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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 23. května

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 6. června

Krásnolipský 
kulturní dům 

patřil sborovému 
zpěvu

Pohádkový les klepe na dveře

V sobotní dopoledne 18. května se zaplnilo 
krásnolipský kulturní dům více jak 250 malých 
i velkých zpěváků. Celkem 14 pěveckých sbo-
rů si dalo dostaveníčko v rámci XXVIII. ročníku 
Přehlídky pěveckých sborů Krásná Lípa 2013.
Podle odborné poroty si nejvyšší ocenění – 
cenu Slavoje Princla za nejlépe zazpívanou 
lidovou písničku, odnesly hned dva sbory, a 
to N.T.C. gymnázium Rumburk a GA GA Voice 
Povrly. Pochvalu si však za své vystoupení za-
slouží všichni.
Festival uspořádala Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa ve spolupráci se Spolkem 
rodičů a přátel PSDM Hlásek. 
Více najdete: http://www.youtube.com/user/
krasnolipak1/videos a několik fotografi í vefo-
togalerii. 

(r) 

Klub českých turistů ve spolupráci s městem připravuje tradiční „Pohádkový les“ spojený se sta-

ročeským jarmarkem a bohatým celodenním programem.                  (r)

Potřebujeme, kdo máte doma nepotřebné, tři po-
stele a koberec, darujte je nám. Dopravu Krásná 
Lípa a okolí zajistíme. Děkujeme.

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

KOSTKA POTŘEBUJE

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové
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Stomatologická pohotovost 
- Ordinační hodiny 8:00 - 

11:00
- 25. – 26. 5. 2013 MUDr. Pojtingerová Hana 
 Divišova 140/10, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 1. – 2. 6. 2013 MUDr. Hanzlíková Václava 
 U Plovárny 1190/14, Děčín I, 
 tel.: 412 502 218
- 8. – 9. 6. 2013 MUDr. Bolfíková Renata 
 Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 737 501 440

Rozpis je aktualizován dle podkladů 
od stomatologů, přesto doporučujeme 
správnost uvedených informací před 
návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

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, komu je zasvěcen 
kostel na fotografi i a jak se jmenuje obec, ve kte-
ré se kostel nachází? Kolik obcí tvoří dnešní Staré 
Křečany?
Odpověď z č. 450, kterou pro Vás připravil Václav 
Hieke:
Na minulé fotografi i byl přírodní útvar Javorová 
brána, který najdete v místní části Šluknova - Roža-
nech. Obec (315m) je prvně zmiňovaná v roce 1346 
a je známá kamenolomem, který byl  otevřen v roce 
1880, v žule byla odkryta mohutná vrstvy diabasu. 
Javorovou bránu tvoří asi tři metry od sebe rostoucí 
javory, které jsou ve výšce pěti metrů spojeny v je-
den kmen. Modrá značka, která k javorům vede je 
nejsevernější značka v ČR. Novodobý kostel, který 
se v obci nalézá je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a byl 

vysvěcen v roce 1936 
Pověst o Javorové bráně
Asi 200 metrů před restaurací Starý soud – dnes 
Rožanka je u domu čp. 63 zvláštní přírodní úkaz, 
který vznikl asi před 130 lety z rozmaru jednoho 
muže. Tehdy jeden otec soustavně omlouval špat-
né chování svého syna slovy: ,,Však on dostane ro-
zum“. Syn však své chování nezlepšil a tak byl otec 
nucen tvrdě zasáhnout. Pověst vypráví dále, že ot-
cova pozdější přísná výchova měla úspěch a z jeho 
syna se stal pracovitý a hodný člověk. V upomínku 
na tuto událost svázal tehdy otec k sobě dva javory, 
které jsou dodnes důkazem, že i starší proutek se 
dá ohýbat a dokonce sroste. Stejné je to i s dětmi.

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

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

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

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy 

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Nepotřebné potřebným 
- sběrný kontejner na 

textil a obuv 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 3.6. 
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 6.6. 2012 v Krásné 
Lípě. Dále pak v pondělí 17.6. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a 
ve čtvrtek 20.6. 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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Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní 

pozici – provozní elektrikář. Uchazeč podá písem-

nou přihlášku a strukturovaný životopis společně s 

výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 mě-

síce a úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání v uzavřené obálce do 10. červ-

na 2013¨osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa 

nebo doporučeně poštou na adresu Město Krásná 

Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 

Krásná Lípa. Více na http://www.tolstejn.cz/foto/

krasnalipa/File/2013/elektrikar.pdf

Kostka Krásná Lípa, p.o. hledá sociálního pracovní-

ka/pracovnici pro odborné sociální poradenství a 

terénní programy ve Šluknovském výběžku. Struk-

turovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 

14. června na adresu Kostky Krásná Lípa. Více infor-

mací naleznete na http://www.komunitnicentrum.

com/cz/info/1137-aktuality/3195-kostka-prijme-

-zamestnance.html 

V Kostce Krásná Lípa, p. o. se můžete od 1. 8. 2013 

do 31. 1. 2014 zúčastnit pracovní stáže na pozici 

„Manažer projektu“. Cílem této pracovní stáže je 

získat praktické zkušenosti v rozsahu 480 hodin 

jako projektový manažer od přípravy projektu, přes 

jeho realizaci po vyúčtování a ukončení. Jedná se 

o projekty v oblasti sociálních služeb z národních 

zdrojů nebo zdrojů EU.

Stáže ve fi rmách jsou určeny především pro násle-

dující cílové skupiny: absolventy bez praxe, neza-

městnané, osoby, vracející se na pracovní trh (např. 

rodiče po rodičovské dovolené), osoby zaměstna-

né, kteří si chtějí prohloubit kvalifi kaci a zajímají se 

o tuto oblast.

Pokud Vás nabídka oslovila, je možné se do 27. 6. 

2013 přihlásit do výběrového řízení na webových 

stránkách http://www.stazevefi rmach.cz/clanky/o-

-projektu.html.

Kostka Krásná Lípa, p. o. se tímto zapojila do pro-

jektu „Stáže ve fi rmách – vzdělávání praxí“, který je 

spolufi nancován z fondů EU – z Operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další 

informace je možné získat na výše uvedeném od-

kaze, případně v Kostce, p. o. Krásná Lípa.

Kdo ukradl navigaci

Krásnolipští policisté pátrají po neznámém pacha-

teli, kterému se v Nemocniční ulici u panelového 

domu č. 32 podařilo odcizit kompletní vestavěnou  

autonavigaci z vozidla Audi A8. Zloděj se do vozi-

dla dostal po rozbití okna dveří a majiteli tak způ-

sobil celkovou škodu ve výši 35 tis. Kč.

S bránou si dojel pro tři roky… 

Mezi Krásnou Lípou a Zahradami kontrolovali krás-

nolipší policisté 35-ti letého muže z Krásné Lípy, 

který si na káře vezl železnou bránu. Šetřením se 

podařilo zjistit, že bránu chvilku před tím odcizil z 

oplocení spol. Pharming v Zahradách. Vzhledem k 

tomu, že jmenovaný byl v posledních třech letech 

za majetkovou trestnou činnost odsouzen, tak mu 

nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

…a do chládku ho doprovodí kámoš

30/4 Celkem dvě vloupání má na svědomí 21-ti letý 

mladík z Krásné Lípy. Nejprve se pokusil vloupat 

do zahradní chatky v Bezdušově ulici, kde byl vy-

rušen a nic neodcizil. O několik dnů později si už 

domů ale nesl dílenský hever pocházející z dílny ve 

Strádalově ulici. Vzhledem k tomu, že nedávno byl 

z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn, může 

nyní očekávat další až tříletý trest odnětí svobody.

A zase ta trojka

Případ výtržnictví a pokus ublížení na zdraví se 

odehrál na autobusové zastávce na náměstí v Krás-

né Lípě. Tři podezřelí zde měli pěstmi a kopáním 

napadnout mladíka z Krásné Lípy, který následně 

skončil na ošetření v nemocnici. V případě prokázá-

ní viny, jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého 

měsíce evidovali 27 trestných činů a 60 přestupků. 

prap. Jan Hampl - inspektor

V souvislosti s výstavbou II. etapy kanalizace zajis-

tilo město Krásná Lípa stavební povolení a projek-

tovou dokumentaci také pro majitele soukromých 

objektům stavbu přípojky. Jedná se bez mála o tři 

sta objektů, jejichž majitelé by se po dokončení 

hlavních stok a jejich zkolaudování, měli připojit na 

tuto novou kanalizační síť. 

Prosíme touto cestou majitele dotčených objektů, 

aby se dostavili na Městský úřad Krásná Lípa, od-

bor výstavby investic a životního prostředí (dveře 

č. 5) kde jim bude předána projektová dokumen-

tace na soukromou kanalizační přípojku objektu.

Statistický bulletin krajské pobočky Úřadu práce 

ČR za duben 2013 přináší informace o nezaměst-

nanosti v okrese Děčín. Po delší době přináší mírně 

příznivější zprávy o vývoji míry nezaměstnanosti – 

pokles o 0,39%. Zásluhu na tom má především ná-

stup sezónních prací a vytvoření pracovních míst v 

rámci programu aktivní politiky nezaměstnanosti. 

Jen v Krásné Lípě je tak podpořeno k dnešnímu dni 

45 pracovních míst pro nezaměstnané. 

Při meziročním srovnání to již tak optimisticky 

nevypadá - došlo k nárůstu nezaměstnanosti 

o 0,90 %. 

Nové vydání zpravodaje České Švýcarsko je k dis-

pozici v regionálních informačních centrech. V elek-

tronické verzi je již nyní ke stažení na internetových 

stránkách Správy NP České Švýcarsko, na adrese 

http://www.npcs.cz/zpravodaj-ceske-svycarsko.

Nové vydání je obsahově velmi pestré, čtenáři se 

mohou těšit na připomínku 125. výročí prvního 

sportovně motivovaného výstupu na pískovcovou 

věž, získají přehled o nově obnovených křížcích, se-

známí se s pozoruhodnými fenomény z říše zvířat 

i rostlin, nebo nahlédnou do problematiky řícení 

pískovcových skal.

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, p. o. ve spo-

lupráci s Diakonií Broumov, o. s. vyhlašuje SBÍRKU 

OŠACENÍ. Sbírka bude zahájena v pondělí 27. květ-

na a 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.

Dne 5.6. tomu bude dlouhých 40 let, 
co odešel na věčnost

pan JOSEF NEDOMLEL z Vlčí Hory. 
Byl prvním českým řezníkem 
v obci po válce v roce 1945

a jeho žena Jaroslava provozovala 
řeznictví až do roku 1985.

Vzpomínají synové Josef a Ladislav, 
dcera Eva s rodinami a vnoučaty.

Město přijme elektrikáře, 
Kostka hledá zaměstnance

Projektovým manažerem na zkoušku

Policejní sloupek 
přehled za uplynulý 

měsíc

Výzva občanům

Statistika nezaměstnanosti za duben 2013

Vyšel nový zpravodaj České Švýcarsko

Sbírka ošacení

VZPOMÍNKA
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Přijměte naše pozvání na DEN DĚTÍ S NÁRODNÍMI PARKY, pořádaný při příle-
žitosti Evropského dne chráněných území, který se uskuteční již tuto sobotu 
25. května v Krásné Lípě.

Na co se můžete těšit? 
-  hry a soutěže pro děti 
-  ukázka zvířat národních parků České a Saské Švýcarsko 
-  lanová opičí dráha pro malé i velké 
-  rukodělný koutek (výroba ručního papíru, práce se sklem) 
-  opékání vuřtů (vuřty zajištěny) 
-  divadelní přestavení „O smolíčkovi“

Termín a čas?  sobota 25. května od 14:00 do 17:00 hodin 

Kde? na zahradě Správy NP České Švýcarsko, v případě nepříznivého po-
časí se uskuteční alespoň pohádka v budově Správy NP České Švýcarsko 
od 16:00 hodin 

Den dětí s národními parky 
již tuto sobotu v Krásné Lípě

Zahrada dobra 
ve Vlčí Hoře nabízí:

Kurz kosení aneb TAI-CHI v zahradě
Jednodenní praktický kurz sekání kosou se 
uskuteční v sobotu 8. června v Zahradě do-
bra ve Vlčí Hoře. Jedná se o kurz, který vás 
seznámí se vším, co potřebujete k oživení této 
zdravé a
krásné tradice. Program: seznámení s nástro-
jem, naklepávání, broušení, technika sekání, 
kdy sekat, jak sekat, aby tělo nebolelo, co s 
posekanou trávou…Přivezte si vlastní kosu a 
brousek. 
Začíná se brzy ráno. Cena kurzu 600,- Kč 
Přihlášky zasílejte na: zahrada.dobra@gmail.
com, 604 414 901
Poznávání bylin a jejich pěstování
V neděli 9. června od 10:00 do 17:00 se v 
Zahradě dobra uskuteční jednodenní prak-
tický kurz,¨během kterého budete pozná-
vat rostliny, zejména léčivé, a pracovat s 
nimi, poznáte latinské a české názvy rostlin. 
Naučíte se také, jak je pěstovat v rámci trvale 
udržitelné zahrady. Cena kurzu je 600,- Kč
Přihlášky zasílejte na: zahrada.dobra@gmail.
com, 604 414 901

V sobotu 25. května od 9.00 hodin se na kurtech 
sportovního areálu v Krásné Lípě hraje tenisový 
turnaj žen ve čtyřhře. Hrát se bude za každého 
počasí, v případě deště ve sportovní hale, proto je 
nutné mít s sebou čistou obuv do haly. Přihlášky a 
další informace na recepci sportareálu nebo na tel. 
608 522 871 (recepce), 777 709 006 (p. Šmalcl). 

V sobotu 25. května od 8:00 do12:00 hodin se v 
přízemí Domu služeb Krásná Lípa konají opět bleší 
trhy. Pokud chcete prodat své použité, ale fungují-
cí věci, o kterých si myslíte, že je někdo může ještě 
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky 
za pár kaček jste vítáni! Ceny určujete sami, smlou-
vání vítáno. Poplatek pro prodávající je 20,-  Kč. 

Tenisový turnaj 
v Krásné lípě

Bleší trhy
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AMARI klub zve
Dětský den

Amari klub zve děti ve čtvrtek 30. května 

od 14:00 hodin před komunitní centrum na 

Dětský den. Děti různých věkových kategorií 

budou soutěžit v jednotlivcích i skupinách  a 

všichni ti co se zúčastní, i když nevyhrají, bu-

dou odměněni.

XBOX Live

Amari klubVás zve ve čtvrtek 6. června na 

soutěž XBOX Live.

Sokol Libčice - oddíl aerobiku pořádá ve dnech 25. 
- 26. května od 9:00 do 11:00 hod. v krásnolipské tě-
locvičně 18. víkendový aerobik. Na programu bude 
stepaerobik, zumba, posilování a strečink - vše v 
mírné formě. Info a přihlášky na tel. 602 858 490. 

Zajímá vás, jak se kdysi v Českém Švýcarsku vyrábě-
ly smola, dehet a kolomaz? Tak se přijďte od čtvrtka 
30. května do neděle 2. června podívat na louku k 
Dolskému mlýnu, kde uvidíte, jak se staví a zapaluje 
dehtařská pec, poslechnete si zajímavé vyprávění o 
dehtářství, nebo si můžete prohlédnout výstavu o 
zapomenutých lesních řemeslech Českého Švýcar-
ska.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost ! Při-
praven bude bohatý program pro děti i dospělé. 
A chystáme i jedno překvapení...
Program Dehtobraní
Místo konání akce: louka u Dolského mlýna
Program:
čtvrtek 30.5.
stavba dehtařských pícek (celý den)
povídání Natalie Belisové a Petra Lisska o lesních ře-
meslech v Českém Švýcarsku (na louce u Dolského 
mlýna)
povídání o dehtářství (Jiří Kadera, od 11:00, 
14:00 a 17:00)
prohlídky Dolského mlýna s Natalií Belisovou

pátek 31.5.
zažehnutí pecí a dehtobraní (po celý den)
povídání o dehtářství (Jiří Kadera, od 11:00, 
14:00 a 17:00)
kytarový koncert Karolíny Kamberské (u Dolského 
mlýna  od 17:30)
prohlídky Dolského mlýna s Natalií Belisovou
sobota 1.6. (HLAVNÍ PROGRAM)
zažehnutí pecí a dehtobraní (po celý den)
povídání o dehtářství (Jiří Kadera, od 11:00, 
14:00 a 17:00)
soutěžní odpoledne pro děti (od 14.00)
pohádka O Lesněnce (Divadlo Na cestě Liberec, 
od 15:00)
koncert Guitar Arte Trio (u Dolského mlýna 
od 17:30)
prohlídky Dolského mlýna s Natalií Belisovou
neděle 2.6.
zažehnutí pecí a dehtobraní (po celý den)
povídání o dehtářství (Jiří Kadera, od 11:00, 
14:00 a 17:00)
prohlídky Dolského mlýna s Natalií Belisovou

V sobotu 8. 6. se můžete pohodlně usadit na louč-
ku u čajovny Na Kopečku, dát si sedmičku vína, ve 
stáncích si koupit třeba sedmero náušnic a kalhot, 
ochutnat sedm kousků kozího sýra, sedmkrát si 
obejít kostelík, poslechnout si třeba sedm písniček, 
podívat se na sedm minut divadla (i když by bylo 
škoda jen tak málo) a potkat sedm (a rozhodně i 

více) usměvavých a dobře naladěných lidí. A ne-
musíte odcházet v žádném případě v sedm! Přijď-
te tedy prožít pohodový den plný hudby, divadla i 
dalšího kulturního vyžití pro celou rodinu. Podrob-
ný program na samostatných plakátech nebo na 
www.domeceknakopecku.cz.

Město Česká  Kamenice si Vás dovoluje pozvat na 
středeční červnové odpolední výlety s průvodcem. 
Výlety se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj 
cestovního ruchu Bad Schandau - Česká Kameni-
ce. Průvodcovské služby i doprava pro účastníky 
zdarma.
Středa 12. června
Trasa: Česká Kamenice - Všemily – Větrný vrch – 
Kunratice – Česká Kamenice.
Sraz účastníků: ve 14:15 hodin v České Kamenici 

u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu). Následuje 
společný odjezd autobusem do Všemil a zpět ná-
vrat pěšky. Délka pěší trasy 8 km. Na trase Vás bude 
provázet fundovaný průvodce Jiří Rak a čekají na 
vás kromě zajímavého výkladu i krásná příroda a 
daleké výhledy. Těšíme se na Vás. Svou účast prosím 
nahlaste předem v informačním středisku v Domě 
Českého Švýcarska (lze domluvit i společný odjezd 
z KL).

Příběhy podstávkových domů na někdejším před-
městí Rumburku se připomenou v neděli 26. květ-
na při příležitosti mezinárodního Dne otevřených 
podstávkových domů. Ve Šmilovského ulici u Parku 
přátelství v Rumburku se bude vyprávět o historii 
i současnosti lidové architektury. V 10:00 a 14:00 
hodin bude připravena komentovaná prohlídka 
vesnické památkové rezervace a povídání o historii 
ulice zvané původně Scheibe-Gasse. Od 10:00 do 
17:00 hodin se zpřístupní podstávkový dům čp. 
879/27, v němž bude k vidění výstava dobových 
fotografi í a historických stavebních plánů. Zájemci 
si mohou zakoupit česko-německou brožuru „Lido-
vá architektura v Rumburku a okolí“. Vstup na Den 

otevřených podstávkových domů v Rumburku je 
zdarma. 

Ve čtvrtek 30. května od 13:00 hodin jste zváni do 
komunitního centra Kostka v Krásné Lípě na před-
nášku pro rodiče na téma: Povinné očkování a zdra-
vá výživa dětí. 

18. víkendový aerobik 
se Sokolem Libčice

Dehtobraní u Dolského mlýna

Festiválek malého umění posedmé

Letní  středeční podvečerní výlet 
s průvodcem  po Českokamenicku 

Podstávkové domy se koncem května 
otevřou i v Rumburku

Přednáška pro rodiče

Domeček Na Kopečku 
Rumburk program na 

květen 2013
Orientace v…
Středa 15.5. 2013 – 19:00 hodin
Promítání dokumentárního fi lmu Erika Ta-
beriho: Vládneme, nerušit! Podle jeho stejno-
jmenné knihy. Následky opoziční smlouvy 
provázejí naši zemi dodnes...
„Jak to vidím já“ 
Středa 29.5. 2013 - 19:00 hodin
Jiří Vích-ředitel mezinárodního etapového 
závodu Tour de Feminin. Povídání o cyklis-
tice, o vzniku  a začátcích jednoho z 
nejúspěšnějších cyklistických podniků. Nahl-
édneme pod pokličku organizace závodu na 
světové úrovni, který se stal už stálicí nejen 
mezi místními fanoušky, ale i mezi nejlepšími 
závodnicemi a týmy z celého světa.
Středa 5.6. 2013 – čajovna zavřena, 
Domeček se připravuje na Festiválek 
malého umění
Festiválek malého umění
8.6. 2013 – sobota celý den
Již sedmý ročník! Přijďte prožít pohodový 
den plný hudby, divadla i dalšího kulturního 
vyžití pro celou rodinu. Podporujeme re-
gionální umělce, ale vítáme i přespolní, rádi 
zveme místní výrobce na řemeslný trh, pod-
porujeme chráněné dílny. Podrobný program 
na samostatných plakátech nebo na www.
domeceknakopecku.cz.
Ozvěny Festiválku…
Středa 12.6. 2013 – 19:00 hodin
Ohlédnutí za festiválkem, promítání foto-
grafi í, hodnocení, volná diskuze, náměty na 
příští ročník,…prostě pohodový večer

Program kina a DK 
Krásná Lípa květen 2013

Filmy 
Sněhurka jiný příběh

Středa 29.5. 
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

melodrama, romance
104 min., němý, Mládeži příst. od 12-ti let.    



strana 6 23. května 2013

První květnová neděle byla plná dění. Po obědě se 
na náměstí sjeli účastníci 14. hvězdicové jízdy ve 
Šluknovském výběžku. Počasí nám přálo, tak se to 
cyklisty po náměstí jen hemžilo. Akci zahájil úvod-
ními slovy pan starosta Ing. Zbyněk Linhart a mno-
hé překvapil svým česko-německým projevem. O 
bohatý kulturní program se postaral Krásnolipský 
komorní sbor, Dykyta, Taneční skupina, Křiničánek 
a Lužičan. Čtrnáct vylosovaných účastníků získalo 
volnou vstupenku do expozice Domu Českého Švý-
carska. Celou akci moderovali pan Miroslav Vais a 

Mgr. Petr Hořeňovský.
Pro divadelní nadšence byla navečer připravena 
v kulturním domě komedie Ženitba od Nikolaje 
Vasilijeviče Gogola. Hru nám představil divadelní 
soubor Hraničář z Rumburka, který mnohé z nás 
překvapil omlazením divadelního kolektivu. Třeš-
ničkou na dortu byla přítomnost známého herce 
Marka Taclíka (Martin a Venuše, Nevinné lži,…), kte-
rý se na představení přišel podívat a podpořit své 
mladší kolegy.
(Mgr. L.Hanková)

Každou druhou neděli v měsíci květnu mohou ženy 

oslavit krásný svátek – Den matek. Město Krásná 

Lípa uspořádalo u příležitosti tohoto významného 

odpoledne pro ženy. Společně nám udělaly radost 

děti z mateřské školy Sluníčko, které vystoupily s 

pásmem básniček, říkanek a tanečků. Na toto roz-

tomilé vystoupení navazoval vietnamský tanec v 

podání vietnamských žen z Křečan a okolí, které se 

prezentovaly na velmi profesionální úrovni. Dámy 

měly krásné kostýmy a zatančily dva tance boha-

té na choreografi i. Velký úspěch také sklidil pejsek 

Angel se svoji paničkou, paní Lucií Smolíkovou. 

Dvojice předvedla taneční vystoupení – dogdance 

a rozesmála snad každého v sále. Paní Smolíková se 

se svojí kolií probojovala v roce 2010 do semifi nále 

soutěže Česko Slovensko má talent.

Po krátké přestávce následovala druhá část, ve 

které jsme měli možnost vyrobit si vlastní origi-

nální náušnice. Workshop vedla děvčata Malypet-

rova. Dalším zastavením, na kterém jsme si mohli 

vyzkoušet výtvarnou dekorativní techniku scrap a 

vyrobit si krásný dárek byl workshop vedený pod 

názvem „vysněný krámek“. V našem podání před-

stavovalo tvoření se scrap-technikou práci s látkou. 

Látkou jsme si polepovali rámečky, přání či deníky, 

zdobili jsme je různými motivy, stužkami, háčkova-

nými květinami a jinými ozdobami tak, aby byly mi-

lou vzpomínkou na tento den. Třetím zastavením 

bylo kosmetické poradenské místo, kde se mohla 

nechat každá žena nalíčit rukou profesionálky a zís-

kala cenné rady.

Poděkování patří účinkujícím, kulturní komisi a 

hlavně Vám všem, kteří jste se s námi přišli společ-

ně pobavit.

(Mgr. L.Hanková)

Hvězdicová jízda a Ženitba

Den matek se slavil 
naplno

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:
26.5.  - Volná tvorba
2.6.  - Výroba dřevěných panáčků
9.6.  - Tiff ani technika (skleněné vitráže)
16.6.  - Malování obrazů akrylem 
 (různé techniky)
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V domech s pečovatelskou službou se také slavilo. 
K svátku matek nám přišli popřát děti z MŠ Sluníčko 
a z MŠ Brouček. Děti vystoupily s básničkami, pís-
ničkami a tanečky. Velmi milým překvapením bylo 
i to, že si pro nás děti vyrobily dárky. Je to od nich 
opravdu moc hezké. Obrázek od dětí z MŠ Sluníč-
ko společně s papírovými květinami nám zdobí 
společenskou místnost ve žlutém DPS. Ti nejmen-

ší z MŠ Brouček vyrobili každé babičce ze žlutého 
DPS originální zapichovátko do květináče. Opravdu 
nás děti velmi potěšily. Naše poděkování pro malé 
umělce bylo ve formě sladkostí, dobrůtek, ovoce a 
pohoštění.
Poděkování patří tedy nejen dětem, ale i jejich pa-
ním učitelkám.

(Mgr. L.Hanková)

V rámci Dne mateřského jazyka nahráli žáci 

krásnolipské základní školy s profesionály 

školní hymnu.

HYMNA 
ZŠ KRÁSNÁ LÍPA

 

Intro:
Naše školka připraví tě,
jak poznávat celý svět, 
vždyť jsi jistě chytré dítě,
zvládneš dalších devět let.
1) Číst a psát se naučíme, cizí jazyk zdoláváme,
při učení na sluníčku píšu slova do slovníčku.
Nechybí tu soutěže, recitace ani sport, kuchařky 
nám za vítězství upečou vždy skvělý dort.
2) O všem, co se u nás děje, v Mraveništi napíše-
me, s kamarády, učiteli z lavic nudu vyženeme. 
Se sousedy německými máme skvělé přátelství,-
to je přece pro člověka to nejhezčí bohatství.
3) Velká škola už se loučí a teď teprv ukážeš, 
jak tě škola připravila na zvládnutí příštích let.
Nezapomeň, kamaráde, i když budeš dávno 
pryč, že ti naše škola dala k životu ten správný 
klíč.

Jaro už konečně dorazilo. Vždyť nám dalo velkou 
práci ho přivolat písněmi, básněmi a  malováním 
sluníček. I když je měsíc duben plný proměnlivého 
počasí, nic nás neodradilo od výletu. Třicátý duben 
je ve znamení pálení čarodějnic, stavění májek a 
čarovné noci. My jsme připravili dětem překvapení 
v podobě zahraničního výletu. A nebyl to výlet le-
dajaký. Vydali jsme se za skřítkem, který hledá nový 
domov. Jeli jsme za ním do Domu Národního parku 
Saské Švýcarsko v Bad Schandau.  NP Saské Švýcar-
sko navazuje na své jižní straně podél státní hrani-
ce s Českou republikou na NP České Švýcarsko. Z 
Krásné Lípy je to co by kamenem dohodil. Projížděli 
jsme překrásnou přírodou přes Jetřichovice a Hřen-
sko a ten, kdo se díval pozorně, zahlédl dokonce i 
vzácného černého čápa. Kdysi dávno prý tento kraj 
obývali skřítci a víly, ale ty jsme nezahlédli. Cesta 

autobusem rychle utekla a my jsme dorazili do cíle.
Příjemné přivítání pana průvodce Petra v Domě 
Saského Švýcarska nás všechny naladilo a těšili 
jsme se, co zajímavého nás čeká. Po cestě nám ale 
vyhládlo, tak jsme se posilnili svačinkou, kterou 
nám připravila naše paní kuchařka a putování moh-
lo začít. Nestačili jsme se divit, co vzácných živoči-
chů tento kraj obývá. Vystoupali jsme na rozhledu 
a dalekohledem pozorovali hnízdící ptáky, netopý-
ry a dokonce i vzácného rysa, který se k nám zase 
vrátil a mnoho dalších živočichů, žijících v NP. V 
mraveništi jsme pozorovali pilné mravence. Nejvíce 
se nám líbilo v liščí noře. V expozici nočních ptáků 
jsme se mohli zaposlouchat do houkání nejmenší 
sovičky Kulíška nejmenšího nebo naopak strašidel-
ného houkání největší sovy Výra velkého. A kde byl 
skřítek? Za ním jsme šli do kinosálu. Skřítkovi skáce-

li strom, ve kterém žil, a proto se vydal hledat nový 
domov. Cestou zažil mnohá dobrodružství, mimo 
jiné tajně pozoroval oddíl Ranger Krásná Lípa ve-
dený panem Jakubem Judou. Našel nejenom nový 
domov ale i kamarádku, lesní vílu. Děti se prostřed-
nictvím poutavého a poučného příběhu dozvěděli, 
jak se mají chovat v přírodě. A když budou chodit 
tiše a po vyznačených pěšinkách, tak možná něja-
kého toho skřítka zahlédnou. Skřítek se rozloučil a 
dětem se ani nechtělo vstávat ze židlí. Všichni jsme 
si odnesli ponaučení -  když  se budeme k přírodě 
chovat s pokorou, tak nám to vrátí nepřebernou 
pestrostí živočichů a rostlin.
Velké poděkování za nevšední zážitek patří panu 
Richardu Nagelovi, který nám návštěvu v NP Saské 
Švýcarsko zajistil a na cestu nás doprovodil.

(Děti a učitelky z MŠ Sluníčko)

Den matek pro babičky

Škola má svou hymnu

Putování za skřítkem

Ref.: Krásná Lípa, Krásná Lípa
jako strom, když zavoní,
roztáhneme svoje křídla,
až nám zvonek zazvoní.
Vím to dobře, vím to jistě,
že jsem na tom pravé místě,
kam chodím do školičky,
kde jsme všichni jedničky!
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I. Hlavní program
Rekonstrukce CSI  - Usnesení RM č. 44 - 01/2013 
RM opakovaně projednala zdlouhavou přípravu a administraci 
projektu Rekonstrukce centra sociální integrace a mj. vzhledem k 
nepřehledným a měnícím se složitým podmínkám a administraci 
a také opakovaným komplikacím, doporučuje ZM projekt 
nerealizovat a odmítnout schválenou dotaci.
RM doporučuje ZM provést částečnou - dílčí rekonstrukci či opravy 
domu služeb z vlastních fi nančních prostředků města. 
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 26/1 a p. p. č. 26/2, vše k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 44 - 02/2013 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 26/1 o výměře 694 m2 
a p. p. č. 26/2 o výměře 200 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 
zahrady Radku a Pavle Golbergovým, Pražská 38, Krásná Lípa z 
důvodu zachování pozemků pro potřeby města. 
Pronájem pozemků - vyhlášení Usnesení RM č. 44 - 03/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č 2692/10 o výměře 5650 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2692/11 o výměře 4363 m2, k. ú. Krásná Lípa.
 Byty - pronájem - byt č. 46, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 44 - 04/2013 
RM schvaluje pronájem bytu č. 46, Nemocniční 1137/6 v tomto 
pořadí: 
1. Marie Nováková, Pražská 272/18, Krásná Lípa,
2. Abdullah Gaglayan, Okružní 2218, Česká Lípa, 
3. Ferdinand Andrla, Vlčí Hora 4, Krásná Lípa,
4. Vojtech Dičko, Pražská 278/4, Krásná Lípa .
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 1, Masarykova 16/1 
Usnesení RM č. 44 - 05/2013 
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Masarykova 16/1 paní Dianě 
Bondarenkové bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 
19, Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 44 - 06/2013 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy na byt č. 19, Nemocniční 1149/12a v tomto pořadí:
1. Josef Vohryzka a Růžena Vohryzková oba bytem Havlíčkova 
1081/40, Krásná Lípa,
2. Miroslava Štěrbová bytem Jugoslávská 86/6, Krásná Lípa,
s účinností od 1. 7. 2013.
KBC Krásná Lípa - ukončení nájmu NP 
Usnesení RM č. 44 - 07/2013 
RM se seznámila s žádostí oddílu KBC Krásná Lípa o ukončení 
nájemní smlouvy. RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy č. 2009/22/27-68 na nebytový prostor v suterénu objektu 
Masarykova 246/6, Krásná Lípa, uzavřenou s Milanem Duškem, 
Křižíkova 617/16, Krásná Lípa, ke dni 31. 5. 2013. 
III. Různé
Byty – vyhlášení k pronájmu – byt č. 3, Křinické náměstí 
14/16 - Usnesení RM č. 44 - 08/2013 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 3, Křinické náměstí 
14/16. Byt I. kategorie o velikosti 4+1 (161,34 m2, sazba 30,46 Kč/
m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3 nájmů 
včetně záloh na služby. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 
1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 
2013 - Usnesení RM č. 44 - 09/2013 
RM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa 
pro rok 2013 v předloženém znění. 
Směrnice č. 1 k zajištění účetnictví města  
Usnesení RM č. 44 - 10/2013 
RM schvaluje změnu směrnice č. 1 k zajištění účetnictví města 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  
Směrnice č. 11 k DPH - Usnesení RM č. 44 - 11/2013 
RM schvaluje směrnici č. 11 k dani z přidané hodnoty dle 
předloženého návrhu.  
Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 
Usnesení RM č. 44 - 12/2013 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Krásná Lípa za rok 2012 bez 
výhrad.
RM vyjadřuje poděkování vedoucí fi nančního odboru Bc. 
Dagmar Mrázové za kvalitní přípravu podkladů pro přezkoumání 
hospodaření města Krásná Lípa. 

Kanalizace Krásná Lípa - Usnesení RM č. 44 - 13/2013 
RM bere na vědomí zahájení prací na stavbě Kanalizace Krásná Lípa 
(II. etapa).
RM schvaluje nabídky Ing. Stanislava Zahradníka, U Černého Dolu 
575/4, 460 01 Liberec 1, na zpracování projektových dokumentací 
kanalizačních přípojek pro nově postavené rodinné domy v rozsahu:
a) ul. Frindova - veřejná část kanalizační přípojky v celkové délce 
cca 160 m,
b) ul. Křižíkova a Fričova – veř. část kanalizační přípojky v celkové 
délce 10 m - 2 přípojky,
c) soukromé části kanalizačních přípojek pro rodinné domy
vč. obstarání inženýrské činnosti a územního souhlasu v členění, 
rozsahu a ceně dle předložených nabídek. 
Kanalizace Krásná Lípa - Usnesení RM č. 44 - 14/2013 
RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu 
Kanalizace Krásná Lípa č. 2012/11/14 - 58, včetně jeho příloh. 
Rekonstrukce Centra sociální integrace 
Usnesení RM č. 44 - 15/2013 
RM bere na vědomí podání Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání 
úkonů zadavatele, podané proti Městu Krásná Lípa fi rmou WAKOS, 
s.r.o., Rumburk k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Brno, a 
další informace, usnesení a rozhodnutí ve věci zadání výběrového 
řízení na generálního dodavatele stavby Rekonstrukce Centra 
sociální integrace.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 44 - 16/2013 
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. 2013/49/15-241 s fi rmou RWE GasNet, s.r.o., IČ 
27295567, Klíšská 940, 40117 Ústí n. Labem, na zřízení a 
provozování plynovodu v budoucí komunikaci na pozemku 1948 a 
navazující v ulici Křižíkova. 
Poskytnutí pozemků města pro zařízení staveniště stavby 
Krásná Lípa - kanalizace 
II. etapa  
Usnesení RM č. 44 - 17/2013 
RM schvaluje bezplatné poskytnutí pozemků pro zařízení staveniště 
pro stavbu Krásná Lípa - kanalizace II. etapa fi rmě SaM silnice a 
mosty Děčín, IČ 25042751, odštěpný závod Varnsdorf, Studánka 
288, 407 52 Děčín, dle předloženého seznamu a v termínech dle 
aktuálního postupu stavby. 
Vyjádření k umístění septiku a vsaku  
Usnesení RM č. 44 - 18/2013 
RM neschvaluje vydání kladného stanoviska k umístění septiku s 
fi ltrem a vsakovacího zářezu na pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 
567, k. ú. Vlčí Hora, vlastníku sousedního objektu č. ev. 666, panu 
Petru Malíkovi, Bělohorská 150/257, 16900 Praha 6. 
Souhlas se zásahem požárně nebezpečného prostoru do 
pozemků města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 44 - 19/2013 
RM schvaluje vydání kladného stanoviska panu Petru Dastychovi, 
Komenského 452/11, Krásná Lípa, ve věci zásahu požárně 
nebezpečného prostoru stavby garáže pro zemědělskou techniku 
na p. p. č. 595, k. ú. Krásný Buk. Požárně nebezpečný prostor 
zasahuje do pozemků města Krásná Lípa p. p. č. 585/2, 1058/2 a 
1058/1, vše k. ú. Krásný Buk. 
Přeložky kabelů O2 v rámci rekonstrukce Křinice  
Usnesení RM č. 44 - 20/2013 
RM vydává souhlas s realizací přeložky telefonních kabelů O2 v 
pozemcích 840,841/1 a 850, k. ú. Krásná Lípa, v rámci rekonstrukce 
Křinice v ulici Varnsdorfská, za podmínky, že přeložka kabelů bude 
prováděna v součinnosti s vlastní opravou břehových zdí, kterou 
bude provádět Povodí Ohře, s. p. 
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2013 
Usnesení RM č. 44 - 21/2013 
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2013 a schvaluje její 
pravidla dle předloženého návrhu. 
Energetické průkazy náročnosti budov 
Usnesení RM č. 44 - 22/2013 
RM schvaluje částečné zadání vypracování průkazů energetické 
náročnosti budov na základě předložených nabídek s uchazečem 
Ing. Jiří Drahota, Myslivecká 167/12, Rumburk.  
Objekty města - opravy, rekonstrukce a investice 2013 
Usnesení RM č. 44 - 23/2013 
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice na rok 2013 na 
objektech města dle předloženého návrhu a v souladu s Pravidly 
pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, na jichž základě 
schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení.  

DSO Sever  - Usnesení RM č. 44 - 24/2013 
RM bere na vědomí průběh jednání DSO Sever a dílčí závěry dle 
předložené informace starosty města.
Nebytové prostory  - Usnesení RM č. 44 - 25/2013 
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit nebytové prostory (část prostor 
kotelny) v objektu Masarykova 1094/4. Veškeré opravy a úpravy si 
provede nájemce na vlastní náklady.
Parkovací místo pro invalidy - Usnesení RM č. 44 - 26/2013 
RM neschvaluje žádost pí. Mošovské o vyznačení parkovacího místa 
pro invalidy u objektu Nemocniční 1062/26 s tím, že v prostoru 
parkoviště je místo již vyznačené. 
Volný čas 2013 - Usnesení RM č. 44 - 27/2013 
RM schvaluje realizaci projektů z dotačního programu Volný 
čas 2013 od Ústeckého kraje p.o. Kostka Krásná Lípa s celkovými 
náklady projektu 42 857 Kč, dotace 30 000 Kč a p.o. Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa s celkovými náklady projektu 42 857 Kč, 
dotace 30 000 Kč.
S Včelkou to zvládnu - Usnesení RM č. 44 - 28/2013 
RM schvaluje podání žádosti p.o. Kostka Krásná Lípa na projekt S 
Včelkou to zvládnu. Poskytovatelem dotace je Česká televize. 
V září světlušky září - Usnesení RM č. 44 - 29/2013 
RM schvaluje pomoc při realizaci 11. ročníku celorepublikové sbírky 
V září světlušky září v městské knihovně Krásná Lípa v měsíci září, 
kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu.  
Práce v Českém Švýcarsku - Usnesení RM č. 44 - 30/2013 
RM neschvaluje realizaci projektu Práce v Českém Švýcarsku z 
OPLZZ CZ.1.04/3.3.05 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh 
práce, výzva č. 96.  
Kostka Krásná Lípa p. o. - mzdový výměr 
Usnesení RM č. 44 - 31/2013 
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce p.o. Kostka 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny 
Usnesení RM č. 44 - 32/2013 
RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování stravování 
č. 2/2004 mezi městem Krásná Lípa a organizací Základní škola a 
Mateřská škola Krásná Lípa, p.o. s účinností od 1.5.2013. 
Likvidační komise - Usnesení RM č. 44 - 33/2013 
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa dle 
předloženého návrhu. 
Spisový a skartační řád - Usnesení RM č. 44 - 34/2013 
RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Spisového a skartačního řádu MěÚ 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Usnesení RM č. 44 - 35/2013 
RM schvaluje změnu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Program kina a kalendář akcí na květen 2013 
Usnesení RM č. 44 - 36/2013 
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na květen 2013. 
Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 44 - 37/2013 
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem 
Ivanem Jaklem za měsíc březen 2013, dle předloženého návrhu. 
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů  
Usnesení RM č. 44 - 38/2013 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM. 
Smlouva o podpoře se SFŽP - Usnesení RM č. 44 - 39/2013 
RM schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v 
rámci Zelená úsporám na akci Realizace úspor energie v budovách 
školní jídelny a školní družiny v Krásné Lípě.
RM ukládá odpovědným pracovníkům MěÚ paní Sochové, Bc. 
Mrázové a Ing. Rousovi zajistit realizaci a administraci akce v 
souladu se smluvními vztahy. 
IV. Informace
Informace 
RM dále projednala tyto informace:
-  opravená příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
  projekt Kanalizace Krásná Lípa zaslaná ze Státního fondu 
  životního prostředí ČR,
-  žádost vedoucí referátu IOP o osobní setkání k projektu 
Rekonstrukce Centra sociální integrace.
Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
-  zápis z Komise výstavby a životního prostředí ze dne 2. 4. 2013,
-  zápis z Komise pro hospodaření s byty ze dne 25. 4. 2013. 
Jan Kolář                                                                  Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 44. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29. 4. a 7. 5. 2013


