizována na 
období 2 let a tito uživatelé se tedy mohou k odbě-
ru připojit po uplynutí jejich stávající smlouvy, a to 
na dobu zbývající. Po uplynulých dvou letech bude 
opětovně vyhlášena e-Aukce.“

Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období 
mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavate-
lem, pokud to není z jejich smlouvy zcela zjevné?
- „Tuto informaci jim musí poskytnout stávající do-
davatel.“

Co využitím této možnosti výběru dodavatele ob-
čané krom snížení ceny ještě získají?
- „Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti 
tímto způsobem také 100% administrativní servis, 
díky kterému se nemusejí obávat někdy nejasných, 
nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany ne-
výhodně nastavených podmínek. V elektronické 
aukci jsou jasně stanovené základní parametry 
podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního 
kola své ceny.“

Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba tele-
komunikace? 
- „Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schop-
ni uspořádat e-Aukci i na jiné komodity, například 
právě telekomunikace, nebo PHM. Plánujeme také 
e-Aukce pro místní podnikatele.“

Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají 
bydliště v Krásné Lípě? 
- „První e-Aukce je určena především občanům 
Krásné Lípy, jelikož ji zaštiťuje město pro své obča-
ny. Pokud přijede zájemce odjinud, nebude odmít-
nut, ale aktivně občany v okolních obcích oslovovat 
nebudeme, protože nám to nepřísluší.“

Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem 
psána na jednoho člena manželského páru, může 
smlouvu s námi podepsat člen druhý, nebo je nut-
no, aby smlouvu podepsal ten, na jehož jméno je 
stávající smlouva? 
- „Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodava-
telem, před kterým Vás budeme zastupovat, je nut-
no, aby smlouvu s námi podepsal ten člen rodiny, 
na kterého je psána smlouva se stávajícím dodava-
telem.“
Případné další dotazy nám zasílejte na email poda-
telna@krasnalipa.cz , dotazy zodpovíme a odpově-
di zároveň zveřejníme, budou-li obecného charak-
teru.

Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fo-
tosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a 
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluk-
novský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále 
zůstane určit fotografi i a co nejpřesněji odpovědět 
na danou otázku. Velice nás těší, že se do soutěže 
zapojují stále noví a noví soutěžící. Všem děkujeme. 
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v 
prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvi-
kyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, ve kterém městě 
se nachází objekt na fotografi i, k jakému účelu byla 
budova postavena a kterou významnou událost tu 
návštěvníkům připomínají.
Odpověď z č. 452, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Kulturní památka Hrádek – Burgsberg z minulé 
fotografi  se nachází nad Varnsdorfem a původně 
byl sídlem místní sekce Horského spolku pro nejse-
vernější Čechy (turistů). Stavba byla dokončena 15. 
května 1904.
Hrádek - Burgsberg je zdaleka viditelnou dominan-
tou Varnsdorfu, tyčící se na znělcovém vrchu na po-
mezí měst Varnsdorfu a Seifhennersdorfu do výšky 
467 m.n.m. nad silničním přechodem do Německa, 
prakticky na státní hranici. Tento objekt si vybu-
dovali varnsdorfští členové místní sekce Horského 
spolku pro nejsevernější Čechy. Vstříc varnsdorf-
ským turistům vyšel městský stavitel Anton Möller, 
který zdarma vypracoval dvě varianty
architektonického návrhu. První připomínala spíše 
mohutný středověký hrad a její přijetí nepřicházelo 
v úvahu už kvůli vysokým nákladům. Schválen byl 
druhý návrh, který počítal s účelovou stavbou, zahr-
nující kromě společenských prostorů též restauraci, 
ubytovací prostory a 29 metrů vysokou vyhlídko-
vou věž. Stavba vyhlídkové restaurace na Hrádku 
začala 11. května 1903 a značně ji usnadnila zejmé-
na půjčka 50.000 korun od knížete Liechtensteina, 
pokrývající téměř polovinu rozpočtových nákladů. 
Příkladem stavitele i bohatého knížete se nechali 
ovlivnit i další občané a řemeslníci a nabídli zdar-
ma spolku své služby či alespoň pomáhali při vy-
nášení stavebního materiálu. Dílo, kterým po dobu 
jednoho roku žilo celé město, se podařilo završit 15. 
května 1904. 

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

Nejčastější otázky a odpovědi 
k elektronické aukci

(Odpovědi zpracovala společnost eCENTRE)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes 
a včera Krásné Lípy 

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)
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Zaparkovaná auta si spletl s benzínkou
Celkem 230 litrů motorové nafty zvládnul za jedi-
nou noc přečerpat neznámý pachatel z vozidel a 
strojů zaparkovaných ve Smetanově ulici v blízkos-
ti fi rmy Eurotopoz. Přitom poškodil několik palivo-
vých nádrží a majitelům vozidel způsobil škodu cca 
10 tis. Kč.
Kopal a kopal až si nakopal
Neodborně prováděné výkopové práce v Zahra-
dách měly na svědomí překopnutí datového kabe-
lu, přerušení třinácti telefonních linek po dobu de-
seti hodin a škodu poškozené Telefonica O2 ve výši 
patnáct tisíc korun. Policie případ šetří jako přečin 
poškození obecně prospěšného zařízení z nedba-
losti, za který hrozí podezřelému odnětí svobody 
až na jeden rok nebo zákaz činnosti.
Copak se tam asi píše…
Rovněž za porušení tajemství dopravovaných 
zpráv může být kdokoliv soudem potrestán až 
dvouletým odnětím svobody nebo zákazem čin-
nosti. Stačí k tomu porušit tajemství uzavřeného 
listu, datové, textové a jiné zprávy nebo neveřejné-
ho přenosu počítačových dat. Takový případ nyní 
řeší krásnolipští policisté poté, co se na ně obrátila 
poškozená žena z Krásné Lípy, které několikrát ne-
byla doručena písemnost nebo jí byla doručena 
otevřená a bez uvnitř vložené zasílané fi nanční 
hotovosti.

V uplynulém měsíci se krásnolipských policistům 
podařilo chytit vůbec nejvíc pachatelů, kteří mařili 
výkon úředního rozhodnutí tím, že řídili motorová 
vozidla, ačkoli to měli soudem nebo městským úřa-
dem zakázané. Všem sedmi pachatelům, kteří byli 
v celkem osmi případech přistiženi, nyní hrozí až 
tříletý test odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 
měsíce evidovali 26 trestných činů a 90 přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor

Na základě stoupající obliby autobusového spojení 
do turistické lokality Národního parku České Švý-
carsko se od 15. června rozšiřuje nabídka autobu-
sového spojení na trase Česká Kamenice – Srbská 
Kamenice – Růžová  – Arnoltice – Labská Stráň - Ja-
nov – Hřensko. V České Kamenici i Hřensku navazují 
další spoje. Nová linka jezdí v sobotu, neděli a ve 
svátky v době od 15. června do 28. října 2013. 
Je tak po dlouhých letech jednání umožněn ná-
stup na turistické trasy v Českém Švýcarsku z výše 
uvedených obcí, které přímé spojení s Hřenskem 
doposud neměly. Zároveň lze plánovat výlety bez 

aut v oblasti mezi Českou Kamenicí, Růžovou, Bel-
vederem, soutěskami a Pravčickou branou, aniž by 
byl člověk odkázán nutně na auto. Z Hřenska lze 
pak využít vlakové spojení na výlety do nedaleké-
ho Saského Švýcarska v okolí Bad Schandau. Více 
info o jízdních řádech linky 435 na www.ceska-ka-
menice.cz (nebo na www.ceskesvycarsko.cz, www.
dpmd.cz) nebo v informačním středisku Dům Čes-
kého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
Akce se koná v rámci projektu: Společný rozvoj ces-
tovního ruchu Bad Schandau - Česká Kamenice.

Letos proběhne poslední vlna výměn řidičských 
průkazů, která začala v roce 2009. Jde o průkazy 
vydané od 1. ledna 2001 až do 30. dubna 2004. 
Všichni ostatní řidiči již mají nová oprávnění veli-
kosti kreditní karty. 
Nový řidičský průkaz. Od ledna 2014 bude v ČR pla-
tit pouze tento typ 
Výměna staršího typu řidičských průkazů, vyda-
ných v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 
2004, je bezplatná. Pouze pokud žadatel chce vý-
měnu provést v kratší než dvacetidenní lhůtě (do 
5pracovních dnů) je stanoven poplatek 500 korun. 
Nové řidičské oprávnění je velké jako kreditní karta 
a v levém horním rohu má logo Evropské unie (viz 
fotografi e).
Výměnu provádí obecní úřady obce s rozšířenou 
působností (jejich seznam najdete na www.vy-
mentesiridicak.cz) do konce letošního roku. Od led-
na 2014 řidič při případné kontrole policisty zaplatí 
pokutu 1500 až 2500 korun.
Pro letošní výměnu je nutné přinést staré řidičské 
oprávnění, fotografi i průkazového formátu (barev-
nou nebo černobílou) a příslušnou žádost. V přípa-
dě, že držitel oprávnění nehodlá řídit vozidlo, může 
se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičské-

Město Krásná Lípa pronajme nebytový prostor v 
suterénu budovy radnice. Bližší informace na Měst-
ském úřadu, kancelář č. 11, tel. 777 938 653.

Povodňovou pomoc ze sbírky, tedy darované 
dezinfekční a úklidové prostředky odvezeme do 
Camphillu České Kopisty. Jedná se o poskytovatele 
sociálních služeb, který kromě jiného pěstuje zele-
ninu v biokvalitě. Povodeň zasáhla všechny objekty 
i pozemky. Dokoupili jsme ještě lopaty, košťata, kla-
dívka a pracovní rukavice, které aktuálně potřebují. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.
(Hana Volfová a tým Kostky)

V rámci poskytování Sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi, bylo od července roku 2011 
podpořeno dvacet osm rodin. V současné době 
službu využívá sedmnáct rodin. Dvě pracovnice 
dochází do rodin uživatelů a podporují rodiny ta-
kovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního 
rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Poskytují jim 
pomoc při řešení životní situace, podporují jejich 
samostatnost při zvládání problémů každodenní-
ho života.
Rodiny také mohou využívat ambulantní službu 
v prostorách komunitního centra Kostka, zejmé-
na při pomoci dětem v přípravě na vyučování, 
předškolní výchově, volnočasových aktivitách a 
individuálních konzultací s pracovnicemi služby v 
kanceláři. Pro rodiče byly uspořádány přednášky, 
které byly zaměřeny na vztahy rodičů a dětí, vhod-
né styly výchovy, prevence rizikového chování dětí, 
vzdělávání dětí – pomoc rodičů dětem při přípra-
vě na vyučování, povinné očkování, zdravá výživa. 
Dětem jsou také poskytovány skupinové činnosti s 
prvky arteterapie.
Projekt Aktivizace rodin je fi nancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(Renata Kučerová, Kostka Krásná Lípa)

Nová autobusová linka 435: 
Česká Kamenice - Labská Stráň - Hřensko

Policejní sloupek  
přehled za uplynulý 

měsíc

Poslední výměna starých řidičských průkazů 
proběhne letos

Město pronajme 
nebytový prostor 
v budově radnice

Sbírka pomůže 
Českým Kopistům

Rodiny Kostka 
podporuje už třetím 

rokem

ho oprávnění musí písemně oznámit příslušnému 
obecnímu úřadu. (r)
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Mezinárodní hudební festival i v Krásné Lípě
V sobotu 22. června zavítá českokamenický mezinárodní hudebné festival také do Krásné Lípě, 

kde se na Křinickém náměstí ve 14:30 hodin nejprve představí Orkiestra Deta we Wronkach a 

mažoretky z Polska a 15:30 hodin je vystřídá dechový orchestr mladých z Krnova.Červnový víkend 21. – 23. června 2013 je v krásno-
lipském kalendáři vyhrazen již tradičním Svatoján-
ským slavnostem bylin. Pestrý a voňavý program je 
připraven pro malé i velké. Slavnosti pořádá Nobilis 
Tilia z Vlčí Hory. 

Procestovala řadu kontinentů, desítky zemí, při-
čemž velkou pozornost věnovala severní Africe 
a Blízkému východu, avšak navštívila i Jižní Ame-
riku, Severní Koreu či indický subkontinent. Řeč 
je o známé rozhlasové reportérce, spisovatelce a 
cestovatelce Pavle Jazairiové, která zavítá v úterý 9. 
července do Krásné Lípy, kde si od 17:00 hodin v 
kulturním domě budete moci poslechnout její vy-
právění o Indii a Pákistánu. S sebou přiveze i svou 
poslední knihu  o Sýrii, Arabském jaru a Mali a pů-
sobení Al-Kaidy v Africe. Vstupné 50,- Kč.

Ve čtvrtek 20. června od 17:00 hodin jste zváni na 
přednášku na téma: přírodní zahrady, používání 
původních druhů rostlin a přírodních materiálů v 
zahradách, vytváření životních prostorů pro živo-
čichy. Na přednášce se seznámíte s tím, co si pod 
pojmem přírodní zahrada představit, s principy 
ekologických přístupů obhospodařování a plá-
nování zahrad, jak svoji zahradu oživit, aby byla 
příjemným místem nejen pro vás, ale i pro další 
živočichy a rostliny. Jak si poradit s přírodními are-
ály u škol a školek a doplnit je zajímavými prvky. 
Přednáší Magdalena Smetanová z ateliéru zahrad-
ního designu a krajinářské architektury. Součástí 
přednášky bude i komentovaná prohlídka areálu 
Správy NP České Švýcarsko, kde se přednáška koná. 
Více informací naleznete na adrese: www.ceskesvy-
carsko.cz/kurzy

Město Krásná Lípa pořádá v neděli 30. června zá-
jezd na Slavnosti piva do německého Eibau. Odjezd 
autobusu je v 8.30 hodin z autobusové zastávky, 
návrat cca v 14.00 hodin. Poplatek 50,- Kč. Přihlášky 
u J. Drobečkové na městském úřadě.

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 sklář-
ského muzea a návštěva farmy. Výlet je určen dě-
tem z 6. až 9. třídy, ubytování a strava jsou zdarma. 
Počet míst je omezen na 10, takže neváhejte a při-
hlaste se včas v komunitním centru Kostka.

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

V sobotu 29. června mezi 8:00 a 12:00 hodinou se 
v přízemí Domu služeb v Krásné Lípě uskuteční tra-
diční Bleší trhy. Proto proberte své komody a půdy 
a přijďte prodat použité, ale fungující věci, o kte-
rých si myslíte, že je někdo může ještě potřebovat, 
anebo nakoupit neuvěřitelné kousky za pár kaček! 
Ceny určujete sami, smlouvání vítáno. Poplatek za 
prodejní místo je 20,- Kč. Rezervujte si své místo 
včas. 

Přijměte pozvání na historicky zaměřenou exkurzi s 
Natalií Belisovou a navštivte dávno opuštěné lomy, 
v nichž se lámal kámen pro stavbu pevnosti Tere-
zín, či pro dostavbu Chrámu svatého Víta v Praze. 
Sraz je v neděli 23. června v 9:00 hodin ve Hřensku 
na parkovišti u ústí Suché Bělé. 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.

Doslova všemi smysly mohou návštěvníci Lorety 
Rumburk prozkoumat svět tradičních lesních ře-
mesel. Do 29. června je v ambitu rumburské Lore-
ty k vidění česko-německá výstava „Lesní řemesla 
v Českém Švýcarsku“. Vedle prohlídek klasických 
informačních panelů si zájemci mohou očichat a 
osahat, například dehet, dřevitý ocet, smolu či ko-
lomaz. Poutavé informace o možných způsobech 
zpracování dřeva najdou návštěvníci na patnácti 
informačních panelech. Vystaveny jsou i velkofor-
mátové fotografi e archeologických lokalit skláren a 
smoláren. Výstava je přístupná od úterý do soboty 
mezi 10:00 až 17:00 hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč

Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce 
profesionálních a dobrovolných strážců přírody 
národního parku a navštivte v jejich doprovodu 
známé turistické cíle národního parku! Sraz prv-
ní exkurze vedené Václavem Ničem je v úterý 
2. července v 9:15 hodin na Mezní Louce před in-
formačním střediskem. Trase exkurze povede z 
Mezní Louky na Pravčickou bránu (cca 6 km). Sraz 
druhé exkurze vedené Václavem Baňkou je v úterý 
14. července v 9:15 hodin tamtéž. 

Evropská 3D fotosoutěž pro mládež „THETRIS 
TRANSNATIONAL 3D PHOTO COMPETITION. Di-
vinity + Destiny + Destination“ je určena mladým 
lidem od 15 do 26 let.  
Soutěž má povzbudit mládež k zájmu o ochranu 
místního kulturního dědictví a tradic a pomocí 
fotografování církevních objektů ji aktivně zapojit 
do tvorby nové regionální kostelní stezky. Soutěž 
využívá inovativní u mládeže žádané technologie 
optických iluzivních prostorových efektů 3D.
Obsahem soutěže je vytvoření 2 technických ste-
reofotografi í vybraného regionálního kostela nebo 
církevní památky pro 3D anaglyf. Fotografi e budou 
použity k propagaci a prezentaci projektu a kultur-
ního dědictví regionu. Nejlepší práce postoupí do 
nadnárodního kola soutěže a budou převedeny do 
3D formátu k veřejné prezentaci.
Pro všech 11 vítězů (z každého regionu jeden) 
bude připravena 3D výstava a zvláštní program 
během Konference THETRIS projektu v září 2014 
ve Fehérgyarmatu v Maďarsku. Každý regionální ví-
těz také obdrží svůj vítězný snímek ve 3D formátu 
(anaglyfu) jako plakát. Vyhlášení vítězů proběhne v 
dubnu 2014. 
Chcete-li se zapojit do soutěže, přesné soutěžní 
podmínky najdete v příloze, anebo spolu s formu-
lářem na www.ceskesvycarsko.cz/thetris3d

V červnu a v červenci se uskuteční v malebném  
historickém a turisticky atraktivním městě Čes-
ká Kamenice řada zajímavých hudebních akcí a 
slavností. Ve dnech 21. - 22. června proběhne XIV. 
ročník Mezinárodního hudebního festivalu a na 
náměstí v České Kamenici vystoupí řada Big Ban-
dů z Čech, Polska, Slovenska  i Maďarska. Příznivce 
klasické hudby srdečně zveme naopak na červenec 
na další ročník Letních hudebních slavností Antoní-
na Dvořáka v České Kamenici. Program festivalu je 
tentokrát rozvržen do dvou dnů, na neděli 14. čer-
vence a pondělí 15. července 2013 vždy od 18:00 
hodin. Festival bude po oba dny probíhat v děkan-
ském chrámu sv. Jakuba Staršího v České Kamenici. 
Velkou poctou pro festival bude vystoupení jedno-
ho z nejlepších současných českých houslistů, pana 
Jaroslava Svěceného, v pondělní části programu.
Více informací se dozvíte v informačních středisku 
v české kamenici na náměstí nebo na www.ceska-
-kamenice.cz .

Svatojánské slavnosti 
bylin pod Vlčí horou

Beseda s Pavlou 
Jazairiovou

Přírodní zahrady 
a přírodní areály 

Slavnosti piva v Eibau f ů

Výjezd do Nového Boru 
a okolí

Tajný výlet 
s Václavem Sojkou

Krásnolipské bleší trhy

Jak se u nás 
lámal kámen

Prázdninová 
literární soutěž

Lesní řemesla v Českém 
Švýcarsku všemi smysly

Se strážci 
k Pravčické bráně

Zúčastněte se evropské 
3D fotosoutěže

Letní a hudební Česká 
Kamenice 2013

Akce se koná v rámci projektu: Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau - Česká Kamenice.
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Do druhého čtvrtstoletí v letošním roce vstoupil cyklistický etapový závod žen „Tour de Feminin“, který si za dobu své existence získal dobrý ohlas v celém světě. 
Vždyť na startu se již prezentovalo 46 států a 1 733 závodnic.
Nejinak je tomu i v letošním roce, kdy je zatím v neofi ciální startovní listině zapsáno jednadvacet týmů a sto třicet závodnic z Austrálie, USA, Velké Británie, Ruska, 
Holandska, Litvy, Polska, Německa, Slovinska, Ukrajiny, Švýcarska, Rakouska a samozřejmě nechybí ani závodnice z České republiky.
Velmi náročná trať pěti etapového závodu v minulosti přilákala nespočet olympijských vítězek a mistryň světa jako byla například Francouzka Jeane Longo, Aus-
tralanka Kathryn Watt a v neposlední řadě i olympijská vítězka a mistryně světa v rychlobruslení Martina Sáblíková.
Více na www.tourdefeminin.com

Tour de feminin startuje už za dva týdny

ETAPY DATUM KM START CÍL

1. etapa Čtvrtek 4.7.2013 112,2 Krásná Lípa 13:10 hod. Krásná Lípa 16:07 hod.

2. etapa Pátek 5.7.2013 100,7 Jiříkov 10:30 hod. Jiříkov 13:09 hod.

3. etapa Sobota 6.7.2013 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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Město Šluknov vás zve na výstavu perokreseb Hor-
sta Pinkau z Wilthenu a minerálů Manfreda Jere-
mise 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. 

V neděli 23. června od 11:00 hodin se konají Nožíř-
ské slavnosti, které v areálu Mikov v Mikulášovicích 
zahájí střelba z dobových zbraní. Těšit se můžete 
na historický šerm, ukázky boje z blízka za použití 
maket chladných zbraní. Ve 12:30 je na programu 
ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla 
a průběžně se v areálu továrny bude své řemeslo 
předvádět kovářský mistr, dojde i na ukázky his-
torického broušení nožů na původním brusu, pro 
děti je připraveno lovení rybiček, můžete si zde ne-
chat nabrousit své nože, otevřeno bude Muzeum 
nožířské tradice, nahlédnete do některých provozů 
výroby nožů. Více najdete na www.mikulasovice.cz

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

Již 15. ročník šachového turnaje OPEN České Švý-
carsko, který je letos současně Krajským přebo-
rem Libereckého kraje žáků do 16 let a Regionál-
ním přeborem západní části Libereckého kraje se 
koná v krásnolipském kulturním domě ve dnech 
30. 6. až 7. 7.

V Českosaském Švýcarsku je několik prima mož-
ností, kde si můžete zajezdit na kolečkových brus-
lích. Hlavní dvě místa jsou Labská cyklostezka a 
stezky okolo Lužických jezer v Sasku. 
Na účastnících je, kterou stezku si vyberou. Nád-
herné a rovinaté jsou všechny
Co se na Inline dni naučíte: základní techniky brz-
dění (na patě,T-stop, pluh), způsoby zatáčení, šetřit 
energii během jízdy a jiné akrobatické kousky. Den-
ní 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 Berz-
dorfer See. Více informací získáte na tel.: 736 224 
222, na www.cottage.cz nebo na info@cottage.cz. 

Osm koncertů vynikajících varhaníků během dvou 
prázdninových měsíců nabídne mezinárodní fes-
tival Varhanní duchovní hudba 2013 ve Filipově. 
Koncerty se konají každou červencovou a srpno-
vou neděli vždy od 14:00 hodin v bazilice Panny 
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, místní části 
Jiříkova. Festivalu se letos zúčastní interpreti z Čes-
ka, 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)
28. 7. 2013, Irena Chřibková, varhany (ČR)
4. 8. 2013 Martin Bako, varhany (Slovensko)
11. 8. 2013, Milena Steinmasslová, recitace (ČR), Ni-
kola Bojčev, varhany (ČR)
18. 8. 2013 Waclaw Golonka, varhany (Polsko)
25. 8. 2013 Josef Popelka, varhany (ČR), Miroslav 
Laštovka, trubka (ČR)

Podstávkové domy 
a poutní místa ve 

Šluknovském výběžku

Nožířské slavnosti 
v Mikulášovicích

20. výročí 
znovuotevření 

rozhledny Jedlová

Šachisté se sejdou 
v Krásné Lípě po 

patnácté

Inline den v 
Českosaském Švýcarsku

Mezinárodní varhanní 
festival v bazilice ve 

Filipově 
PROGRAM AKCÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA PRO LÉTO 2013

22.6 čtyřhra muži      (BABOLAT OPEN KRÁSNÁ LÍPA 2013)

29.6  tenisová školička     BABOLAT  (Camp – lodí centrem Českého Švýcarska )

20.7  dvouhra muži          (Babolat dvouhra muži ČESKÉ  ŠVÝCARSKO 2013 )

17.8  dvouhra ženy          (Babolat  dvouhra ženy  ČESKÉ  ŠVÝCARSKO 2013 )

14.9    čtyřhra ženy           (BABOLAT ČESKÉ ŠVÝCARSKO)

28.9  čtyřhra muži           (BABOLAT ČESKÉ ŠVÝARSKO)

Domeček Na Kopečku 
Rumburk program na 

červen 2013

Amari klub 
zve děti na: 

Koncert Jonáše Feundorfera
Středa 26.6. 2013 – 19:00 hodin
Studenta rumburského gymnázia, hudeb-
níka a zpěváka, který donedávna působil 
ve skupině The Pix a nahrál s nimi originální 
song o Šluknovském výběžku. Také sólista 
pěveckého sboru NTC nedávno oceněný na 
prestižní soutěži v Praze.
Koncert skupiny Náhodou
Pátek 29.6. 2013 – 19:00 hodin
Rumburská studentská kapela hrající dnes již 
převážně svojí originální tvorbu. Na scéně se 
pohybuje již několik let a přesto, že jsou to 
mladí umělci, jejich tvorba zraje velmi rychle!

-  na kouzlení v přírodě ve čtvrtek 20. června. 
Sraz je ve 13:00 hodin v komunitním centru 
Kostka, odku se půjde na tajné místo, kam 
možná přijde i kouzelník  

-  na soutěžní odpoledne ve čtvrtek 27. června 
od 14:00 hodin u T-klubu, kde budou pro 
děti různých věkových kategorií připraveny 
soutěže

-  ve čtvrtek 4. července od 14:00 hodin si vy-
robí a sní čokoládu

- 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 komu-
nitním centru Kostka, pojede se společně 
autobusem do Rumburku, kde nejenže 

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
červnové tvořivé neděle od 13:00 hodin:
23.6.- Zdobení a glazování 
 keramických hrnků
30.6. - Paličkování krajek
7.7. –    Sypaná batika
14.7. –  Skleněná mozaika

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.
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Neuvěřitelné štěstí s počasím bylo velkou odměnou 
nejen pro všechny návštěvníky sobotní krásnolip-
ské slavnostní akce – oslav 125. výročí založení KČT, 
ale především pro desítky organizátorů a všechny, 
kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. 
Rekordní počet platících účastníků Pohádkového 
lesa (1102) i pohádkových stanovišť (20) byl vý-
borným začátkem. Tři desítky stánků na náměstí s 
pestrou nabídkou produktů (i regionálních) a řeme-
sel, rukodělné dílny pro nejmenší a pestrý hudební 
program na pódiu (Band Pavla Zelenky i německá 

dechovka od sousedů) i pod pódiem (Dykyta), za-
jímavě obsazený Turistický miniveletrh v Domě 
Českého Švýcarska, otevřená kostelní věž nabíze-
jící pohled shora na nové náměstí a stavby kolem, 
byly pak slibným pokračováním. Historický průvod, 
vystoupení mažoretek, soutěž o bábovku jarmarku 
(14 exemplářů) nebo návštěvní den v novém Kři-
nickém minipivovaru byly pověstnou třešničkou na 
pestrém dortu. 
Opět se potvrdilo, že se v Krásné Lípě dokáže spo-
jit velká spousta lidí a organizací, aby společně pro 

všechny připravili velmi náročnou, přesto mimo-
řádně příjemnou a úspěšnou akci. S nadsázkou se 
dá říct, kdo si nevybral tentokrát, už si těžko někdy 
vybere. 
Poděkování patří především Klubu českých turis-
tů Krásná Lípa, ČSOP Tilia Krásný Buk, OPS České 
Švýcarsko, Kostce Krásná Lípa a SDH Krásná Lípa, 
ale také desítkám dobrovolníků a nezištným part-
nerům, kteří nám pomohli. Výběr fotografi í z akce 
najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

(J. Kolář)

Oslavy 125 let Klubu českých turistů se vydařily

Možná se řadí mezi dobrovolníky, či nezištné partnery, přesto jim rozhodně patří jmenovité poděkování. Dík si 
zaslouží i místostarosta Jan Kolář a šéfka technických služeb Martina Hlavová, kteří se nebojí práce a vždy přiloží 
ruku k dílu tam, kde to je třeba.
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Krásnolipské školky a škola na výletě 

Naučně –zábavní park Mirákulum v Milovi-
cích – to byl cíl našeho letošního školičko-
vého výletu. Zvědaví co nás čeká v tomto 
„benjamínkovi parků“ (vždyť je na světě 
teprve pár let,stále se buduje,staví a roste a 

jeho úctyhodných deset hektarů najde zábavu pro celé rodiny) jsme dorazili do 
sluníčkového rána k branám Mirákula. 
Co nás tady čekalo? 
Lanové hrady tyčící se do výšky, ze které jsme viděli další krásy parku,ale také 
jsme si vyzkoušeli naši zručnost, tunely, které jsme zkoumali s baterkou v ruce 
, hradyse svými 
 katakombami a skluzavkami, vzduchové trampolíny a obří houpačky, bludiště 

– labyrint ze kterého jsme naštěstí vyvázli ve zdraví a spousta dalších atrakcí. 
Nesmíme zapomenout také na zvířátka – chovají tam kozy, ovce a oslíky, kte-
ré si tam můžete nejen pohladit, ale i nakrmit.Nám se to nepoštěstilo, protože 
jsme přijeli do období narození mláďat, tudíž byla ještě hájená a schovaná před 
milujícíma ,ale občas nebezpečnýma ručkama dětí. :-) 
Také na lesní naučnou stezku nějak nezbyl čas.... 
Odjížděli jsme unavení,ale naprosto nadšení, plní nových zážitků, vyřádili jsme 
se do sytosti a
proto si mnozí tu zpáteční cestu ani nepamatujeme – zmohlo nás to natolik,že 
jsme spali jako andílci....
No není to tip na krásný letní  výlet? Sláva nazdar výletu!!!!

(Motýlci)

Na tento den jsme se těšili celý školní rok. 30. květ-
na jsme se společně s dětmi  z MŠ Brouček vydali 
do rekreačního a ekologického střediska NATURA 
Rumburk. Celoročně jsme sbírali suché pečivo a 
paní učitelka Darka je zvířátkům odvážela. Ani ten-
to den jsme nezaháleli a maminky nás vybavili pl-
nými taškami dobrot pro zvířata. 
Autobus nás odvezl ke středisku, kde na nás čekala 
paní majitelka s překvapením. Ze Šluknova přivezla 
sokolnici a její dravce. I když se na nás počasí moc 
nesmálo, ptáčkům v deštivých dnech nestíhala 
uschnout peříčka, přesto nám předvedli svoje umě-
ní. Největším zážitkem byl přelet dravců nad našimi 
hlavami, kdy jsme překonávali strach, zda to někte-
rý dravec zvládne a nenarazí do nás. Po této ukázce 
jsme se posilnili dobrotami od paní kuchařky a šli 
jsme nakrmit zvířátka. Paní majitelka nám vše pře-
dem nakrájela na malé kousky, které jsme drželi na 
dlani. Hrdinové jsme byli všichni do té doby, než na 
nás přišla v krmení řada. Jak se zvířátka přibližovala, 

někteří z nás pečivo, mrkev či jablíčko raději hodili 
na zem. Krmili jsme lamy, kozy, ovečky, prasátka, ale 
nejvíc nás zaujalo obrovské stádo jelenů a daňků. 
Přestože počasí k nám nebylo moc příznivé, přijeli 
jsme spokojeni a nadšeni.

(Kolektiv MŠ Sluníčko)

Ano, 31.5.2013 byl náš poslední školní výlet. Sešli 
jsme se na vlakovém nádraží a jedeme  do Podluží. 
Našim cílem je štola v Jiřetíně pod Jedlovou. Dostá-
váme přilby a vstupujeme do tajemné štoly. Velmi 
laskavý a hodný pán nás provázel a vyprávěl  vše 
o štole. Bylo to velmi zajímavé, protože někteří z 
naší třídy ani nevěděli, že se něco takového v na-
šem okolí nachází. Další část jsme strávili  na našem 
sportovním areálu. Snad jsme byli i trochu hodní, 
protože přestalo pršet a my jsme si to užili být ještě 
jako třída spolu.  Bylo nám spolu dobře. Děkujeme.
(Za třídu IX.B Markéta Dvořáková)

Máme rádi zvířátka, proto jsme vyrazili do liberecké 

ZOO. Výlet se vydařil, počasí nám přálo, prohlídka 

byla plná zážitků, které jsme si spolu s dojmy přiba-

lili do batůžku a přivezli domů. Doma jsme o nich 

všem s nadšením vyprávěli. (zš)

Brzy ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás 

za dvě a půl hodiny dovezl do Prahy. První jsme 

navštívili planetárium, pak jsme se procházeli po 

Praze s průvodkyní. Šli jsme okolo orloje na Karlův 

most. Navštívili jsme také Macdonald. Nejvíc se mi 

líbilo v planetáriu a na Karlově mostě, protože pod 

námi projížděly lodě. 

(Emička, 3. třída)

Motýlci letěly do Mirákula

Sluníčko navštívilo Naturu

Poslední školní výlet je zavedl do štoly

První třídy obdivovaly 
ZOO

V Praze se nám líbilo
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To, co v podobě velké vody postihlo také valnou 

část České kotliny, je věru hrozné. Celé řadě lidí do-

slova odplavaly naděje, se kterými vkládali spoustu 

peněz i práce do svých nemovitostí a teď plni zou-

falství přemítají, co dál. Pomáhají všichni – úřady, 

humanitární spolky, obce, kraje, pomáhá spousta 

lidí i jejich institucí.

Každá věc ale má své nejméně dvě různé stránky. 

Jednu představují události minulých dní. Ta dru-

há, na kterou teď jen málokdo je ochoten ve svých 

myšlenkách připadnout, je jiná: pokud se někomu 

stalo, že mu během pár let velká voda už třeba tři-

krát poničila jeho dům, je dobré pouvažovat také 

nad tím, zda prostě ten dům pouze nestojí na špat-

ném místě. Žádný úřad, žádná instituce, prostě ni-

kdo na světě není schopen stoprocentně ochránit 

zcela všechno před živly, jež se vymkly z možností 

lidské působnosti. Problém totiž nevznikl tím, že 

vůbec existují živelné pohromy, ale tím, že si člo-

věk zvolil nevhodné místo k pobytu, odpočinku či 

k práci. To je třeba případ Hřenska, kde povodně a 

padající skály jsou na překážku teprve od doby, kdy 

tam kdysi vznikla osada a usadili se tam první lidé. 

Povodně tam budou vždycky, padání skal se neza-

staví, to je proces, který skončí teprve tehdy, až se 

poslední skála jednou změní na kopici písku.

Víte, za monarchie například platil předpis, podle 

kterého se zásadně nesmělo nově stavět v tzv. 

inundačních, tedy při povodních obvykle zaplavo-

vaných územích. Dnes tam ale stojí rodinné domy, 

dokonce celá sídliště – v Děčíně, Hradci Králové a 

jinde. Prostě jsme si zvykli příliš na pocit bezpečí. 

Jestliže se během padesáti let nic nestalo, nezna-

mená to ještě, že je tam bezpečno. Už při minulých 

povodních na to přišly i pojišťovny a zachovaly se 

podle toho.

Co je levnější? Kaž-

dých 10-12 let znovu 

a znovu činit nákladná 

protipovodňová opat-

ření, která nadto při 

obzvláště vysoké vodě 

stejně moc nepomo-

hou, nebo prostě lidská 

obydlí i podniky stavět 

jinde a takhle jednat 

pokud možno pořád?

A abych nezapomněl: 

na Šumavě sežral ků-

rovec 20 tisíc hektarů 

lesa. Takový les samo-

zřejmě z větší části ztra-

til schopnost zadržet 

vodu, která pak rychle 

odteče. Kontrolní otá-

zečka: Co myslíte, bude 

zanedlouho opět po-

kračovat ochranářská 

akce „Nech brouka žít?“ 

A co ty lány polí s kuku-

řicí, které obvykle také 

nedokáží zachytit moc 

vody? Nepleťme se, ta 

kukuřice se často ne-

pěstuje na krmivo, ale 

na výrobu pohonných 

hmot. A co ty lány solá-

rních panelů, vyasfaltované cyklostezky a zámková 

dlažba položená všude, kde to jen trochu jde?  A co 

ty podniky vybudované na někdejších polích či lu-

kách? Kolikpak asi tyhle plochy zadrží v půdě vody? 

Prostě – ničíme si krajinu a snad i sami sebe.

Další stránka je smutnější. Jeden den večer oznámí 

premiér, že vláda uvolní miliardy na pomoc postiže-

ným, druhý den hejtman v televizním vysílání vládu 

dramaticky vyzývá, aby využila nezaměstnaných 

jako pomocných sil k likvidaci následků povodní 

a dodá, že doufá, že s vládou o tom bude řeč. Pre-

zident se handrkuje, kdo pro lidi dělá víc a posílá 

šedesát vojáků pracovat. To si opravdu musíme hrát 

na partaje ve chvíli, kdy je všem krušno, v době, kdy 

bychom spíše měli hledět na jednotu?

A ještě jedna věc mne napadla. Kdysi, je to už dáv-

no, jsem proti své vůli jezdil na pravidelné porady 

na ministerstvo školství. Jednou, bylo to v zimě, 

tady bylo asi tři čtvrtě metru sněhu, byla porada 

také svolána. Nu, tak jsme prostě raději vyjeli ve 

čtyři ráno, abychom tam do deváté byli. Jeli jsme to 

čtyři hodiny. V Praze bylo trochu sněhu a na chod-

nících místy náledí. Viděl jsem domovníka, který 

otráveně šťouchal do asi pěticentimetrové vrstvy 

zmrzlého sněhu a cosi bručel o tom, že to není jeho 

práce. My z hor a zdaleka (ze Zlína, z Ostravy, z Che-

bu apod.) jsme byli na poradě včas. Pražáci ne – pro-

tože v Praze byla „kalamita“. Pan náměstek ministra, 

takto také z malé obce, pronesl památná slova: „Vy 

Pražáci! U nás na vesnici, když napadne sníh, proje-

dou traktory silnice a my každý si prostě proházíme 

cestu. Když napadne sníh v Praze, sejde se krizovej 

štáb.“ Asi v tom to je, co chci říci. Viděli jsme spoustu 

vskutku obětavě zasahujících lidí – v uniformách i v 

civilu. Bylo to hlavně na menších obcích. Ve větších 

městech nám televize taky ukázala ty zasahující, 

kteří ovšem byli téměř výhradně uniformovaní, ale 

také spousty čumilů v civilu, kteří si tu spoušť spo-

kojeně fotografovali, leč ruku k dílu nepřiložili.

Za povodní v roce 2002 se v našem okresním městě 

odehrála tato příhoda: Jedna kolegyně poté, když 

voda opadla, rozvěsila polštáře a peřiny na plot a 

právě se zabývala tím, že na šňůry rozvěšovala ještě 

mokré knížky ze své velké knihovny. Šli kolem její 

známí, dokonce kolegové. Je povodeň nepostihla, 

šli s pejskem na procházku. Zastavili se u plotu na 

kus řeči a pořád to vypadalo tak, že se nabídnou k 

pomoci. Jenomže: začali vyprávět o tom, jaké mají 

starosti, to si nikdo nedovede představit, jejich pej-

sek se už tři dny nevykakal…

Nu a to je asi hlavní problém celé té povodně. Je 

to v lidech, v jejich vztazích, v ochotě sebrat se a jít 

pomáhat. Nespílám občanům velkých měst, že jsou 

líní, jen poukazuji na to, že si spíš na těch malých 

obcích, kde se lidé znají a stále se považují za souse-

dy, jsou ochotni pomoci vlastníma rukama. Není to 

bohužel rys poslední doby, je tomu tak u nás moc 

dlouho.

Změní se to ještě někdy? 

A poslední poznámka: kdysi jsme se dívali s nedů-

věrou na ty scény ve fi lmech západní provenien-

ce, které nám ukazovaly, jak se bezprostředně po 

výskytu nějaké mimořádné události začali sjíždět 

záchranáři, přiletěl vrtulník… Dnes je to součástí 

našeho života a už je to i pro nás normální. Inte-

grovaný záchranný systém nám funguje a je to tak 

dobře.

(Karel Karolínek)

O povodních trochu jinak
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I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 46 - 01/2013 
RM projednala přípravu jednání 18. zasedání ZM:
- Zpráva o hospodaření města za rok 2012
- Odpadové hospodářství ve městě
- Investice ve městě. 

Jmenovité úkoly  
Usnesení RM č. 46 - 02/2013 
RM projednala některé problémy města a ukládá jmenovité úkoly 
jednotlivým pracovníkům MěÚ a města a to:
a) Karel Mareš - urgování stavu silnic a značného počtu výtluků v 
silnicích ve správě 
SÚS ÚK resp. systému oprav vč. nových povrchů
b) Karel Mareš - s vodoprávním úřadem provést kontrolu plnění 
opatření z povodňové prohlídky vodního toku Křinice 
c) Jiří Rous - s Povodím Ohře řešit pokračování rekonstrukcí 
vodoteče Křinice a protipovodňová opatření a čištění vodoteče
d) Roman Smita - sumarizace obnovy nejvíce poškozených 
dopravních značek na místních komunikacích 
e) Jana Drobečková - strukturovaný variantní návrh a sumarizace 
potřeb obnovy označení názvů ulic ve městě 
f) Zbyněk Linhart - zadat zpracování jednoduchého projektu na 
vytvoření bezpečnostního kamerového systému ve městě 
g) Jan Kolář - připravit podklady pro nákup staronového požárního 
vozu - cisterny  

Úprava veřejných ploch města 
Usnesení RM č. 46 - 03/2013 
RM projednala postupnou revitalizaci veřejných ploch ve městě a 
schvaluje postupnou realizaci dílčích částí dle návrhu a to:
a) Přístup k rybníku Cimrák od Sportovního areálu - k molu 
b) Víceúčelový prostor pod rybníkem Cimrák (kulturním domem)
c) Odstavná plocha ve Smetanově ulici pod dětským domovem. 

II. Došlá pošta

Pronájem p. p. č. 2692/10 a p. p. č. 2692/11, vše k. ú. Krásná 
Lípa - Usnesení RM č. 46 - 04/2013 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2692/10 o výměře 5650 m2 a p. p. č. 
2692/11 o výměře  4363 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem pastvy 
hospodářských zvířat Jiřímu Janišovi, Frindova 689/16, Krásná Lípa. 

Prodej p. p. č. 157/3, k. ú. Zahrady 
Usnesení RM č. 46 - 05/2013 
RM doporučuje ZM neuplatňovat 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. 2005/40/45-119. 

Prodej nebo převod p. č. 856/3, k. ú. Rybniště 
Usnesení RM č. 46 - 06/2013 
RM vyhlašuje záměr obce prodat nebo převést pozemek:
p. č. 856/3 o výměře 15401 m2, k. ú. Rybniště 

III. Různé

Prodej st. p. č. 192/2, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 46 - 07/2013 
RM doporučuje ZM zrušit 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.
RM ukládá Vladimíře Doškové vyvolat jednání s vlastníky pozemku 
č. 1156/4 k.ú. Vlčí Hora ve věci převodu pozemku do vlastnictví 
města. 

Prodej p. p. č. 659/8 a p. p. č. 659/6, vše k. ú. Krásný Buk 
Usnesení RM č. 46 - 08/2013 
RM doporučuje ZM zrušit 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. 

Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 46 - 09/2013 
RM ruší usnesení č. 44 - 25 schválené ve dnech 29. 4. a 7. 5. 2013, 
kterým byl vyhlášen záměr obce vypůjčit nebytové prostory v 
objektu Masarykova 1094/4 (část prostor kotelny). 

Nebytové prostory - vyhlášení k pronájmu 
Usnesení RM č. 46 - 10/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 4, 
Masarykova 246/6. Nebytový prostor o velikosti 152,71 m2. 
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 

Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení RM č. 46 - 11/2013 
RM bere na vědomí výsledky kontrol projektů příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa - Aktivizace rodin, Učení je cesta, 
Flexibilně pro odlehčovací služby. 

Pojištění majetku města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 46 - 12/2013 
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru připravit ve spolupráci s 
pojišťovacím makléřem společnosti NORTHIK s. r. o. Ústí nad Labem 
návrh výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pro výběrové řízení na pojištění majetku, odpovědnosti za 
škodu a vozidel města Krásná Lípa. 

Dodatek ke smlouvě - administrace - ŠJ a ŠD 
Usnesení RM č. 46 - 13/2013 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě (č. 2010/11/19-104) s fi rmou 
Ascend, s.r.o., Praha ve věci koordinace a administrativní náležitosti 
projektu Realizace úspor energie u budov školní jídelny a školní 
družiny. 

České Švýcarsko, o.p.s. 
Usnesení RM č. 46 - 14/2013 
RM projednala situaci v o.p.s. České Švýcarsko, problémy s 
fi nancováním a dlouhodobé neobsazení Správní rady společnosti. 
RM schvaluje jmenování člena správní rady Mgr. Petra Vomáčku, 
člena rady Ústeckého kraje. 
 
Aparthotel Lípa resort  
Usnesení RM č. 46 - 15/2013 
RM projednala dopis jednatele společnosti TOONAN, s.r.o. - 
Lípa resort a schvaluje případnou realizaci označení v prostoru 
plánovaného parkoviště na Pražské ulici a ukládá starostovi 
projednat další společné problémy. 

Digitální povodňový plán 
Usnesení RM č. 46 - 16/2013 
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2013/11/29-301 na digitální 
povodňový plán. 

Varovný protipovodňový systém 
Usnesení RM č. 46 - 17/2013 
RM projednala přípravu projektu Varovný protipovodňový systém 
pro město Krásná Lípa a schvaluje zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na veřejnou zakázku.  

Varovný protipovodňový systém - komise 
Usnesení RM č. 46 - 18/2013 
RM jmenuje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na 
veřejnou zakázku Varovný protipovodňový systém pro město 
Krásná Lípa.  

Smlouva o výpůjčce E - DOMEK 
Usnesení RM č. 46 - 19/2013 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce přístřešku č. 2013/42/15-
300 na zpětný odběr elektrozařízení E - DOMEK/FA/2010V3a od 
provozovatele ASEKOL s.r.o. se sídlem Československého exilu 
2062/8, Praha 4, PSČ 143 00 na dobu určitou 5 let ode dne nabytí 
její účinnosti. 

Kostka p.o. - podání nabídek do výběrového řízení 
Usnesení RM č. 46 - 20/2013 
RM neschvaluje p.o. Kostka Krásná Lípa podání nabídky Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje do výběrového řízení na realizaci zakázky 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Rumburku, 
Šluknově a Jiříkově. 

Příspěvek na akce pro seniory 
Usnesení RM č. 46 - 21/2013 
RM doporučuje ZM schválit 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. 
 
Člověče, braň se 
Usnesení RM č. 46 - 22/2013 
RM doporučuje ZM přijetí daru pro p.o. Kostka Krásná Lípa na 
projekt Člověče, braň se. Poskytovatelem daru je ČSOB.  

Krásná Lípa - sportovní hřiště 
Usnesení RM č. 46 - 23/2013 
RM neschvaluje přijetí dotace na projekt Krásná Lípa - sportovní 
hřiště z Programu prevence kriminality 2013 od Ministerstva vnitra 
ČR.
 
Mimořádné odměny 
Usnesení RM č. 46 - 24/2013 
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových 
organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, 
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa a Haně 
Volfové, ředitelce p. o. Kostka Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 

Benefi ční koncert  
Usnesení RM č. 46 - 25/2013
RM bere na vědomí konání Benefi čního koncertu (tzv. Kyjovského 
festiválku) v Kyjově, ve dnech 19. 7. - 21. 7. 2013 s tím, že 
pořadatelé jsou povinni dodržet veškeré vyhlášky a zákony s akcí 
související, včetně řádného úklidu celého okolí po akci. 
 
Zpráva o plnění úkolů z 44. RM 
Usnesení RM č. 46 - 26/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 44. RM. 

IV. Informace

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 28. 5. 2013,
- zápis z jednání Kulturní komise ze dne 4. 6. 2013,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 6. 2013,
- podání Krajskému úřadu Ústeckého kraje do výběrového řízení na 
realizaci zakázky Terénní programy Varnsdorf.

Jan Kolář                                                                              Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 46. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.06.2013


