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Město Krásná Lípa se připojilo k dlouhé řadě gratu-
lantů, kteří přišli s přáním ke 105. narozeninám nej-
starší krásnolipské občanky paní Marie Freibergové. 
Výjimečné životní jubileum oslavenkyně v dobrém 

rozmaru zapila sklenkou vaječného koňaku, společ-
ně s rodinnými příslušníky, spolubydlícími a perso-
nálem domova pro seniory v Krásné Lípě.

Pracovníci našich Technických služeb provedli 
úpravu lipového stromořadí na hřbitově ve Vlčí 
Hoře. Jedná se o provizorní úpravu. Máme připra-

vený projekt kompletní rekonstrukce hřbitovní 
zeleně, realizace proběhne po získání dotačních 
fi nančních prostředků.

První březnový týden byl vůbec plný významných 
událostí. Narozeniny oslavila nejstarší občanka 
našeho města paní Marie Freibergova a také jsme 
popřáli prvnímu miminku Krásné Lípy, kterým je 
Michalka Gežová. Narodila se 8. ledna 2015.
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105. narozeniny 
paní Marie Freibergové
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Lipové stromořadí na hřbitově prokouklo

Životní jubileum 
i narození

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 26. března

Čtvrtek 12. března
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 14.  – 15.3. 2015 MUDr. Alena Křemenová 
      Sokolská 129, Děčín IX, tel.: 412 544 539
- 21. – 22.3. 2015 MUDr. Zdena Sýkorová  
      Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 516 711
- 28. – 29. 3. 2015 
 MUDr. Oleksandr Plyushchakov 
 Myslbekova 404/23, Děčín I, 
 tel.: 412 519 622

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

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství a Poradna pro oběti 
trestné činnosti 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po  9:30 – 18:00
St  7:00 – 15:30

Občansko – právní 
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc 
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí 
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na: 
poradna@krasnalipa.cz  
tel: 412 354 839
 
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

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

T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

Amari klub  
ST 14:00-16:00 příprava     
do školy, doučování
Po-Pá  13.00-17:00 volnočas-
ové aktivity

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle 
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
                                                        
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 23.3. 2015 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.3. 2015 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 6.4. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.4. 2015 
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, polysty-
ren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Svoz komunálního odpadu
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov, 
Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob, který začal 1.10.2014 končí 
31.3.2015 - známky červené a bílé = vývoz každý týden.

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 hod.
                             sudý týden od 10:00 do 12:00 hod. 
Tato provozní doba mobilního centra platí až do 
30.4.2015. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdor-
fu na ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Dovolujeme si upozornit občany města Krásná Lípa 
a  vlastníky staveb určené k  individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba, na termíny splat-
nosti poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2015.
Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřed-
nictvím společného zástupce domácnosti, je povi-
nen zaplatit poplatek jednorázově, nejpozději  do 
31. 3.  příslušného kalendářního roku, pololetně ve 
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. 
a   31. 12. příslušného kalendářního roku, měsíčně 
ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do 
posledního dne příslušného měsíce. 
Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k  indivi-
duální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je po-
vinen uhradit poplatek ve výši 900,- Kč do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet 
109634816/0300 pod přiděleným variabilním sym-
bolem nebo hotově v pokladně městského úřadu. 

Město zveřejňuje záměr prodat nepotřebný drob-
ný majetek…např.: psací stroj Carrera, zahradní 
traktor atd. Nabídky na jednotlivý majetek lze 
podat na Městský úřad Krásná Lípa poštou nebo 
osobně na podatelně v  zalepené obálce. Zájemci 
mohou své nabídky předložit do 15 dnů od vyvě-
šení oznámení. Více na www.krasnalipa.cz.

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Poplatek za 
komunální odpad 

v roce 2015

Město nabízí k prodeji 
nepotřebný majetek

Letošní únor konečně utnul sérii nejteplejších 
měsíců ve srovnání s  předchozími lety. Průměrná 
měsíční teplota -1,1°C se řadí na druhé místo za 
suverénně nejteplejší únor 2014. Nejchladnější 
a  nejvlhčí byla první dekáda února, která alespoň 
na chvíli nabídla nádech pravé zimy. Teploty se však 
zdaleka nepohybovaly tak nízko, jako třeba v únoru 
2012. Nejchladnější únorová část byla v termínu od 
3. do 8.2. V tyto dny jsme zaznamenali tzv. ledové 
dny a  zároveň nejnižší únorovou teplotu (-9,2°C). 
V ostatních dnech první dekády se teploty dostaly 
během odpoledních hodin nad bod mrazu. V noci 

a ráno byl mráz pravidlem.
Druhá dekáda začala oteplením. 10. únor je jedi-
ným dnem, ve kterém po celý den neklesla pod 
bod mrazu. V následující dny stoupala denní teplo-
ta na hodnoty kolem +3°C. Nejvyšší teplota druhé 
dekády a zároveň celého února padla 19.2. (+5,9°C). 
V noci klesaly teploty nejčastěji na hodnoty kolem 
-3°C. Stejný průběh počasí měla i třetí dekáda.
Srážkově byl únor nejbohatší v jeho samotném po-
čátku. Celkový srážkový úhrn 24,2 mm je podnor-
mální.

Únor 2015 - 2010

rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Průměrná teplota -1,1°C 1,6°C -3,0°C -6,4°C -2,9°C -2,8°C

Maximální teplota 5,8°C 9,6°C 4,9°C 7,1°C 8,4°C 6,3°C

Minimální teplota -9,2°C -4,0°C -10,9 -26,4°C -20,4°C -15,3°C

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

Minimální vlhkost 49% 76% 55% 38% 38% 51%

Max. poryv větru 15,3 m/s 12,7 m/s 13,2 m/s 17 m/s 13,3 m/s 20m/s

Úhrn srážek 24,2 mm 12,4 mm 56,9 mm 86,8 mm 18,7 mm 33 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota 
nevystoupila nad -0,1°C) : 5

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 27

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

V únor byl konečně zimním měsícem

Služby praní, žehlení, mandlování 
a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.
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Pokud chcete podpořit ZŠ a MŠ Krásná Lípa, můžete 
dát LIKE pod foto: 302. ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Soutěž-
ní foto najdete na facebookovém profi lu Sněhuláci 
pro Afriku a hlasovat se může do neděle 22. Března. 
Nejde však o lítý boj o hlasy, vítězem je každý, kdo 
se akce Sněhulák pro Afriku zúčastnil. Organizátoři 
akce touto soutěží spíše chtějí poděkovat a vyjád-

řit, že si aktivity dětí a všech lidí zapojených do pro-
jektu váží. Album, které si můžete prohlédnout je 
velkým poděkováním zhruba 20 000 dětí, ale nejen 
dětí, prostě všem, kteří nejsou lhostejní a pomáhají, 
třeba právě hrou, jak tomu bylo u  Sněhuláků pro 
Afriku 2015.

Krásné výhledy můžete v  letošní sezóně doplnit 
i  úžasnými chutěmi čokoládové řady MANA ROZ-
HLEDNY. A  ti, kteří přijdou na Dýmník na Mist-
rovství ČR v krosu 21. 3. 2015 ke stánku MANA, si 
budou moci (jako jedni z  prvních) čoko MANA 
ROZHLEDNU Dýmník zakoupit.

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení, 
hledá do terénního programu vhodného uchaze-
če/uchazečku na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / 
PRACOVNICE PRO TERÉNNÍ PROGRAM.
Nabízíme - nástup od 1. 4. 2015. Uchazeč podá 
písemnou přihlášku, která musí obsahovat: - struk-
turovaný životopis - motivační dopis Zájemci se 
mohou hlásit na e-mailovou adresu info@os-cedr.
cz, nebo na adresu sdružení CEDR – komunitní cen-
trum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32, 407 46 
Krásná Lípa.

Oznamujeme občanům, že od dubna 2015 bude 
opět probíhat svoz bioodpadu. Občané, kteří mají 
zapůjčené hnědé nádoby na bioodpad z loňského 
roku, je přistaví ke svému objektu. Ti občané, kteří 
se chtějí nově zapojit do třídění bioodpadu, mohou 
požádat o  přistavení nádoby osobně, telefonic-
ky nebo mailem na radnici u pí. Jägrové (412 354 
833, jagrova@krasnalipa.cz) a  to v  termínu do 16. 
března 2015. Svoz bioodpadu bude vždy v lichém 
týdnu, 1x za 14 dní. Bioodpad mohou občané ode-
vzdávat i do sběrného dvora města Krásná Lípa. 

(Ivana Jägrová)

V jednom týdnu měla Krásná Lípa hned dvě kontro-
ly. Na rekonstrukci požární zbrojnice, která se stále 
staví. A na akci dokončenou před rokem a půl - re-
konstrukce objektů školní jídelny a školní družiny. 
Obě kontroly byly zcela výjimečně zaměřené na 
věcnou stránku věci - tedy fyzickou kontrolu prove-
dení staveb. Takže na rozdíl od většiny dalších, které 
řeší hromady papírů a formalit, často nesrozumitel-
né podmínky poskytovatele dotace, které se otáčejí 

proti příjemcům dotací, jsou tyto kontroly věcné 
a správné. V obou případech bylo vše v pořádku. 
Navíc poslední kontrola opakovaně uznala prove-
dení a celkové vyznění zrekonstruovaných objektů 
školní jídelny a družiny. Domy dostaly kromě zatep-
lení i novou příjemnou a vyváženou a přitom nápa-
ditou podobu. Tak snad od konce léta bude sloužit 
podobně jako zrekonstruované objekty školy i po-
žární zbrojnice. (zl)

Sněhuláci pro Afriku

Milujete rozhledny?

CEDR - komunitní centrum 
hledá zaměstnance

občanům že od dubna

Bioodpad

Kontrolujeme, kontrolujeme, kontrolujeme…

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Krásná Lípa vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici - referent společné státní sprá-
vy a  samosprávy do odboru výstavby, investic 
a  životního prostředí - odpadové hospodářství.  
Uchazeč podá písemnou přihlášku v  uzavřené 
obálce do 16.3. Více informací na 
www.krasnalipa.cz.

Velikonoce se blíží, krásnolipští zahradníci se činí a zdobí.

Ve spolupráci se Správou a údržbou komunikací Ústeckého 
kraje provádí Krásná Lípa úpravu aleje mezi Sněžnou a Vlčí 
Horou. Relativně mladá alej si včasnou péči zaslouží, přede-
jde se tak jejímu poškozování projíždějícími vozidly a zvýší se 
zároveň bezpečnost silničního provozu.
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Domeček Na Kopečku 
Rumburk - program 

na březen
Středa  18.3. - 19:00 
„ABC lokální ekonomiky“
S občanským aktivistou Martinem Zíkou z Varn-
sdorfu budeme debatovat o  smyslu podpory 
lokální ekonomiky a o roli každého z nás. 
Neděle 22.3. - 10.30-16.30 
Workshop voskované batiky s výtvarnicí 
Ladou Cihelníkovou
Výtvarná dílna je otevřena každému i mamin-
kám s dětmi. Děti starší devíti let mohou tvo-
řit samostatně. V  průběhu dílny se seznámíte 
s  technikou a každý z vás vytvoří nejméně je-
den obraz. Každý na to má - i ti, co si to o sobě 
nemyslí. Domů si odnesete nejen teoretické 
znalosti, ale i vlastní hotová díla a nezapome-
nutelné poznání o vás samých při práci s bar-
vami a  voskem. S  sebou si přineste pracovní 
oblečení a  svačinu. V  ceně kurzu je zahrnuty 
všechny materiály a náklady. Poplatek je: 750,-. 
Informace a přihlášky na tel. 727817203 nebo 
ladabatika@seznam.cz.
Středa 25.3.  - 19:00 
„Rok 2014 objektivem Jakuba Trmala“ 
Vernisáž výstavy studenta rumburského gym-
názia, který se pohybuje po všech možných 
i nemožných akcích a v rukou mu nikdy nechy-
bí foťák. Má rád mimo jiné reportážní fotografi i 
a nabídne v kostce uplynulý rok. 

Ve dnech 13. až 14. března se v prvním patře Kultur-
ního domu v Krásné Lípě uskuteční tradiční Burza 
jarního a  letního oblečení. Příjem věcí k  prodeji: 
pátek 13.3. od 16:00 do 18:00 hodin. Prodej se pak 
uskuteční v  sobotu 14.3. od 8:00 do 10:00 hodin. 
Věci k prodeji přineste v pátek čisté, v  rozumném 
množství. Každá položka bude jednotlivě zanesena 

do evidence, proto prosíme o trpělivost. Přijímáme 
také věci, které chcete darovat zdarma. Přijímáme: 
veškeré jarní a letní dětské oblečení, boty, kola, ko-
lečkové brusle, odstrkovadla, autosedačky, hračky, 
knížky a další věci vhodné pro děti. Burzu pořádá 
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa za podpory 
města Krásná Lípa. 

OPS České Švýcarsko vyhlásilo výtvarnou soutěž 
pro děti z mateřských a základních škol. Namalujte 
obrázky ze života našeho hmyzu: včel, brouků, mra-
venců, vos, motýlů, komárů, vážek i  dalších méně 
známých zástupců této velké skupiny. Zkuste vy-
stihnout, jak žijí, čím se živí, kde bydlí, jak se vyvíjejí.
Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích libovol-

nou technikou (mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň 
ZŠ, kolektivní díla). Vyhrajte bezplatnou vstupenku 
do expozice v Domě Českého
Švýcarska, výtvarné pomůcky a  další zajímavé 
ceny! Uzávěrka soutěže je 20. března 2015.
Více informací najdete na www.ceskesvycarsko.cz.

V Domě Českého Švýcarska máte až do konce 
března možnost navštívit výstavu dřevomaleb To-
máše Záborce. Výstava je prodejní, takže pokud se 
vám nějaký obraz natolik zalíbí, že ho budete chtít 
mít doma, můžete si ho zamluvit.

Na tradiční jarní akci u pramenů Křinice vyrazíme 
společně s  krásnolipskými turisty v  sobotu 28. 
března z náměstí v Krásné Lípě v 10 hodin. Sebou si 
vezměte něco na opékání, něco k tomu a něco na 
zapití. Trasa je nenáročná, dlouhá asi 7 kilometrů.

Neděle 22. března  - 14:00 Kráska a zvíře
Žil jeden kupec, který má dceru Krásku. Jednoho 
dne ztracen uprostřed lesa objevil hrad plný bohat-
ství, který patří Zvířeti. Zvíře požaduje smrt kupce, 
Kráska se ale rozhodne obětovat místo milovaného 
otce.... 
FANTASY. 112 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži pří-
stupno.

Středa 25. března - 19:00 Století Miroslava 
Zikmunda
Všichni znají dvojici slavných cestovatelů – Zik-
munda a  Hanzelku. Všichni znají jejich expedice 
a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. Legendární dvoji-
ci spojuje přátelství přetrvávající i po smrti. 
DOKUMENT. 97 minut. Vstupné: 60 Kč, mládeži pří-
stupno.

Po cestě na městský úřad si můžete opět prohléd-
nout fotografi e Miroslava Kováče. Tentokrát s por-
tréty žen a dívek, které vám nebudou neznámé.

Období půstu před příchodem Velikonoc patří 
v  barokní sakrální památce Loreta Rumburk po-
božnostem křížové cesty. V křížové chodbě Lorety 
se v postním období konají každý pátek od 17.00 
h. Poslední pobožnost se uskuteční 27. března. Na 
Velký pátek 3. dubna se v 15.00 hodin bude konat 
pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů. 

V ambitu Lorety Rumburk jsou až do 26. března 
k  vidění fotografi e Jizerských hor. Ukazují krásu 
Jizerských hor pohledem pozorných fotografů. 
Výstava návštěvníky zavede na známá i  neznámá 
místa, ukáže netradiční pohledy i poutavé ukázky 
z živočišné i rostlinné říše. Výstava je v ambitu rum-
burské Lorety přístupná od úterý do soboty od 9.00 
do 16.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. 

Přijďte si v neděli 15. března mezi 10:00 až 16:00 do 
Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě vyzkoušet 
nejnovější společenské hry, hlavolamy a originální 
hry s ekologickou tématikou. Zábavu si užije celá 
rodina. 

Křinický pivovar v neděli 12. dubna pořádá exkurzi 
„Unikátní pivovar v Eibau a tkalcovský dům Fakto-
renhaus v Eibau. Kdo má zájem, nechť se hlásí u ob-
sluhy v pivovaru. Exkurze vyjde na 350 Kč. 

Město Krásná Lípa ve spolupráci s folklorním sou-
borem Lužičan pořádá 11. ročník pěvecké soutěže 
Zpěváček 2015. Vstupní oblastní kolo se uskuteč-
ní v  sobotu 28. března od 15:00 hodin v  Kultur-
ním domě v  Krásné Lípě. Vstupné pro veřejnost 
ZDARMA. 

V sobotu 28. března se můžete v hotelu Lípa Resort 
zúčastnit workshopu pro zaměstnané otce, kde se 
naučíte rozumně kombinovat práci, rodinu i  so-
vje osobní potřeby. Více na www.krasnolipsko.cz. 
V sobotu 28. března se můžete v hotelu Lípa Resort 
zúčastnit workshopu pro zaměstnané otce, kde se 
naučíte rozumně kombinovat práci, rodinu i sovje 
osobní potřeby. Více na www.krasnolipsko.cz.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vás 
srdečně zve na tři jarní odborné exkurze po Čes-
kém a Saském Švýcarsku s průvodcem Jiřím Rakem:
středa 11. března - Lužické hory: Chřibský vrch
- délka pěší trasy 10 km
- trasa Nádraží Mlýny - Javor - Chřibský vrch - Chřib-
ská bus
středa 25. března - Horní Lužice: Valtenberg
- délka pěší trasy 12 km
- trasa Nádraží Neukirch West - Valtenberg - Ober-
lausitzer Bergweg - Severní
neděle 29. března - Saské Švýcarsko: Grosser 
Zschirnstein
- délka pěší trasy 21 km
- trasa Dolní Žleb - Česká brána - Grosser Zschirn-
stein - Kohlbornstein - Krippen
Časy srazů účastníků exkurzí s průvodcem a orga-
nizátorem akce jsou uvedené na přiloženém pla-
kátu.
Podrobné informace o  každé exkuzi obdržíte při 
přihlášení.
Na akce je NUTNÉ se dopředu přihlásit u Dany Šte-
fáčkové osobně, na tel.: 777 819 198, e-mailem: 
dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz nebo také 
v  Informačním středisku v  Krásné Lípě. Kapacita 
účastníků na každé exkurzi je 30 osob, pro přihlá-
šené účastníky exkurze zdarma.

Burza jarního a letního dětského 
oblečení, vybavení a hraček

Č ké Š ý k hlá il ý ěž h ik ( ř ké šk l I ň II

Uzávěrka soutěže Ze života hmyzu 
Českého Švýcarska se blíží

Dřevomalby 
Tomáše Záborce

Otvírání studánek

KINO Krásná Lípa - 
BŘEZEN 2015

Radnice
Galerie na schodech

Pobožnosti křížové 
cesty v Loretě Rumburk 

Loreta zaostřila 
na Jizerky

Pojďte si s námi hrát do 
Domu Českého Švýcarska

Tip na výlet 
k sousedům

á á Lí l á i f lkl í

Zpěváček 2015

Táta na roztrhání 
- workshop pro 
zaměstnané otce

Bez auta do Českého 
Švýcarska, aneb 

jarní exkurze 2015
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Seminář Trénování paměti je určen všem, kteří si chtějí během krátké doby 
vycvičit paměť a koncentraci.
V semináři jsou podrobně a názorně vysvětleny jednotlivé kroky jak si vytré-
novat paměť, koncentraci, důležité techniky a  mnemotechniky k  zachování 
paměti, ukládání do paměti např. Kategorizace, Akrostika, Příběh, Loci, Chun-
kování a také rozšiřování mozkové kapacity a tvoření mozkové rezervy.
Toto vše velmi zkvalitňuje život a zvyšuje sebevědomí. U nás se nezkouší, ale 
předpokladem je aktivní účast. 
Cílem je minimalizování ztráty paměti. 
Chceme dokázat, že ani ve starším věku nejsou problémy s pamětí, když se ví 
jak na to. Naučit se nenaučitelné.

Datum konání semináře: 11. 4. – 12. 4. 2015
Začátek semináře:    10:00 hodin
Konec semináře:       17:00 hodin 
Kde seminář proběhne:   v Komunitním centru Kostka 
Občerstvení zajištěno!

Trénování paměti

BB 2015 2015 

Zm na programu vyhrazena  www.krasnalipa.cz

Století Miroslava Zikmunda  
 

tvrtek 25.3. od 10:00 za 30,- K  
 

Všichni znají dvojici slavných cestovatel
Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich
expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život.

Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na celém
sv t . Legendární dvojici spojuje 111 tisíc kilo
metr cest, 6,5 milionu prodaných knih v 11
sv tových jazycích, 4 celove erní filmy, 147
dokumentárních a televizních film a p átelství
p etrvávající i po smrti.

Hrají: v archivních materiálech vystupují
Miroslav Zikmund a Ji í Hanzelka, Edmund
Hillary, Haroun Tazijef a neuv itelná plejáda
státník , lidojed , vále ník uniformovaných i
domorodých.
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V krásných barevných maskách, které si vyrobily, se 
děti z klubu Včelka předvedly na masopustním reji. 
Ta nejhezčí z nich pak byla vyhodnocena a odmě-
něna. 

Sportovní školička je nabídkou uceleného progra-
mu sportovní přípravy dětí ve věku 4 – 6 let. Projekt 
je otevřený pro chlapce i děvčata. Ve svém obsahu 
čítá 18 lekcí v rámci jednoho školního roku. Lekce 
trvá 45 minut a zajišťují ji: 1x trenér, 2x asistent, 1x 
učitelka MŠ. Obsah jednotlivých lekcí není zdaleka 
předčasnou specializací na jeden sport, důraz je
kladen především na všeobecný pohybový rozvoj 
dětí v  tomto věku. Do sportovní přípravy zapoju-
jeme všechny zájemce, šikovné i  méně šikovné, 
protože i ti se mohou v budoucnu stát vynikajícími 
sportovci. Teprve čas ukáže, jak se kdo dokáže pro-
sadit. Generálním partnerem projektu je Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna. Naší organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa byla nabídnuta 

účast v projektu na podzim roku 2014. Děti z mateř-
ské školy Motýlek a Sluníčko se 8. října 2014 v počtu 
17 chlapců a 16 dívek dostavily do tělocvičny, kde 
na ně čekali trenéři z FK Varnsdorf. Děti byly nadše-
né a každý týden se nemohly dočkat, kdy už bude 
„TA STŘEDA“. Musíme ocenit připravenost a  pro-
fesionalitu každé lekce, vybavení a úžasný přístup 
k dětem. Kluci a holčičky vyprávěli o svých zážitcích 
kamarádům a nejedno oko zesmutnělo, že nechodí 
také. Do druhé části turnusu jsme dostali možnost 
též vstoupit a  počet dětí se zvedl o  osm nových 
kamarádů. Nová lekce začala 11. února 2015. Po-
děkování za prožitky patří všem, kteří nám je svou 
přítomností zprostředkovali.

Za mateřské školy (Věra Gottwaldová)

Mateřská škola Brouček se v  letošním roce zapoji-
la do mezinárodního programu MISP (MASSAGE 
IN SCHOOLS PROGRAMME) pod záštitou Asociace 
MISA ČR. Program Masáže na školách je jedinečný 
masážní program pro děti, který pomáhá dětem po 
celém světě. Posláním programu Masáže na školách 
je poskytovat vysoce kvalitní a odbornou přípravu 
všem, kteří chtějí přivést uzdravující dotek do škol.
Do MŠ Brouček byl program MISP zaveden certifi -
kovanou instruktorkou Lenkou Richterovou. Masá-
že byly prováděny mezi dětmi, které pracovaly ve 

dvojicích. Instruktorka vedla děti prostřednictvím 
jednotných masážních prvků masážní sestavy. Po 
absolvování celého programu získalo každé ze za-
pojených dětí diplom maséra a mateřské škole bylo 
uděleno Osvědčení o  zapojení do mezinárodního 
programu MISP pod záštitou Asociace MISA ČR. 
Zařízení se tak stalo součástí mezinárodní skupiny 
38 zemí celého světa, praktikující program MISP ve 
vzdělávacím či volnočasovém programu.

 (Kolektiv MŠ Brouček)

Masopustní rej v Kostce

Měsíc březen - bohatý 
na astronomické úkazy

Sportovní školička, aneb děti v pohybu

Masáže na školách i v MŠ Brouček

 
VERNEŘICKÉ SÁDLO  
ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA 
VEPŘOVÉ VÝPEČKY a další 

PŘIJĎTE SI K NÁM UMASTIT PUSU 
 
NOVĚ V SORTIMENTU. VÝROBKY OD DRŽITELE OCENĚNÍ 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA. NEJKVALITNĚJŠÍ MÍSTNÍ 
DODAVATEL AGROKOMPLEX VERNEŘICE. IDEÁLNÍ 

V KOMBINACI S NAŠÍM CHLEBEM.  
NEJLEPŠÍ K NEJLEPŠÍMU. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

  PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa 
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod. 

www.pekarstvilimma.cz        www.facebook.com/PekarstviLimma 

Hlavní událostí měsíce je částečné zatmění Slunce 
a  začátek jara, tedy Jarní rovnodennost, kdy jsou 
den i noc stejně dlouhé. Letos k tomu dojde přesně 
v pátek 20. března ve 23:45 hodin SEČ. Na příštích 
87 let (do roku 2102) to vždy bude 20. března (nebo 
i  dříve), ne jak jsme se ve škole učili 21. března. 
Může za to přestupné století, rok 2000, protože byl 
podle pravidel Gregoriánského kalendáře dělitelný 
400. To je velká mimořádnost. Další důležitou změ-
nou bude nástup letního času v neděli 29. března 
2015. Ve 2:00 ráno si posuneme ručičky hodinek 
rovnou na 3:00 a budeme tak spát o hodinu méně. 
To sice není příliš astronomický úkaz, ale na astro-
nomická pozorování má velký vliv, protože se tím 
výrazně posune západ Slunce a moc tmy si večer 
už neužijeme. 
V pátek dne 20. března dojde v 10.46 hodin k čás-
tečnému zatmění Slunce. Za tímto účelem bude na 
hvězdárně Most – Hněvín uspořádáno mimořádné 
ranní pozorování, na které jste srdečně zváni. Toto 
páteční zatmění bude největší v  České republice 
viditelné mezi lety 2011 a 2026 a také až do června 
roku 2021 poslední zatmění Slunce, které z našeho 
území spatříme. 

(Zdeněk Tarant – hvězdárna Most)
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Princezny, piráti, loupežníci, myšky, tygři a mnoho dalších pohádkových bytostí 
si dalo dostaveníčko v kulturním domě. Druhou březnovou neděli se zde to-
tiž konal tradiční dětský karneval. Ve zcela zaplněném sále kina se tancovalo 
i soutěžilo, volila se miss karnevalu, pletly se turbany, či se plavalo a to vše pod 
taktovkou moderátora zábavného odpoledne Mirka Vaise a za doprovodu hud-

by, kterou připravil DJ Jirka Koubek.. Dětský karneval pro děti připravila kul-
turní komise města. Za úžasnou atmosféru a nádherné masky děkujeme těm 
nejmenším a samozřejmě i  jejich rodičům, kteří je pro ně vyrobili a za sladké 
odměny děkujeme Jiřině Ztočilové a Petru Dragounovi - Potraviny na sídlišti.

Nedávný výtisk Vikýře (vyšel 29. ledna 2015) přinesl 
čtenářům na titulní straně 3 fotografi e lesního úse-
ku, kterému říkáme Pěticestí. Záběry nám ukazují 
skládku dřeva, techniku, která dřevo na odvozní 
místo dopravuje, rozježděný, rozbředlý sníh a v po-
zadí altán, přístřešek jakož i  rozcestník, které jsou 
součástí Köglerovi stezky. To je v  pořádku. Foto 
nikterak dramatické, v  pohodě bychom je mohli 
doplnit titulkem např. „Lesní práce v  zimě“. Avšak 
autor chtěl patrně tu vcelku běžnou pracovní atmo-
sféru zdramatizovat a  tak foto doplnil slovy o ma-
sakrování našich nádherných lesů těžbou, která se 
vyznačuje obdivuhodným citem pro nalezení těch 
nejkrásnějších míst pro zničení (až na slovo zničení 
jsem použil doslovnou citaci). Běžný a  nezasvěce-
ný čtenář musí nabýt dojmu, že skutečně nastává 

konec našich krásných lesů a navíc je to prý realita 
Krásné Lípy.
Nejsem tak velkým odborníkem v  oblasti lesní-
ho hospodaření, ale cosi jsem už stačil pochytit. 
A proto:
1) Les má několik významných funkcí. Jednou z nich 
je ta hospodářská. Les je zásobárnou obnovitelné 
suroviny a proto kácíme. Kácí se stromy v mýtním 
stáří( nevím přesně, ale asi 70-90 let), nebo stromy 
nezdravé či jinak poškozené. To konají lidé s pomo-
cí techniky(ať už Harvestoru nebo ruční motorové 
pily).
2) Pokácený strom se musí odvětvit, rozmanipulo-
vat a dopravit na odvozní místo – v našem případě 
Pěticestí (technika). Zde se dřevo třídí, lesní technik 
jej převezme, administrativně připraví k 

odvozu a takto připravené se následně odváží k dal-
šímu zpracování (opět technika). Těžba dřeva má 
ještě další nuance (prostřihávky, prořezávky, probír-
ky, nahodilé těžba pod.) a i takto vytěžené dřevo se 
zpracovává a odváží (zase potřebujeme techniku). 
V posledních letech se zpracovávají i větve.
Hádanka pro výše vzpomínaného anonyma – jak 
dostat zpracované dřevo po tolika operacích z lesa 
tak, abychom nezanechali viditelné stopy???
Pokud se jedná o lokalitu Pěticestí, tak není poprvé, 
kdy slouží jako odvozní místo a jsem přesvědčen, že 
po ukončení těžby v jejím okolí bude uklizeno tak, 
jako vždy. Při procházkách lesem se nám nemusí lí-
bit vše, co kolem sebe vidíme, ale poukazujme na 
nedostatky objektivně a na správném místě.                 

(Jan Douda, Krásná Lípa)

V neděli patřil kulturák dětem a jejich maskám

Realita Krásné Lípy?
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USNESENÍ 
z 5. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 25. 2. 2015

I. Hlavní program
Zasedání ZM 
Usnesení RM č. 5 – 01/2015
RM projednala přípravu 3. zasedání ZM s následujícími 
body programu:
- Rozpočet města 2015
- Hospodaření příspěvkových organizací a  obchodní 
společnosti města
- Zpráva o činnosti MěÚ 
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Kyjov-Usnesení RM č. 5 – 
02/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 54/3 
a části p. p. č. 54/1 (nově vzniklá p. p. č. 54/5 o výměře 
168 m2) a části p. p. č. 647/1 o výměře 124 m2, vše k. 
ú. Kyjov u  Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Jo-
sefu a Heleně Pecharovým, Čáslavská 7/1866, Praha, 
za cenu 21 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Byty - podnájem bytu č. 8, Nemocniční 1149/12a 
Usnesení RM č. 5 – 03/2015 
RM schvaluje Evě Kamberské bytem Nemocniční 
554/14, Krásná Lípa podnájem bytu č. 8, Nemocniční 
1149/12a pro Pavlínu Jelínkovou bytem Masarykova 
246/6, Krásná Lípa na dobu neurčitou.  
III. Různé
Prodej p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 5 – 04/2015 
RM ruší usnesení RM č. 66-03/2014 ze dne 27. 8. 2014 
a doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 25-08/2014 ze 
dne 10. 9. 2014 o prodeji části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy. 
Prodej části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy - Usnesení RM č. 5 – 05/2015 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 647/1 
o výměře 914 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 
zřízení zahrady Michalu Jindřichovi, Vinařská 739/14, 
Praha za cenu 37 125 Kč. Kupující uhradí veškeré ná-
klady s prodejem spojené. 
Prodej pozemků pro výstavbu - vyhlášení 
Usnesení RM č. 5 – 06/2015 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky pro výstav-
bu rodinných domů:
p. p. č. 1166/2 o výměře 753 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1166/6 o výměře 693 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1159/1 o výměře 1464 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1126/8 část o výměře cca 2900 m2, k. ú. 
Krásná Lípa;
p. p. č. 979 o výměře 723 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 981 o výměře 984 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1086/3 část o  výměře 5610 m2, k. ú. Krásná 
Lípa (po částech);
p. p. č. 976/5 o výměře 1076 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 746 o výměře 1211 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3149 o výměře 339 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 747/1 o výměře 815 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 802/2 o výměře 694 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 512/2 o výměře 502 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 767/1 o výměře 947 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 744/3 o výměře 2826 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 749/3 o výměře 245 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 749/2 o výměře 152 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 750 o výměře 223 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 749/4 o výměře 438 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 751 o výměře 103 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 722/1 o výměře 505 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 722/2 o výměře 174 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 838/2 o výměře 884 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 838/3 o výměře 108 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 584/2 o výměře 149 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2680/5 o výměře 2381 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 780 o výměře 764 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 841/1 o výměře 766 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 587 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2527/8 o výměře 1767 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 530 o výměře 2293 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 53/3 o výměře 1285 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 612 o výměře 2082 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2393/2 o výměře 1271 m2, k.ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2263/1 o výměře 147 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2263/2 o výměře 2 o výměře 264 m2, k. ú. 

Krásná Lípa;
p. p. č. 2262/2 o výměře 456 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2290 o výměře 196 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2291/1 o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2289 o výměře 988 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2288 o výměře 262 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1964/1 o výměře 1524 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1964/2 o výměře 3717 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1965/9 o výměře 1686 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2368/1 o výměře 767 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1581 o výměře 113 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1582 o výměře 519 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 3 o výměře 150 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1588/3 o výměře 916 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1586 o výměře 1282 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1588/1 část o výměře cca 400 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 47 o výměře 2297 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3186 o výměře 141 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 46 o výměře 1572 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 524/2 o výměře 879 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 529/2 o výměře 296 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 444/4 o výměře 1553 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 417 o výměře 1081 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 688/1 o výměře 1227 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 54/1 o výměře 1733 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy; 
p. p. č. 53/2 o  výměře 916 m2, k. ú. Kyjov u  Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/3 o výměře 1454 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/23 o výměře 1557 m2, k. ú. Kyjov u 
Krásné Lípy;
p. p. č. 261/36 o výměře 373 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/35 o výměře 356 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/34 o výměře 406 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 261/33 o výměře 341 m2, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy;
p. p. č. 26/1 o výměře 694 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 26/2 o výměře 200 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 551/1 o výměře 1506 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 589 o výměře 588 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 590/1 o výměře 1636 m2, k. ú. Vlčí Hora. 
Směna pozemků - Usnesení RM č. 5 – 07/2015 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 2904/3 
o výměře 16 m2 a části p. p. č. 2901/1 o výměře 26 m2 
za část p. p. č. 609 o výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa s  Milanem Pešírem, Štefánikova 575/11, Krásná 
Lípa z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků. 
Náklady se směnou spojené uhradí město Krásná Lípa. 
Likvidační komise - Usnesení RM č. 5 – 08/2015 
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná 
Lípa dle předloženého návrhu. 
Vyhlášení prodeje - Usnesení RM č. 5 – 09/2015 
RM vyhlašuje záměr obce prodat nepotřebný hmotný 
majetek, určený k vyřazení:
stůl konferenční koženka inv. č. 19*45 
stůl konferenční koženka inv. č. 19*43 
psací stroj Carrera inv. č. 10*361 
psací stroj Carrera inv. č. 11*360 
kufř. psací stroj Konzul inv. č. 15*407 
zahradní traktor+sběrač inv. č. 10 
Fiat Doblo 1,2 IE inv. č. 7 478/36-22 (minimální na-
bídková cena 20 tis. Kč) Způsob výběru kupujícího 
dle nejvýhodnější cenové nabídky. Zájemci mohou 
předložit své nabídky do 15-ti dnů od data vyvěšení 
tohoto záměru. 
Komplexní pozemkové úpravy 
Usnesení RM č. 5 – 10/2015  
RM projednala možnosti nabízené Státním pozemko-
vým úřadem ČR ve věci komplexní pozemkové úpravy 
a ukládá Vladimíře Doškové, aby v  termínu do 31. 3. 
2015 připravila a  s  příslušnými pracovníky zkonzul-
tovala návrhy pozemkových úprav na území našeho 
města.  
Komise rady 

Usnesení RM č. 5 – 11/2015   
RM jmenuje Ing. Petra Simandla do těchto komisí:
- Komise výstavby a životního prostředí,
- Komise pro výběrová řízení,
- Povodňová komise.
Správní rada o. p. s. ČŠ - Usnesení RM č. 5 – 
12/2015 
RM schvaluje jmenování Františka Zachuly, místosta-
rosty obce Janov, členem správní rady o. p. s. České 
Švýcarsko. 
Křinický pivovar - letní předzahrádka 
Usnesení RM č. 5 – 13/2015 
RM schvaluje vydání souhlasu fi rmě Křinický pivovar 
s. r. o., IČ 24783463, Na Hanspaulce 1034/7a, Praha 
- Dejvice, která provozuje v objektu Křinické náměstí 
č. p. 7 v Krásné Lípě pivovar a restauraci, s umístěním 
6 stolů s  lavicemi na náměstí před jmenovaným ob-
jektem. Zábor bude poskytnut dle vyhlášky č. 3/2014 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Smlouva o provedení stavby na pozemku 
Usnesení RM č. 5 – 14/2015 
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2015/19/15-91 s fi r-
mou ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín o realizaci stavby - 
demontáž závěsného vedení NN a stávající přípojkové 
skříně na č. p. 687, ul. Nemocniční, Krásná Lípa.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnos-
ti - Usnesení RM č. 5 – 15/2015 
RM schvaluje smlouvu č. 2015/19/15-85 o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti - věcného břemene na 
vedení zemního kabelu v  pozemcích města p. p. č. 
2812/3, 329, 326/2 341/2 a st. p. č. 240/2, k. ú. Krásná 
Lípa, pro objekt č. p. 687/3 v ul. Nemocniční s fi rmou 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín. 
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod - Usnesení RM č. 5 – 16/2015 
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2015/19/15-84 s fi r-
mou SČVaK, a. s., IČ 49099451, Přítkovská 1689/14, 
Teplice o dodávce pitné vody a odvodu odpadních vod 
z objektu č. p. 687/3, ul. Nemocniční, Krásná Lípa - re-
konstruovaná požární zbrojnice. 
OZV č. 3/2015  - Usnesení RM č. 5 – 17/2015 
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2015 kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů 
a systém nakládání se stavebním odpadem na území 
města Krásná Lípa.
Stav pohledávek k rozpočtovým příjmům města 
Krásná Lípa k 31. 12. 2014 
Usnesení RM č. 5 – 18/2015 
RM bere na vědomí stav pohledávek k  rozpočtovým 
příjmům města Krásná Lípa k 31. 12. 2014. 
Spisový a skartační řád MěÚ 
Usnesení RM č. 5 – 19/2015 
RM schvaluje Spisový a skartační řád Městského úřadu 
Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Zpráva o činnosti Policie ČR  
Usnesení RM č. 5 – 20/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti obvodního od-
dělení Policie ČR Krásná Lípa za rok 2014. 
Dodatek č. 17 - městská knihovna 
Usnesení RM č. 5 – 21/2015 
RM schvaluje dodatek č. 17 ke Smlouvě o  nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů č. 2015/49/29-
90 uzavřené mezi městem Krásná Lípa a  organizací 
Městská knihovna Děčín, p. o., Karla Čapka 1441/3, 
Děčín dle přílohy. 
Žádost o dar  
Usnesení RM č. 5 – 22/2015 
RM neschvaluje žádost Oblastní charity Červený Kos-
telec o fi nanční dar pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvo-
ra Králové nad Labem. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/19/19-202 O po-
skytnutí daňového poradenství 
Usnesení RM č. 5 – 23/2015 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/19/19-
202 O poskytnutí daňového poradenství. 
Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za 
rok 2014 - Usnesení RM č. 5 – 24/2015 
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích 

fi nančních kontrol za rok 2014 vč. zpráv příspěvkových 
organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.  
Harmonogram inventarizace p. o. v roce 2015  
Usnesení RM č. 5 – 25/2015 
RM schvaluje pokyny (harmonogramy) k  provedení 
inventarizace příspěvkových organizací města Krás-
ná Lípa v roce 2015 v p. o. Kostka Krásná Lípa a p. o. 
Základní škola a Mateřská škola v předloženém znění. 
Zpráva o  inventarizaci majetku p. o. Kostka 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 5 – 26/2015 
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majet-
ku v p. o. Kostka Krásná Lípa za rok 2014 v předlože-
ném znění. 
Účetní závěrka p. o. Kostka Krásná Lípa za rok 
2014 - Usnesení RM č. 5 – 27/2015 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa k  31. 12. 2014 v  předloženém 
znění. 
Zpráva o hospodaření Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 5 – 28/2015 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Kostka Krásná Lípa za rok 2014 
v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - dotace na sociální 
služby na rok 2015 - Usnesení RM č. 5 – 29/2015 
RM bere na vědomí informaci o přidělení dotací z Pro-
gramu podpory sociálních služeb v Ústeckém kraji na 
rok 2015 pro příspěvkovou organizaci Kostka Krásná 
Lípa v celkové výši 2 012 000 Kč dle přílohy. 
Zpráva o  inventarizaci majetku p. o. ZŠ a  MŠ 
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 5 – 30/2015 
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majet-
ku v p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa 
za rok 2014 v předloženém znění. 
Účetní závěrka p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 
2014 - Usnesení RM č. 5 – 31/2015 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa k 31. 12. 
2014 v předloženém znění. 
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 5 – 32/2015 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa za rok 2014 v předloženém znění. 
Pečovatelská služba - dotace na rok 2015 
Usnesení RM č. 5 – 33/2015 
RM bere na vědomí informaci o  přidělení dotace 
z Programu na podporu sociálních služeb v Ústeckém 
kraji na rok 2015 na pečovatelskou službu ve výši 310 
000 Kč. 
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňová-
ní   -  Usnesení RM č. 5 – 34/2015 
RM bere na vědomí informaci Monitorovacího výboru 
Agentury pro sociální začleňování, že město Krásná 
Lípa nebylo vybráno ke spolupráci s Agenturou. 
Dotační programy města 
Usnesení RM č. 5 – 35/2015 
RM doporučuje ZM schválit Dotační programy města 
Krásná Lípa pro rok 2015:
- Dotační program na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
- Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení. 
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 5 – 36/2015 
RM ruší usnesení RM č. 3 - 37/2015 ze dne 14. 1. a 21. 
1. 2015, kterým se doporučuje ZM schválit OZV č. 
1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
3/98, o závazných částech územního plánu sídelního 
útvaru. 
Zpráva o plnění úkolů z 3. RM 
Usnesení RM č. 5 – 37/2015 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 3. RM. 
IV. Informace
Informace 
 RM projednala následující informace:
- dopis pro SVS a. s. ve věci Kanalizace Krásná Lípa - II. 
    etapa,
-  návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa 
    v lednu 2015.

Jana Drobečková
Jan Kolář


