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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Pátek 29. ledna

Dne 18. 1. 2016 se konal zápis dětí do základní ško-
ly. Z celkového počtu 36 dětí, studují 3 děti v cizině 
a čtyři děti se k zápisu nedostavili. Z loňského roku 
přišly dvě děti po odkladu a navíc jsme získali i čty-
ři nové děti. Zápisu se skutečně zúčastnilo 35 dětí. 
Všem zúčastněným dětem byly za město předány 
drobné dárečky, které jim donesly členky Sboru pro 
občanské záležitosti.

(jd)

Využijte tedy pozvání ZŠ v Krásné Lípě a navštivte 
její alternativní třídu, která své dveře otevře všem 
zájemcům v pondělí 15. února od 8:00 do 16:00.  
„Rodiče se mohou rozhodnout i na základě návště-
vy školy dne 15. 2. 2016, kdy se bude konat od 8:00 
do 16:00 den otevřených dveří přímo v prostorách 
třídy s alternativní výukou. Do této třídy se pak při-
jímají závazné přihlášky až do 28. února 2016. Po-
čet dětí ve třídě se může pohybovat mezi 15 až 18,“ 
uvedla ředitelka školy Ivana Preyová.
Základem alternativní třídy je přátelský vztah mezi 
učitelem a  dítětem, učitel se snaží dítě pozitivně 
motivovat a nedusit jeho přirozenou touhu pozná-
vat. Důležitá je i úzká spolupráce s rodinou dítěte. 
Navštěvování alternativní třídy s sebou přináší ne-
jen odlišný přístup k  výuce - ve  třídě nezvoní, vý-
uka probíhá v blocích, dítě nemá známky, ale slovní 

hodnocení...
A  právě s  tím je spokojená i  Adéla Zrubecká, jejíž 
Matyáš tuto třídu navštěvuje. „Ostře jsem v  kla-
sické první třídě vnímala hodnocení dětí, kdy jde 
v podstatě o soutěž. A přestože můj syn nastupoval 
do první třídy s nadšením, po třech měsících se od-
nadchnul, byl otrávený,“ řekla. I proto využila mož-
nosti a  syna přihlásila do krásnolipské alternativní 
třídy, kde jsou nyní spokojeni oba. A vnímá rozdíl, 
kdy se syn osvobodil od hodnocení, ale nasměroval 
se k  sebehodnocení. „Problémy se školou zmizeli, 
neučí se ve stresu, je vtažen do procesu sebehod-
nocení, nemá potřebu se srovnávat, ale vzdělávat,“ 
zdůraznila Adéla Zrubecká.
Hlavní zásady výuky v této třídě a přihlášku nalez-
nete na webových stránkách školy www.zskrasna-
lipa.cz ve složce Informace pro rodiče.  

Zápis dětí 
do 1. tříd ZŠ

Š

Ještě nejste rozhodnuti, ve které 
škole necháte vzdělávat své dítě?

To nepochopíte
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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 2.2. 2016 
ve Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 4. 2. 2016 v  Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 15. 2. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18. 2. 
2016 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 
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, 
Kyjov, Sněžná
 pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk, Zátiší

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 hod.
                              sudá středa od 10:00 do 12:00 hod. 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
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.

11.  ledna 2016.................. od  16 hod.

8.  února 2016................. od  16 hod.

20.  února 2016................. od  9 hod.

29.  února 2016................. od  16 hod.

14.  března 2016............... od  16 hod.

Výbor MD ČRS

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

PRODEJ
Povolenek k rybolovu 

na rok 2016 se uskuteční 
v následujících termínech

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.

Změna adresy rezervačního 
systému Sportovního 

areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově na-
jdete na webu Základní a mateřské školy Krásná 
Lípa http://www.zskrasnalipa.cz/areal/. 
Informace o  sportovním areálu také na  našich 
stránkách v menu Život/ Sportovní areál České-
ho Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.
php).

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V  případě potřeby, můžete kontaktovat 

naše asistenty prevence kriminality na těch-

to telefonních číslech: +420 603  893  634, 

+420 702 929 489.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondělí 
v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin.
                          Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.: 602  465  607, 
e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

Výzva pro sportovce, turisty, tanečníky, lyžaře i pro 
ty co chodí na procházky třeba s pejskem. Podpoř-
te Kostku pohybem. Pokud nám v průběhu násle-
dujících 14 dnů nasportujete nějaké body, ČEZ je 
promění na koruny v dobrém kurzu. Stačí si sebou 

vzít chytrý mobil se staženu aplikací EPP, při sportu 
či chůzi ho zapnout a pak nasbírané body přidělit 
na projekt Klub pro děti Krásná Lípa. 
Děkujeme z Klubu Včelka. 

Dáša Hadravová

Podpořte Kostku pohybem

 

 

Dne 9. 1. 2016 
uplynulo již 5 let, 
kdy nás opustila 
naše milovaná ma-
minka a babička 
p. Marie Kiššová.
Moc nám chybíš, 
maminko, ale 
v našich srdcích jsi 
stále.
Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí vzpomínku.

Dana, Mirek a Jarda s rodinami.
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Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

30. – 31. 1. 2016 MUDr. Hana Pojtingerová, Bezručova 569, Děčín VI., tel.: 412 586 361

6. – 7. 2. 2016 MUDr. Adolf Křemen, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

13. – 14. 2. 2016 MUDr. Jiřina Miličová, Anenská 385/2, Děčín I., tel.: 412 507 588

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

V sobotu 16. ledna se v Křinickém pivovaru konala 
výroční valná hromada SDH Krásná Lípa. V souhrn-
né zprávě o činnosti zrekapituloval loňský rok sta-
rosta SDH Krásná Lípa Jiří Suda. Výbor SDH se sešel 
na  svých jednáních celkem 10x a  jednou se sešli 
členové SDH na  členské valné hromadě. Ke  konci 
ledna 2015 se zástupci Sboru zúčastnili výroční val-
né hromady u přátel v Obercunnersdorfu.
V loňském roce naši hasiči mj. na vyžádání provedli 
požární dohled ve fi rmě HAAS+SOHN RUKOV s.r.o. 
v  Jiřetíně pod Jedlovou, v  polovině května uspo-
řádali hasičskou zábavu a zúčastnili se 150. výročí 
založení hasičského Sboru v Roudnici nad Labem.
Dále pořádali akce, např. den dětí pro mateřské 
školky. Poskytli pomoc při  zajišťování a  pořádání 
akcí, a to stavění máje a pálení čarodějnice, hlídá-
ní stánků, zabezpečení cyklistického závodu „Tour 
de Feminin“, účast na Rallye Sachsen Classic, srazu 
motorek „ Böhmerland “ nebo při zalévání městské 
zeleně. V  srpnu provedli hasiči požárního dohled 
na  II. výročí slavností Křinického pivovaru a  podí-
leli se opět na „Dni Českého Švýcarska“ spojeného 
s tradičním koncertem.  Hasiči také pomohli na jaře 
turistům z KČT Krásná Lípa při čištění pramenů Kři-
nice.
V  říjnu pak ve  spolupráci s  OSH ČMS Děčín hasiči 
pořádali pro mladé hasiče okresní kolo v  závodu 
požárnické všestrannosti. Sbor rovněž pracuje 
s mladými hasiči, a to s dorostem. Sbor má v sou-
časné době 4 členy MH ve věku od 6 do 18 let. Kon-
cem ledna bude uspořádán nábor nových členů. 
Současný stav členské základny SDH Krásná Lípa je 
29 členů, čili 23 členů a 6 členek.

Zprávu velitele Výjezdové jednotky přednesl v za-
stoupení Václav Danita. V loňském roce se podíleli 
členové jednotky sboru celkem na 28 výjezdech, je 
to o 10 výjezdů více než v předešlém roce. Jednot-
ka je dvanáctičlenná, letos dojde k  obměně dvou 
členů.
V  diskusi vystoupili se zdravicí zástupci hasičů 
z  partnerského Obercunnensdorfu, starostka 
okrsku Rumburk - Sdružení hasičů Čech Moravy 
a  Slezska paní Kocůrková a  starosta města Krásná 
Lípa Jan Kolář. Aktuální informace o  dění a  aktivi-
tách hasičů můžete sledovat na: https://www.face-
book.com/sdhkrasnalipa a  http://hasicikl.webno-
de.cz/vyjezdy/a2015/. 
Město Krásná Lípa děkuje Sboru dobrovolných ha-
sičů Krásná Lípa za spolupráci a obětavou činnost 
ve prospěch všech!

(J. Kolář)

Ve vězení lépe než doma
Ani několik let pobytu ve vězení nepoučilo 27 leté-
ho recidivistu z Krásné Lípy. Chvíli poté, co byl přijat 
do zaměstnání ve společnosti Eurometalgroup, od-
cizil svému zaměstnavateli elektrické nářadí v hod-
notě 17 tisíc korun. Přestože se policii podařilo 
hodnotnější nářadí zajistit, jmenovaný se nevyhne 
soudu, kde mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Nepozornost ji přišla docela draho
Nepozornost při vystupování z  vozidla ve  Studá-
necké ulici stačila ke ztrátě kabelky s fi nanční ho-
tovostí, doklady, platebními karetami a  mobilním 
telefonem. I když se poškozená na místo do půlho-
diny vrátila, rychlejší neznámý pachatel si věci při-
svojil a  jejich nález zatajil. Policistům se podařilo 
zajistit mobilní telefon u sousedky poškozené, kte-
ré hrozí ve  správním řízení až 15 tisícová pokuta. 
Pokud by se jí podařilo prokázat zatajení nálezu 
i dalších věcí, mohla by být soudem odsouzena až 
k ročnímu trestu odnětí svobody.
Přepadený se ubránil
Závažný případ fyzického napadení byl policistům 
oznámen z  Kyjova. Neznámý pachatel si v brzkých 
ranních hodinách počkal na  poškozeného u  jeho 
domu, kde jej několikrát udeřil teleskopickým obu-
škem do hlavy, nastříkal mu slzný plyn do obličeje 
a poté, co se poškozený napadení ubránil, z místa 
utekl. Ačkoliv policisté případ prozatím šetří jako 
ublížení na  zdraví, kde pachateli hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody, není vyloučení, že po  zpra-
cování znaleckého posudku, bude překvalifi kován 
na  pokus těžkého ublížení na  zdraví s  trestní saz-
bou až deseti let.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období 
uplynulého měsíce evidovali 17 trestných činů a 33 
přestupků.

prap. Jan Hampl

Město Krásná Lípa vyhlašuje na  základě usnesení 

zastupitelstva města č. 05-07/2015 ze dne 9. září 

2015 Dotační program na  připojení na  veřejnou 

kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Veškeré infor-

mace k  dotačnímu programu naleznete na  www.

krasnalipa.cz.

Delší dobu neobsazené prostory v  levé části pří-
zemí Domu služeb se začaly rychlým tempem 
proměňovat. Pokud vše půjde dle předpokladů, 
začátkem léta zde začne fungovat rehabilitační 
pracoviště MUDr. Václava Járy.

S  velkým zájmem se setkala včerejší prezentace 
k  tzv. Kotlíkové dotaci v  našem Kulturním domě. 
Krásnolipským i občanům okolních obcí ji detailně 
představili pracovníci Ústeckého kraje. Více infor-
mací k této dotaci získáte na webových stránkách 
Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotliko-
va-dotace/ds-99776/p1=204744

Město Krásná Lípa obdrželo certifi kát 
od  MojeŠluknovsko.cz (podskupinou Se-
veroceskyDenik.cz) za  NEJ VÁNOČNÍ STROM 
Šluknovska. Soutěžili jsme s  Rumburkem, 
Varnsdorfem a Šluknovem.

Městská knihovna rozšiřuje výpůjční dobu pro ve-
řejnost o úterý dopoledne od 9:00 - 11:30 hod.

16 l d Kři i ké i k l Z á lit l Výj d é j d tk ř d

Krásnolipští hasiči hodnotili 
i plánovali

Policejní sloupek 
za prosinec

Dotační program 
na připojení na veřejnou 

kanalizační síť

Rehabilitace 
v Domě služeb

Kotlíková dotace láká
Městská knihovna rozšiřuje výpůjční dobu pro ve

Městská knihovna rozšiřuje 
výpůjční dobu pro 

veřejnost
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V  sobotu 13. únor od  10 do  15 hodin si můžete 
ve  Vlčíhorské zahradě Dobra ušít sukni z  volánů 
nebo turecké kalhoty, které si budete moci i vesele 
obarvit za  studena. Pokud vlastníte kufříkový šicí 
stroj, prosím, přivezte si ho s sebou. Vstupné: 550 Kč 
(zahrnuta cena bavlněného popelínu na  sukni, 
barvy a lehký oběd). Přihlášky do 1. 2. 2016 na tel: 
773 111 904 nebo mail: irena.cihakova@nobilis.cz

Šijeme sukně, 
sukně šijeme! 

V Kulturním dom  (kino)  
v Krásné Líp  se koná 

B U R Z A 
JARNÍHO A LETNÍHO 
D TSKÉHO OBLE ENÍ, 
VYBAVENÍ A HRA EK 

 

     P íjem v cí k prodeji:  
   PÁTEK  19. 2. 2016  16 - 18 hod. 
 
     Prodej:  
   SOBOTA 20. 2. 2016  8 – 10 hod. 
 
 

V ci k prodeji p ineste v pátek isté, v rozumném množství.  
Každá položka bude jednotliv  zanesena do evidence, proto prosíme o trp livost. 

P ijímáme také v ci, které chcete darovat zdarma.  
 

P ijímáme: veškeré jarní a letní d tské oble ení, boty, kola, kole kové brusle, 
odstrkovadla, autoseda ky, hra ky, knížky a další v ci vhodné pro d ti. 

 

Burzu po ádá Mate ské centrum Beruška  
za podpory m sta Krásná Lípa 

Máte doma malé miminko a chcete shodit
poporodní kilogramy?

Rády byste cvičily, ale nemáte hlídání 
a samotnou doma vás cvičit nebaví?

Nechcete svoje děťátko opouštět 
ani na chvilku?

Přidejte se k ostatním maminkám
a vyzkoušejte program Fitmami!

5 výhod programu Fitmami:
- nemusíte hledat hlídání nebo nechávat dítě
  v dětském koutku
- zhubnete a vytvarujete si postavu přirozeným pohybem
- při cvičení spolu strávíte čas naplněný aktivitami
  pro vás i dítě
- od jara do podzimu cvičíte na čerstvém vzduchu
  a ne ve vydýchané tělocvičně
- poznáte další maminky se stějně starými dětmi

Fitmami je program pro maminky 
(tatínkové jsou také vítáni) a jejich miminka 
nebo malé děti (cca do 4 let).

Lekce jsou určené především pro maminky, které se chtějí
dostat znovu do kondice, získat štíhlou postavu a přitom
nemají čas nebo možnost chodit na „klasické“ cvičení do
fitness centra nebo posilovny.

Fitmami umožňuje maminkám cvičit ve společnosti jejich
dětiček a občas je „využít“ i pro zintenzivnění cvičení jako
zátěž. (Spolu s tím, jak se bude zlepšovat vaše kondice,
poroste i zátěž, se kterou budete cvičit.)

Od dubna do října se cvičí v přírodě – v parku, lese
apod. Během chladnějších měsíců v tělocvičnách
a centrech volného času.

Dana Bisová,dbisova@fitmami.cz, tel.: 774 492 230
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Kniha Krajina kovaných křížů představuje čtenářům 

svébytnou skupinu sakrálních památek (nebo-li 

svatostánků či posvátných staveb)-kované kříže 

na kamenných soklech, zdobené plechovými silue-

tami. Na  kříže nahlíží z  mnoha úhlů pohledů, aby 

každý zájemce mohl pochopit jejich význam v kra-

jinném i historickém kontextu a tím byl motivován, 

jak k  jejich záchraně, tak i  ke  správnému postupu 

při obnově a péči. Součástí knihy je podrobné obe-

známení s principy konstrukce i kotvení kovaných 

křížů a jejich jednotlivých částí - čtenář je naveden 

k pozornému sledování technických detailů, které 

během oprav obvykle unikají pozornosti. Na konci 

knihy lze nalézt zrekonstruovaný soupis všech his-

toricky zmíněných popřípadě in situ dohledaných 

kovaných křížů na Děčínsku a Šluknovsku. Knihu lze 

zakoupit v Informačním středisku v Domě Českého 

Švýcarska v Krásné Lípě na náměstí za 499 Kč.

Na  základě podnětů od  občanů ze Šluknovské-

ho výběžku, zaslal předseda Sdružení pro rozvoj 

Šluknovska a starosta města Jiříkov pan M. Maják, 

spolu se senátorem Z. Linhartem dopis hejtmano-

vi Ústeckého kraje. Společně žádají o  pomoc při 

řešení systémového zabezpečení stomatologické 

pohotovosti v  oblasti celého regionu Šluknovska. 

V  současné době mohou občané z  naší lokality 

využívat pouze omezené možnosti střídavé zubní 

pohotovosti v Děčíně, přičemž s ohledem na vzdá-

lenost je tato služba výrazně limitována, především 

pak pro seniory, osoby sociálně slabé a  děti, kteří 

v mnoha případech musí využívat často kompliko-

vané spojení hromadnými dopravními prostředky. 

Navíc společně také poukazují na  specifi cké soci-

álně ekonomické prostředí s vysokou nezaměstna-

ností a s tím souvisejícími dalšími negativními vlivy. 

V dopise je rovněž poukaz na zintenzivnění jednání 

o možnosti lepšího využívání (fi nanční dostupnos-

ti) komplexní zdravotní péče speciálně v příhraničí 

ve spolupráci se  Svobodným státem Sasko.

(Miroslav Jemelka, asistent senátora)

Komiksy o historii Šluknovska neboli putovní výsta-
va „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“ se 
od ledna představuje v Krásné Lípě v Domě České-
ho Švýcarska.  Návštěvníci mohou prostřednictvím 
komiksů putovat po sakrálních památkách regionu. 
Česko-německé komiksy přibližují zázračné udá-
losti, které předcházely výstavbě poutních kaplí 
a vybraných křížových cest na Šluknovsku. Dvanáct 
příběhů na dvaceti výstavních panelech nabízí au-
torské kresby a příběhy Petra Herolda a Rostislava 
Křivánka. Výstava je přístupná od pondělí do nedě-
le, od 9.00 do 12.00 hodin a poté od 12.30 do 16.00 
hodin až do 11. března. 

Město Dolní Poustevna, KČT Dolní Poustevna 
a  obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 
si Vás dovolují pozvat na  slavnostní otevření pře-
shraniční turistické stezky Dolní Poustevna – Ger-
stenberg – Unger. Akce se koná ve čtvrtek 25. úno-
ra 2016, odchází se od  nádraží v  Dolní Poustevně 
ve 13:00 hodin. Tato stezka výrazně přispěje k pro-
pojení zajímavých cílů v Česku a Německu v okolí 
měst Dolní Poustevna a Sebnitz a zvyšuje tak turis-
tickou atraktivitu Šluknovského výběžku.

O víkendu 30. a 31. ledna jste zváni do Domu Čes-

kého Švýcarska v Krásné Lípě na setkání ve víru tan-

ce.  Více informací získáte na www.raduca.cz. Na se-

tkání se Raduca Vojáčková a Marjánka Krásnolipská. 

Vyšla nová kniha Krajina kovaných křížů

SPRŠ a senátor píší hejtmanovi 

Za komiksy do Domu 
Českého Švýcarska

l Č l

Slavnostní otevření 
přeshraniční 

turistické stezky

k d 30 31 l d j t á i d D Č

Svobodný 
vědomý tanec 

PROGRAM KINA 
KRÁSNÁ LÍPA

Středa 10. 2. od 19:00
Méďa 2
Některým plyšovým medvědům nestačí, 
že umí chodit, mluvit, hulit a  milovat se 
s  prsatými blondýnami. Někteří si dokon-
ce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně 
úspěšná komedie Méďa názorně předved-
la, že když jste z  plyše, nic vás nezastaví, 
aspoň co se humoru týče.
Komedie. 115 minut. Mládeži do 15 let ne-
přístupno. Vstupné 60 Kč. 

Středa 24. 2. od 19:00
Everest
V  letové výšce Boeingu nemá lidské tělo 
šanci dlouho přežít. Přesto se najdou lidé, 
kteří do  téhle výšky šplhají, aby pokořili 
Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou na ne-
pohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se 
dolů už taky nikdy nemusí vrátit. 
Dobrodružný. 121 minut. Nevhodné pro 
děti do 12 let.  Vstupné 60,- Kč.

Tradičně druhý lednový víkend patří Vlčí Hora zim-

ním táborníkům. Zázemí táborníkům i letos poskyt-

li českolipští turisté na své chatě. Příjemně vytope-

ná klubovna vítala od  pátku přijíždějící účastníky. 

Léta hojné účasti jsou minulosti, přestože je ale 

návštěvnost komornější, místní krajina každoročně 

přiláká partu kamarádu k setkání. A tak i letos přijeli 

turisté z  Karlových Varů, Prahy, Jirkova, Litoměřic, 

Litvínova, Mariánských Račic, Hradce Králové, Pet-

rovic, Nového Boru, České Lípy, ale také z Mikulášo-

vic, Dolních Habartic, nedaleké Sněžné a z Krásné 

Lípy. K náplni programu patří výlety k ledopádům, 

výstup na  rozhlednu, 

návštěva okolní hospů-

dek. Zájemci mají mož-

nost plnit podmínky 

oblastních turistických 

odznaků (Krásná Lípa 

má tři).

Letošní počasí táborní-

kům přálo, už v  týdnu 

se ochladilo a  napadl 

sníh, ve  skalách zača-

ly narůstat ledopády. 

Z  pátku na  sobotu se 

tábořilo při-5°C, ze so-

boty na neděli už při – 2°C. V pátek měla sněhová 

vrstva 10cm.

K táboření se zaregistrovalo 21 táborníků, nejstarší 

byl Petr Pickl (1940) z Karlových Varů, nejvzdáleněj-

ší byl Oldřich Vladyka ze Dvora Králové, nejmladší 

účastnicí byla Barborka Dohnalová (2007) z Krásné 

Lípy a nejmladším účastníkem historicky doložitel-

ným byl teprve 21 měsíců starý Max Holáň z  Pet-

rova. Poslední statistické údaje vedou pořadatele 

k lehkému optimismu, že tradice zimního táboření 

na Krásnolipsku snad bude zachována. 

(V. Hieke)

Další ročník nejsevernějšího 
táboření v ČR je minulostí
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Vše začalo krátce po  20:00 hodině v  kulturním 
domě slavnostním zahájením, kterého se ujal mo-
derátor Miroslav Vais. Pak už „slovo“ patřilo novo-
borské kapele Stratosband a  děvčatům z  taneční 
skupiny Black. Nechyběla bohatá tombola a zhruba 
hodinu před půlnocí byl vylosován šťastlivec, kte-
rý si odvezl krbová kamna. Velké poděkování patří 

organizačnímu týmu, účinkujícím, skvělé kapele, 
a samozřejmě hostům a sponzorům za úžasnou at-
mosféru a bohatou tombolu.
Na  další taneční zábavu, tentokrát „Valentýnskou“ 
v Krásné Lípě jste zváni v pátek 12. února od 20:00 
opět do kulturního domu.

Krabice od bot mají dlouholetou tradici, sbírka byla 
jako první realizována ve  Spojených státech a  ná-
sledně v Západní Evropě. A o co vlastně jde? Smys-
lem této akce je, že děti pomáhají dětem.
Ne každá rodina si může dovolit kupovat svým 
dětem vánoční dárky.  Děti, které tuto skutečnost 
nezažily, mají sociální cítění a jsou ochotny připra-
vit svým vrstevníkům z chudších rodin tzv. krabice 
od  bot plnou vánočních dárků. Krabice jsou vždy 
označeny pohlavím dítěte a  věkovým rozmezím 
pro koho je krabice určena. V těchto krabicích jsou 
smysluplné a  užitečné dárky jako např. oblečení, 
hygienické potřeby, školní pomůcky, drobné slad-
kosti a hračky.
Jako v  předešlých letech tak i  v  roce 2015 jsme 
měli možnost týden před vánočními svátky potěšit 
děti ze sociálně slabých rodin také i u nás ve šluk-
novském výběžku, kde bylo rozdáno přibližně 350 
dárkových krabic.   Iniciátorem této akce je Diako-

nie Českobratrské církve evangelické. Koordinace 
na  Šluknovsku se ujala Kostka Krásná Lípa, která 
oslovila různé organizace a  zajistila svoz do  zá-
zemí a  následně roztřídění krabic dle požadavků 
sociálních a  terénních pracovníků. Tímto bychom 
chtěli poděkovat dárcům vánočních krabic od bot 
a to studentům Gymnázia Rumburk a paní učitelce 
Dagmar Fohlové, dětem ze Základní školy v Dobříši 
a  Ev.–Luth. Dietrich–Bonhoeff er–Kirchgemeinde 
Chemnitz. Krabice předávali za  Kostku pracov-
níci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dět-
mi, Terénního programu a  dále pracovníci Teen 
Challenge, Města Šluknov – sociální odbor, Města 
Rumburk – sociální odbor, Cedru – komunitní spo-
lek, Oblastní charity Rumburk a Integrovaného cen-
tra Horní Poustevna.
Tímto všem velice děkujeme. Za  komunitní cent-
rum Kostka Krásná Lípa Ilona Weinerová 

Od října do prosince loňského roku pracovali žáci 
6. - 9. ročníku se svými učiteli v  projektu „Čteme 
česky, mluvíme anglicky“. V hodinách českého jazy-
ka četli vybranou knihu a  o  příbězích diskutovali, 
předvídali další děj, vytvářeli myšlenkové mapy, 
kreslili ilustrace, připravili referáty a  prezentace, 
hráli divadelní představení.
6. ročník procestoval naši republiku s  básnickou 
sbírkou Malý český poutník, 7. ročník poznával Sta-
ré pověsti české, 8. ročník četl pohádky Jana Weri-
cha z knihy Fimfárum a 9. ročník objevoval tajem-
ství Malého prince A. de Saint- Exupéryho.
Díky tomuto projektu naše škola nakoupila téměř 
300 nových knih, které mohou žáci číst ve  škole 
i doma.

V pátek 15. ledna 2016 se žáci prvního stupně vy-
dali za sportem na kluziště do Varnsdorfu.
Po  deváté hodině ráno jsme netrpělivě vyhlíželi 
autobus, který nás dopravil na zimní stadion, aby-
chom si mohli zabruslit. Stačilo si nazout brusle, 
pořádně si je utáhnout a  honem na  led. Někteří 
stáli na  bruslích poprvé, ale přesto jsme ke  kon-
ci všichni bruslili. Po  ukončení společných her 
na ledu, si dokonce někteří troufl i vyzkoušet práci 
s  hokejkou a  pukem. Při zpáteční cestě do  školy 
jsme byli všichni spokojení a těšili se na oběd.

Reprezentační ples města zahájil plesovou sezonu 

„Krabice od bot“

Čteme česky, 
mluvíme anglicky

k l d h

Rychle na led
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V letech 2013 a 2014 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko předsta-

vila ve školkách a školách programy vedené aktivními seniory, které byly velmi 

úspěšné, a ze strany škol o ně byl velký zájem.

Díky projektům:  „Poznáváme přírodu Českého Švýcarska“ a „Senioři dětem“ 

mohly programy pokračovat i po celý rok 2015.

Do  krásnolipských mateřských školek tak znovu se svým povídáním o  bylin-

kách pravidelně docházela paní Soňa Brožová.  Kromě vycházek zaměřených 

na sběr šípků nebo pampeliškových květů tentokrát pracovala i s pracovními 

listy a omalovánkou s  ilustracemi od Jitky Šobrové. Tyto vzdělávací materiály 

naše organizace vydala na  podporu poznávání našich běžných rostlin. Paní 

Brožová pak k jednotlivým bylinkám z omalovánky připravila vyprávění včetně 

ukázek jejich využití na  výrobu sirupů, mastí i  čajů. Během programu si děti 

bylinku, o které se mluvilo, vybarvovaly, a  tak od září do  listopadu postupně 

poznaly 16 různých bylin. 

Ve spolupráci s námi pokračoval i Vladislav Vencko, který si na jaře připravil pro 

děti program o zvířatech Českého Švýcarska. Na podzim dětem vyprávěl o živo-

tě u říčky Kamenice prostřednictvím pohádkového příběhu skřítka Čeřínka, kte-

rý během putování v říčce poznává řadu živočichů Českého Švýcarska.  Děti si 

mohly během programu prohlédnout věrné modely užovky, mloka a ropuchy 

nebo vycpaniny ledňáčka a skorce vodního. Nechyběly ani zvukové hádanky. 

Kromě krásnolipských školek a školy navštívil s programy i řadu školek v blíz-

kém okolí, které mají o  jeho programy už dlouhodobě zájem.  Pan Vencko je 

také autorem textu v brožurce: Poznej ryby našich vod, kterou jsme jako do-

plněk k programům o přírodě letos vydali. Tuto brožurku pak na programech 

školky i školy dostávaly do svých knihovniček.

Během akcí pro veřejnost se letos aktivně do spolupráce s naší organizací zapo-

joval i pan Václav Šena, který pro děti realizoval dílny na výrobu hmyzích obydlí 

během Dne dětí s národními parky a Noci pro netopýry.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem aktivním seniorům za spolupráci 

a především za to, že nám pomáhají v dětech vytvářet kladný vztah k přírodě. 

Poděkování patří i všem školkám a školám, které se s námi podílejí na realizaci 

těchto ekovýchovných projektů.

Budeme doufat, že se v dalším roce třeba najdou další aktivní senioři: včelaři, 

chovatelé, lesníci…, kteří by se chtěli o své záliby s dětmi podělit.

(Jarmila Judová)

Počátkem ledna skončila sbírka s  názvem „Světlo 
pro rozhlednu“. Díky Vaší podpoře se krásnolip-
ským turistům povedlo vybrat 31  808 Kč, čím se 
umístili na  2. místě, za  projektem „Citadela park“, 
který získal 35 800 Kč. To znamená, že krásnolipští 
turisté k  této částce ještě získají dotaci z projektu 
ERA pomáhá regionům ve výši 40 00 korun. 
Všem dárcům jménem rozhledny Vlčí hora děkuje-
me, krásnolipští turisté.

Krásnolipští senioři i letos připravovali 
pro děti programy o přírodě 

Vaše podpora vynesla 
turistům druhé místo USNESENÍ 

z 21. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 1. 2016      
I. Hlavní program
Předběžný rámec rozpočtu na rok 2016  
Usnesení RM č. 21 – 01/2016 
RM bere na  vědomí zůstatky na  účtech města k  31. 12. 2015 
a  projednala předběžnou bilanci rozpočtu města na  rok 2016. 
RM ukládá vedoucí Finančního odboru MěÚ Bc. Michaele Socho-
vé předložit návrh rozpočtu města na rok 2016 do 22. 2. 2016. 
Rámcový plán obnovy částí centra města 
Usnesení RM č. 21 – 02/2016 
RM projednala rámcový plán obnovy částí města dle schema-
tické mapy a tabulky a ukládá vedoucímu Odboru výstavby, in-
vestic a životního prostředí Ing. Petru Simandlovi dopracování 
přehledu a dílčích podkladů. 
RM schvaluje realizaci části přípravných prací prováděných 
v rámci činnosti Technických služeb a VPP. 
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 688/7, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 21 – 03/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej p.  p.  č. 688/7 o  výměře 
1294 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení samostat-
né zahrady Jaroslavě Hněvkovské, Dlouhý Důl 8, Krásná Lípa 
z  důvodu nedořešených vlastnických vztahů pod částí místní 
komunikace. 
Prodej pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 21 – 04/2016 
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek: 
- část p. p. č. 736 o výměře cca 25 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. 
Pronájem části p. p. č. 377, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 21 – 05/2016 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 377 o výměře 300 m2, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rozhledny na Maškově 
vrchu od Lesů ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Krá-
lové. RM schvaluje smlouvu č. 2016/23/15 - 14 o nájmu v před-

loženém znění.  
Pronájem p. p. č. 2829/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 21 – 06/2016 
RM schvaluje Janě Antálkové, Čapkova 518, Krásná Lípa prodlou-
žení termínu splatnosti úhrady dluhů do 20. 2. 2016. 
Pronájem p. p. č. 240/5, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 21 – 07/2016 
RM schvaluje pronájem p. p. č. 240/5 o výměře 529 m2, k. ú. Vlčí 
Hora za  účelem zřízení zahrady Petru Němcovi, Vlčí Hora 158, 
Krásná Lípa.  
Pronájem části p. p. č. 245/2, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 21 – 08/2016 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 245/2 o výměře 350 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jitce Teplé, Nemocniční 
1137/6, Krásná Lípa do 31. 12. 2016. 
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 21 – 09/2016 
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2013/25/26 
- 485, na byt č. 31, Nemocniční 1137/6 s Antonínem Řechtáčkem 
bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa k 31. 1. 2016.  
Byty - pronájem - byt č. 31, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 21 – 10/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 31, Nemocniční 1137/6 v tomto 
pořadí:
1. Naděžda Poláková bytem Pražská 257/3, Krásná Lípa,
2. Ivan Elstner bytem Dřemčice 24, Třebívlice.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 32, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 21 – 11/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 32, Nemocniční 1137/6 v tomto 
pořadí:
1. David Rott bytem Havlíčkova 572/16, Krásná Lípa,
2. Růžena Horáková bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa,
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3. Jiří Lobotka bytem Sportovní 147, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 21, Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 21 – 12/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 21, Nemocniční 1137/6 v tomto 
pořadí:
1. Klára Kovacsová bytem Dobré Pole 134, okr. Břeclav,
2. Alan Trylč bytem Bendlova 438/7, Krásná Lípa,
3. Jiří Brázda bytem Vrchlického 16/9, Rumburk.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 21 – 13/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Nemocniční 
952/18. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (46,12 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 prove-
de nájemce na vlastní náklady.  
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 4, Masarykova 16/1 
Usnesení RM č. 21 – 14/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4, Masarykova 16/1. 
Byt I. kategorie o velikosti 4 + 1 (109,81 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 ná-
jemce na vlastní náklady.  
Byty - zrušení záměru pronájmu bytu 
Usnesení RM č. 21 – 15/2016 
RM ruší záměr obce uvedený v usnesení RM č. 20 - 06/2015 z 16. 
12. 2015 pronajmout byt č. 2, Studánecká 474/21, z důvodu za-
chování bytu pro potřeby města. 
Byty - nájemní smlouvy 
Usnesení RM č. 21 – 16/2016 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemní-
ky dle předloženého návrhu. 
Byty - nájemní smlouva 
Usnesení RM č. 21 – 17/2016 
RM bere na vědomí přechod nájmu a schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2018 na byt č. 5, Rumburská 
977/5 s  Alenou Pustajovou bytem Rumburská 977/5, Krásná 
Lípa. 
Chodník Varnsdorfská - rozšíření projektové dokumentace 
Usnesení RM č. 21 – 18/2016 
RM se seznámila s nabídkou fi rmy PROMOS SOSNOVÁ spol. s r. o., 
IČ 62743015, Sosnová 12, Česká Lípa, na rozšíření zadání rozpra-
cované PD akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města 
Krásná Lípa - Chodník Varnsdorfská“ a schvaluje zpracování PD 
rozšířeného zadání v rozsahu a ceně dle předložené nabídky. 
Oprava zdiva na Křinici v Krásné Lípě za policií 
Usnesení RM č. 21 – 19/2016 
RM souhlasí s  nově navrženým řešením opravy břehových zdí 
koryta Křinice v  úseku za  služebnou Policie ČR v  Krásné Lípě. 
Povodí Ohře s. p. provede oboustranné rozšíření koryta ve tvaru 
lichoběžníku. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Usnesení RM č. 21 – 20/2016 
RM schvaluje Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zříze-
ní věcného břemene - služebnosti a  smlouvu o  právu provést 
stavbu č. 2016/40/15 - 13 na  zemní vedení kabelu el. přípojky 
v pozemku místní komunikace p. p. č. 2767/2, k. ú. Krásná Lípa, 
s fi rmou ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín.  
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku 
Usnesení RM č. 21 – 21/2016 
RM schvaluje Smlouvu o  provedení stavby na  pozemku č. 
2016/19/15 - 15 týkající se pozemku č. 2870/1, k. ú. Krásná Lípa 
v rámci stavby Úprava parkovacích stání, oprava MK - ulice Školní 
a Komenského. 

Lavička Václava Havla 
Usnesení RM č. 21 – 22/2016 
RM schvaluje Smlouvu o zakoupení uměleckého díla a poskyt-
nutí licence č. 2016/33/11 - 7 na Lavičku Václava Havla uzavře-
nou mezi městem Krásná Lípa, společností ECON C & S  s. r. o. 
a prof. Dr. Ing. arch. Bořkem Šípkem, Sněmovní 174/7, Praha dle 
přílohy.  
Komise rady 
Usnesení RM č. 21 – 23/2016 
RM bere na  vědomí rezignaci Soni Síčové z  funkce předsedy 
komise zdravotně sociální. RM odvolává z  komise zdravotně 
sociální Kateřinu Němcovou. RM jmenuje předsedou komise 
zdravotně sociální Mgr.  Lucii Hankovou a  novou členkou Evu 
Vavříkovou.
RM schvaluje nové složení Povodňové komise, dle přílohy.
RM zřizuje komisi pro přidělování dotací na připojení na veřej-
nou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016 a dále komisi pro při-
dělování dotací na  opravy fasád, střech a  oplocení a  jmenuje 
pro obě komise tyto členy - Ing. Petr Simandl, Jana Drobečková 
a Vladimíra Došková. 
Provozní řád požární zbrojnice 
Usnesení RM č. 21 – 24/2016 
RM schvaluje Provozní řád požární zbrojnice v  předloženém 
znění. 
Sídlo SDH 
Usnesení RM č. 21 – 25/2016 
RM vydává souhlas s  umístěním sídla Sboru dobrovolných ha-
sičů Krásná Lípa, IČ 66102464 do  objektu Nemocniční 687/3, 
Krásná Lípa. 
Czech Tourism - podání žádosti  
Usnesení RM č. 21 – 26/2016 
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek na rok 2016 do Agentu-
ry Czech Tourism na tyto akce:
- Festival dechové hudby, 
- Tour de Feminin,
- Kulturní léto 2016. 
Sponzorský dar  
Usnesení RM č. 21 – 27/2016 
RM schvaluje uzavření Sponzorské smlouvy č. 2016/49/16 - 4 
o poskytnutí sponzorského daru na 24. reprezentační ples města 
Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Eurometalgroup, 
s. r. o., Stradalova 313, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu. 
Sběr PET lahví  
Usnesení RM č. 21 – 28/2016 
RM schvaluje ceny do  soutěže ve  sběru PET lahví ve  školním 
roce 2015/2016 v  ZŠ a  MŠ Krásná Lípa, p.  o. a  jejich předání 
pro nejlepší třídy a jednotlivce. Třídy: 1. místo 3 000 Kč, 2. místo 
2 000 Kč, 3. místo 1 500 Kč. Mateřské školy: 1. místo 3 000 Kč, 2. 
místo 2 000 Kč.
Jednotlivci: 1. místo cena v  hodnotě 1  000 Kč, 2. místo cena 
v hodnotě 600 Kč, 3. místo cena v hodnotě 400 Kč, 4. - 25. místo 
ceny v  celkové hodnotě 3  000 Kč, rozdělené volným výběrem 
soutěžících - pořadí podle počtu odevzdaných lahví. Soutěž 
bude uzavřena v červnu 2016. 
Terénní práce 2016 
Usnesení RM č. 21 – 29/2016 
RM bere na vědomí Dodatek k žádosti o neinvestiční dotaci pro 
program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce 2016. 
7. rozpočtové opatření města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 21 – 30/2016 
RM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Krásná Lípa v před-
loženém znění. 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádostí 
Usnesení RM č. 21 – 31/2016 
RM bere na vědomí podání žádostí o dotaci na projekty: 
- NZDM 2016 do  programu Podpora dětí hendikepovaných 

mentálně, fyzicky či prostředím  od Nadace Agrofert, 
- Moje kořeny 2016 do programu Vzdělávání v  jazycích národ-
nostních menšin 2016 od   ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
Usnesení RM č. 21 – 32/2016 
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování infor-
mací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím za rok 2015. 
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k  informacím 
za rok 2015. 
Opatrovnictví 
Usnesení RM č. 21 – 33/2016 
RM pověřuje Petru Nekolovou výkonem opatrovnictví dle před-
loženého návrhu. 
Standardy kvality a ceník 
Usnesení RM č. 21 – 34/2016 
RM schvaluje úpravu Standardů kvality pečovatelské služby 
města Krásná Lípa ve:
- Standardu č. 1,
- Standardu č. 3,
- Standardu č. 9,
- Standardu č. 11.
RM schvaluje změnu ceníku poskytování pečovatelské služby 
v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu. 
Požární ochrana 
Usnesení RM č. 21 – 35/2016 
RM schvaluje:
- Požární poplachovou směrnici pro Domy s pečovatelskou služ-
bou,
- Požární poplachovou směrnici pro Městský hřbitov - kapli.
Výpověď smluv - správa domény a připojení k internetu 
Usnesení RM č. 21 – 36/2016 
RM schvaluje výpověď Smlouvy o úplatném převodu práv drži-
tele doménového jména a dohody o správě doménového jména 
č. 2015/19/13 - 68.
RM dále schvaluje výpověď Smlouvy o  připojení k  síti internet 
č. 2007/19/28 - 10. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na únor 2016 
Usnesení RM č. 21 – 37/2016 
RM bere na vědomí program a kalendář akcí kulturního domu 
na únor 2016. 
Zpráva o plnění úkolů z 19. RM 
Usnesení RM č. 21 – 38/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 19. RM. 
IV. Informace
Informace   
RM projednala následující informace:
-  Dopis od Drážního úřadu ve věci vyjádření k podnětům 

a výhradám na průběh stavby  „Odstranění propadu rychlosti 
na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk“,

-  Úřad práce ČR Rumburk - Protokol o kontrole u příjemce 
veřejné fi nanční podpory,

-  Návštěvnost knihovny Krásná Lípa v roce 2015. 
Informace  
RM projednala následující zápisy: 
-  Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 1. 

2016,
-  Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 1. 2016,
-  Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 14. 1. 

2016

Jan Kolář
Jana Drobečková


