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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 1. dubna 2010
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Poněkud nevšední pohled na budovu
základní školy
K á á Lípa
Krásná
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ád a nezištně
išt ě
podělí. Když navíc svůj objektiv namíří na budovu krásnolipské školy, pak z toho vzniknou tyto nádherné
snímky. Děkujeme panu Votápkovi!

Počet svateb
klesl na minimum
Pouhých devět svatebních obřadů se v loňském
roce konalo v Krásné Lípě. Je to nejméně za
posledních dvacet pět let. Počet uzavřených sňatků
na krásnolipské radnici se postupně snižuje od
roku 2000, kdy jich bylo uzavřeno rovných čtyřicet
tři. O dva roky později – v roce 2002 – si své ANO
v Krásné Lípě řeklo již jen dvaatřicet párů. Od té
doby se počet svateb v Krásné Lípě ustálil někde
kolem třiceti obřadů ročně. Ještě v roce 2008 bylo
na krásnolipské radnici uzavřeno dvacet osm
sňatků, za pouhý jeden rok tak počet svatebních
obřadů klesl o rovných devatenáct. První svatba
v roce 2009 se konala v lednu, další pak až v dubnu,
po dvou svatbách bylo v červnu a srpnu. Jeden
svatební obřad byl ještě v červenci, v září a v říjnu.
Z toho jedna svatba byla církevní, jedna se konala
ve Vlčí Hoře a jedna v Doubicích u kapličky.
(r)

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN 78 DNŮ.
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 29.3. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 1.4. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 12.4. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 15.4. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
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
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy,
baterie, bioodpad.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 20. – 21. 3. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav J.Š.
Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
• 27.3. – 28.3. 2010 MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72, Děčín II – Nové Město,
tel.: 412 526 250
• 3. - 5.4. 2010 MUDr. Tomáš Charvát U přívozu 18/4,
Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu v
domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu s
pečovatelskou službou v Krásné Lípě
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, zadluženosti
apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým
stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Počasí v Krásné Lípě v únoru 2010

Únorové počasí bylo v Krásné Lípě kromě poslední
dekády typicky zimní, avšak s menším úhrnem
srážek. Nejchladněji bylo v prvních dnech února,
kdy opět při sibiřském proudění klesaly teploty
pod -10°C. Toto počasí s velmi malými změnami
panovalo až do 17.2. O den později se již teploty
dostávaly v maximech nad bod mrazu, na úplném
konci měsíce se dokonce ani noční teploty
nedostaly pod nulu. Posledních deset únorových
dní panovalo příjemné předjarní slunečné počasí
díky přílivu teplého vzduchu ze středomoří. Toto
se také samozřejmě odrazilo na výšce sněhové
pokrývky, které začalo rapidně ubývat. Dne 8.3
2010 bylo první výročí měření počasí v Krásné Lípě.

Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost:
Minimální vlhkost:
Maximální náraz větru:
Úhrn srážek
Nejteplejší den:
Nejchladnější den:

-2,8°C
6,3°C (25.2)
-15,3°C (9.2)
100%
51%
20 m/s
33 mm
25.2
(prům. tep. +4,3°C)
8.2 (prům tep. -10,7°C)

Meteorologická klasifikace dnů:
Arktické dny

Ledové dny

Mrazové dny

0

16

23

Arktický den = Maximální denní teplota nevystoupila nad -10,0°C
Ledový den = Maximální denní teplota nevystoupila nad 0,0°C
Mrazový den = Minimální denní teplota klesla pod 0,0°C
Letní den = Maximální denní teplota je vyšší než 25,0°C ale nižší než 30,0°C
Tropický den = Maximální teplota je vyšší než 30,0°C
Arktický den je den mrazový a zároveň ledový .Ledový den je zároveň den mrazový.Tropický den je den
zároveň letní.

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
TERMÍN PORADNY 29.3. A 3.5.2010 OD 17:00 DO 18:00 HODIN
V MĚSÍCI DUBNU PORADNA NEBUDE!
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 849. Na
schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva
obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání,
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz:
Reklamoval jsem, že ortopedická pomůcka nevydržela používání 24 měsíců. Její výrobce
však tvrdí, že jeho výrobek nemá vadu, jeho práce nemá vadu, jde o vadný materiál, který
mám reklamovat u dodavatele materiálu. Co s tím?
Odpověď:
Ortopedické pomůcky musí být vyrobeny z materiálů, které se hodí pro konkrétní použití
konkrétní ortopedické pomůcky. Na to se vztahují předpisy EU, naše nařízení vlády ČR
č. 154/2004 Sb. a jeho přílohy, prohlášení výrobce, označení CE a podobně.
Výrobce pomůcky má právo (resp. musí) určit dobu použitelnosti konkrétní pomůcky. To
je v podstatě záruční prohlášení – po tuto dobu bude pomůcka funkční. K tomu nutno
podotknout, že řada pomůcek je vyráběna na zakázku podle toho, co konkrétně napíše lékař
– tedy pomůcka má vlastnosti, které jsou lékařem doporučeny a pacientem požadovány.
Podle toho se použije i odpovídající materiál. Takže výrobce pomůcky musí nakoupit takový
materiál, který vydrží zatížení, které může nastat za normálních provozních podmínek
(běžné používání ortopedické pomůcky po jím určenou dobu). Je věcí výrobce pomůcky,
jak si zařídí, aby zakoupil vhodný materiál. I když je (asi) nesporné, že jde o vadu materiálu,
je třeba skutečně reklamovat u výrobce pomůcky, nikoliv u dodavatele materiálu. Materiál
jste si přece nezakoupili Vy. Vy jste zakoupili už hotový výrobek.
Ale nejen to. Je-li pomůcka vyrobena z vadného materiálu, tedy materiál měl (nesporně,
prokazatelně) vadu, pak nás vůbec nezajímá otázka záruky. Vždycky platí, že vada výrobku
je vadou, kterou lze reklamovat.
Záruka totiž znamená, že po určitý čas (záruční dobu) bude mít dodaný výrobek určité
vlastnosti. Záruka tedy přímo nesouvisí s vadou. I po uplynutí záruční doby se může projevit
vada, za kterou se odpovídá.
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Krásnolipsko je chladná a srážkově bohatá oblast
Už v druhé polovině března bychom se mohli
dočkat opravdového jara, nicméně březen je
přechodový měsíc a stát se ještě může cokoliv. Tak
hodnotí současné počasí amatérský meteorolog
Jan Pícha, od něhož každý měsíc ve Vikýři přinášíme
historii počasí ve městě.
Svou meteorologickou základnu má sice
v Košťanech u Teplic, ale protože od svého narození
jezdí na chalupu k prarodičům do Krásné Lípy,
sleduje i počasí na Krásnolipsku. „S rodinou zde
trávíme volné víkendy i prázdniny v průběhu celého
roku. Možností sledovat zdejší počasí mám tedy
poměrně dost. Nejvíce mě zajímá srovnávat zdejší
počasí s oblastí, ve které žiji – tedy s Teplickem,“
upřesnil. Za rok měření si jen potvrdil, co vždy po
příjezdu do Krásné Lípy tvrdil, že Krásnolipsko je
chladná a srážkově bohatá oblast. Mnohokrát prý
byl překvapen rozdílem z naměřených údajů mezi
oběma oblastmi, byť jsou od sebe vzdálené zhruba
padesát kilometrů a z hlediska nadmořské výšky
jsou rovněž srovnatelné. „Například na jaře 2006
v Teplicích panovalo jarní teplé počasí a to již i na
vrcholcích Krušných hor a po příjezdu do Krásné
Lípy to byl úplný opak, metr sněhu a teploty pod
nulou,“ vzpomínal.
Jana Píchu k meteorologii přivedly osnovy učiva na
základní škole, kdy v praktické části učení odečítali
v pravidelných časových intervalech naměřenou
teplotu z teploměru a následně pak počítali
denní a týdenní průměrné teploty. „Praktické
naměřené rozdíly teplot mě hodně zaujaly. K tomu
se přidaly i zajímavé přírodní jevy při náhlých
změnách počasí, které se v posledních letech
udály,“ vysvětlil Jan Pícha svůj zájem o obor. Hodně
zajímavostí v tomto oboru začal čerpat z internetu,
jehož prostřednictvím postupem času pochopil
základy meteorologie, seznámil se s technikou
tohoto oboru a pomocí internetu si pořídil i první

Nová služba v Domě
Českého Švýcarska
Dům Českého Švýcarska nabízí obyvatelům
Krásné Lípy další novou službu - zakoupení lístků
na všechna představení konané v Domě kultury
v Rumburku. Současně i nadále platí možnost
zakoupit zde také vstupenky na představení
konaná v divadle ve Varnsdorfu. (r)

Upozornění
Formuláře na „Přiznání daně z nemovitosti“
si můžete vyzvednout na Městském úřadě
v Krásné Lípě, v kanceláři č. 6 u sl. Kopsové.

Praktický lékař

Od 5. 4. 2010 bude v Krásné Lípě v
objektu Masarykova 1094/4 (Dům služeb)
otevřena nová ordinace praktického lékaře
MUDr. Kořínka.
Ordinační hodiny:
Po 8 – 11
Út 8 – 11
St 12 – 14
Čt 12 – 14
Pá 8 – 10

amatérskou meteorologickou stanici s možností
přenášet naměřená meteorologická data do
počítače. Díky internetu se seznámil i s desítkami
amatérských meteorologů na meteorologických
fórech z různých koutů Čech a Slovenska.
O předpověď počasí se ale nepokouší, jelikož
nemá k dispozici potřebná meteorologická data
pro různé úrovně předpovědí. „Samozřejmě, že si
přibližnou předpověď počasí určím, ale nikde své
poznatky nezveřejňuji. Ke stanovení předpovědi
potřebuji i aktuální data měření i z jiných oblastí.
Navíc sestavit správnou předpověď mají kolikrát
problém i profesionální meteorologové,“ uznal.
Meteorologickou stanicí, kterou vlastní a provozuje
v režimu on-line ve svém bydlišti ve Střelné
a dále pak v Krásné Lípě, naměřené hodnoty pouze
sleduje a vyhodnocuje z hlediska historie.
Jan Pícha je zatím studentem druhého ročníku
průmyslové školy. Meteorologie je jeho koníčkem
a prioritou pro něj je úspěšné ukončení školy

a složení maturitní zkoušky. Pokud se mu ale
po škole naskytnou možnosti své znalosti v
oboru meteorologie rozšířit, určitě se jim bránit
nebude. Stejně tak se nebude bránit tomu, aby
svou zálibu posunul na profesionální úroveň.
Zatím jím naměřené hodnoty můžete sledovat na
http://www.pocasi-strelna.cz.
(vik)

Nezaměstnanost v Krásné Lípě v únoru
2010
O více než půl procenta vzrostla nezaměstnanost
v Krásné Lípě. V měsíci únoru 2010 bylo v evidenci
Úřadu práce Děčín 346 uchazečů o zaměstnání
z Krásné Lípy, z toho 130 žen. V evidenci tak
meziměsíčně přibylo 12 uchazečů o zaměstnání. Je
to tedy další mírný nárůst nezaměstnanosti v řadě.

Ve městě, její míra je aktuálně 20,09%, jde tedy
nárůst o více než půl procenta. Nezaměstnanost
roste i ve většině měst a obcí regionu. Okresní
průměr je 15,98%, ve Šluknovském výběžku pak
17,64%.

Evidovaní
uchazeþi
název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

celkem
ženy
muži
1470
653
817
1920
853
1067
802
376
426
346
130
216
1326
586
740
4961
2209
2752

Míra
1
17,30%
17,65%
13,64%
20,09%
18,41%
17,64%

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto
významného jubilea město spojí s několika dalšími významnými událostmi. Na jaře 2010 bude
dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města. Široko
daleko nejodvážnější stavební a finanční počin, do kterého se pustila radnice, dostane definitivní
tvář v podobě architektonického a urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor stane.
Jednou ze společensky nejvýznamnějších událostí tohoto roku je potom Školní sraz absolventů
krásnolipské základní školy za posledních 65 let. To vše se spolu s doprovodným programem odehraje
v našem městě první červnovou sobotu roku 2010.
A právě k tomuto datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa
připravil malou vědomostní soutěž, týkající se památných míst, památek a stromů, charakteristických
pro Krásnou Lípu a její okolí.
Do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět otázek,
na něž máte správně odpovědět.
Odpovědi na všech 40 otázek pošlete NAJEDNOU do 31. května na e-mail: milansudek@seznam.cz.
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete v posledním soutěžním čísle Vikýře č. 376.
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou předány 5. června u příležitosti školního srazu 2010.
Sada dalších pěti otázek:
Jaký strom roste na náměstí v Krásné Lípě?
Kde se u Krásné Lípy nachází nejbližší zřícenina hrádku?
Na co byla zaměřena stálá expozice v krásnolipském muzeu?
Jak se jmenuje říčka, která protéká Krásnou Lípou?
Jak se jmenuje rybník u kina v Krásné Lípě?
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Únor a březen byl ve znamení plesání
Lužičan plesal v Praze a pak
na Květinovém bále
Přestože v sobotu 13.března venku
zcela vládla paní zima, v prostorách
krásnolipského kulturního domu
na návštěvníky V. Jarního bálu
dýchlo nezadržitelně jaro, a to
nejen květinovou výzdobou, ale
i předtančením pořadatelského
souboru Lužičan v podobě kytiček
a motýlů. Strop a stěny sálu zdobilo
celkem 218 žlutých květů, které
vyrobily členky Lužičanu. Tento počet
byl i kvízovou otázkou, na níž měli
účastníci bálu odpovědět. Vítězem se
stal stůl č. 11, který odhadoval, že stál
zdobí 217 květů.
Jako vedoucí Lužičanu bych chtěla

poděkovat partě skvělých lidí, kteří
se přípravě plesu věnovali s péčí
a chutí, nové městské zahradnici paní
Hálové za doladění úžasné květinové
výzdoby, návštěvníkům plesu za to,
že se dobře bavili, byli slušní, příjemní
a společensky oblečeni. Dík patří
i všem sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly.Výtěžek tomboly
bude použit na pořádání již pátého
Mezinárodního folklorní festivalu
Tolštejnského panství, na který se
můžete těšit. Uskuteční se od 3. do
5.září 2010.
(Naďa Semelková)

Ples příznivců kultury
Šluknovska
Oblastní akademie pracovníků
v kultuře a folklorní soubor Lužičan
Vás zvou na V. Společenský ples
příznivců kultury na Šluknovsku. Ples
se uskuteční v sobotu 20. března od
20:00 v Kulturním domě v Krásné
Lípě.
Během večera bude opět udělena
prestižní cena „Zlatá múza severu
2009“ za nejlepší kulturní počin v roce
2009. Zlatá múza severu je prestižní
cena udělovaná oblastní akademií
pracovníků v kultuře za pozoruhodné
počiny ve prospěch kultury v regionu
Šluknovska v uplynulém roce.
Za rok 2009 byli na zisk hlavního

ocenění nominováni:
Libuše Vladařová (Mikulášovice)
- rozvoj moderních tanečních
disciplín v regionu
Pavel Nejtek (Varnsdorf)
– rekonstrukce a modernizace kina
Centrum Panorama Varnsdorf
Čajovna Na Kopečku (Rumburk)
- rozvoj kulturních a společenských
aktivit
Kruh přátel muzea Varnsdorf
- záchrana a obnova malých
sakrálních památek
Město Velký Šenov - rekonstrukce a
nové zprovoznění Kulturního centra
(r)

Do Jablonce postoupilo šest
zpěváčků
Stále kvalitnější zpěváčci se hlásí do
pěvecké soutěže Zpěváček, jejímž
cílem je na veřejnosti interpretovat
lidové písně. Do osmého ročníku
oblastního kola soutěže, které se
uskutečnilo v Kulturním domě
v Krásné Lípě, se přihlásilo šestnáct
dětí. V poměrně silné konkurenci
zvítězila Daniela Váchová ze
Šluknova, druhé místo vybojovala
krásnolipská Bára Pešírová a o třetí
příčku se podělili Jan Němec ze
Šluknova, Marie Dítětová z Varnsdorfu
a Kačka Doležalová z Krásné
Lípy. K finalistům porota
ještě doporučila Martinu
Vinšovou z Rumburku. Pro
tyto děti to znamená účast
v regionálním kole, které se
uskuteční koncem března v
Jablonci nad Nisou. Finále
celostátní soutěže dětských
interpretů lidových písní,
nad kterou převzal záštitu
Petr Dvorský, se uskuteční v
květnu ve Velkých Losinách.
Podle poroty, ve které zasedla

Katka Kovářová - učitelka Základní
umělecké školy ve Varnsdorfu, Michal
Jániš - vynikající pianista a dlouholetý
korepetitor pěveckého sboru Lipka,
a předsednictví se ujal Petr Semelka
- vedoucí lidové muziky souboru
Lužičan a ředitel Folklorního festivalu
Tolštejnského panství, vzrůstá kvalita
zpěváčků i interpretace lidových
písní. V doprovodném programu
vystoupily děti z krásnolipského
Křiničánku a břišní tanečnice.
(r)

Airsoftový tým
Wolfcommando
Členové folklorního souboru Lužičan se zúčastnili XII. Národního krojového plesu
konaného v TOP HOTELU v Praze.

Děti se bavily na karnevalu
Tradiční masky i
moderní hrdinové se
objevily na tradičním
dětském karnevalu,
které pořádala
kulturní komise
Města Krásná Lípa.
(r)

Krásnolipský airsoftový tým, který
si říká Wolfcommando, připravilo
pro děti airsoftovou prohlídku
zbraní a taktické výstroje. Výklad o
p
jednotlivých zbraních a doplňcích
bez
dechu
sledovalo
třicet
šest
účastníků,
avšak
ukázka
před komunitním
centrem byla pro
všechny naprosto
ohromující.
Účastníci
viděli
výbuch softového
granátu, dýmovnici
a mohli si i potěžkat
zbraně. Celá akce
byla
zakončena
společným fotem.

Za Amari klub tímto děkuji partě
správných lidí a těším se na další
společnou akci.
((Marcela Surmajová)
j )
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Travesti HANKY PANKY
v Krásné Lípě

Výlet zapomenutými
stezkami s Jiřím Rakem

Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY
PRAHA v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad
s názvem Z Čech až do Hollywoodu. Spolu se
slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem
tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte
spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte.
Tentokrát Vám ve svém pořadu představí hvězdy
jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat
Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová,
Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie
a podíváme se i do Švédska za známou hudební
skupinou ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani
spousta humoru, nadsázky a komických scének.
Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě
v řadě měst po celé České i Slovenské republice,
přijede do Krásné Lípy v sobotu 17. dubna.
Vystoupení se bude konat v Kulturním domě od
19:00. Vstupné 180 Kč v předprodeji a 210 Kč na
místě.
Více informací naleznete na internetových
stránkách www.hankypankyshow.eu.

Zapomenutými stezkami do nejkrásnějších míst
Českosaského Švýcarska v okolí Pravčické brány
(z německé strany) s certifikovaným průvodcem
NP Jiřím Rakem. Teichstein - nejkrásnější výhled
zadního Saského Švýcarska, skalní brána
u Zeughausu a mnoho dalších překvapení.
Neděle 21. března, délka trasy 17 km, dobré obutí
nutné.
Odjezd auty v 9:00 hodin z náměstí v Krásné Lípě,
návrat kolem 18:00 hodiny.
Info na telefonu 731 608 647 (včetně domluvy
o autech).

Otevírání studánek

Dětský karneval s
Čačipenem

Klub českých turistů Krásná LípaVás zve na sobotu
27. března na tradiční výlet k pramenům Křinice.
Sraz v na krásnolipském náměstí. Více informací ve
vývěsní skříňce KČT u autobusového nádraží.

Velikonoční trhy
V sobotu 27. března od 9:00 do 16:00 můžete
v Městské knihovně v Rumburku navštívit
velikonoční trhy. Chybět nebudou ukázky
tradičních řemesel, pletení pomlázek, košíků,
zdobení vajíček, výroby velikonočních dekorací,
malby na dřevo, vazeb jarního kvítí, přáníček či
vypalovaných obrázků.

Noc s Andersenem
Městská knihovna v Krásné Lípě a Klub dětských
knihoven SKIP pořádají k podpoře dětského čtení
NOC S ANDERSENEM. Začíná se v pátek 26. března
a končí v sobotu 27. března. Přihlášky si můžete
vyzvednout v městské knihovně.

Taneční zábava
Nejen pro seniory připravil Sbor pro občanské
záležitosti na sobotu 10. dubna od 16:00 taneční
zíábavu. K tanci a poslechu tradičně hraje oblíbená
kapela Peleton ze Šluknova.

Program kina - kulturního
domu Krásná Lípa

BŘEZEN - DUBEN 2010

KAWASAKIHO RŮŽE
středa 24.3.
od 18:00 hod

Vstupné 60,- Kč

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může
odpouštět? Může jim čas ubrousit hrany! Na tyto otázky
se snaží najít odpověď nový film Jana Hřebejka a Petra
Jarchovského. 95 min. Mládeži přístupno.

PLANETA 51

středa 31.3.
od 17:30 hod

Vstupné 50,- Kč

Planeta 51 je klidný kout vesmíru, kde si žijí obyvatelé
v pohodě až do chvíle, než se objeví vetřelec v podobě
lidského astronauta NASA. 97 min. ČESKÁ VERZE.
Mládeži přístupno

Beruškové velikonoční
zdobení
Mateřské centrum Beruška zve dětičky a jejich
dospěláky v pátek 26. března od 10:30 do podkroví
školní družiny na Barevné velikonoční zdobení.
Přinést si můžete vlastní vajíčka.

Romské sdružení Čačipen Vás zve na neděli
28. března od 15:00 do krásnolipského Kulturního
domu na DĚTSKÝ KARNEVAL. Součástí programu
bude i vystoupení skupin Amare Čave, Miškuskere
Čave a Galaxie Junior.

FOTOSOUTĚŽ: Znáte
opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se
objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře
správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu
a odpověď odevzdá v informačním středisku
na náměstí, nebo ji pošle na e-mailovou adresu
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na minulé fotografii byla vstupní brána do zcela
nového venkovního naučného areálu u základní
školy. Smyslem areálu je především dětem
z mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti
zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy,
rostliny a další fenomény chráněného území tohoto
regionu Českého Švýcarska. Finanční prostředky
na výstavbu tohoto areálu získala Ekoškola Krásná
Lípa ze Státního fondu životního prostředí České
republiky.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Igor
Knapp, Petr Heene a Klárka Procházková. Víte, kde
jsme fotografovali tentokrát?

Okresní jarní sraz
turistů
V sobotu 20. března se na Hrádku ve Varnsdorfu
koná Okresní jarní sraz turistů. Účastníci srazu se
na Hrádku sejdou hvězdicově z celého okresu.
Slavnostní zahájení srazu za účasti představitelů
města Varnsdorf a KČT je naplánováno
na 11:30 hodin.
Součástí srazu bude i akce rodinné turistiky určená
rodinám s dětmi nazvaná Vítání jara. Sraz je v 10:00
(průběžně po celou dobu trvání srazu) na Hrádku
a připravena je zábavná stezka plná jarních her
a soutěží pro celou rodinu.

Koncert Lyra da
Camera
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově Vás srdečně
zve na středu 24. března od 19:00 do šluknovského
zámku na Koncert LYRA DA CAMERA. Účinkují Jitka
Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán
a Bledar Zajmi - violoncello

Kdo hledá, najde
Divadlo Creatio přijede v neděli 11. dubna
v 15:00 do Kulturního domu v Krásné Lípě s
pirátským příběhem s písničkami pro celou rodinu
s podtextem „..jo, tenkrát, to se jinak přepadávalo,
jinak loupilo, jinak se zakopávaly poklady, a hlavně,
jinak se vykopávaly, ale to je všechno tím, že máme
jenom půlku mapy...“.

Krajina Českého
Švýcarska
Další zajímavou výstavu můžete navštívit v Galerii
Továrna v Krásné Lípě. Až do konce března tu
můžete shlédnout nejvydařenější fotografie
Českého Švýcarska, tak, jak ho vyfotografovali
účastníci fotografických workshopů s Václavem
Sojkou. Budete-li si chtít výstavu prohlédnout,
požádejte, prosím, o přístup na baru restaurace.
Vstupné je volné.

Respektovat a být
respektován
Kostka Krásná Lípa zve na další seminář „
Respektovat a být respektován“, který se uskuteční
ve dnech 18. – 21. května v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě. Jedná se o kurz výchovných
a motivačních postupů a komunikačních
dovedností široce použitelných při výchově dětí
i v komunikaci mezi dospělými. Kurz vedou
manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi. Vhodný je jak
pro rodiče, tak i pro pedagogy a vychovatele.
Přihlášky jsou k dispozici v Komunitním centru
nebo na webových stránkách http://kostka.
krasnalipa.cz.

Termíny domácích zápasů
fotbalistů Varnsdorfu v
České fotbalové lize
na jaře 2010
NE 21.03. 15:00 SK SLOVAN - Vyšehrad
NE 04.04. 16:30 SK SLOVAN - Motorlet Praha
NE 18.04. 17:00 SK SLOVAN - Viktoria Plzeň B
ST 21.04. 17:00 SK SLOVAN - Ovčáry
NE 02.05. 17:00 SK SLOVAN - Slavia Praha B
SO 15.05. 10:15 SK SLOVAN - Písek
SO 29.05. 10:15 SK SLOVAN - Sezimovo Ústí
NE 13.06. 10:15 SK SLOVAN - Loko Vltavín
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Odlehčovací služby - „Hurá, jsou zde“!!
Se vzpomínkou na péči o babičku.

Komunitní
centrum

N konci minulého
Na
rroku se mi dostal
do rukou letáček
d
s
nadpisem
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
KKomunitní centrum
KKrásná Lípa Kostka
– Odlehčovací služby.
služby V duchu
duch jsem si řekla: „no
konečně je tady“. Další sociální služba na severu,
která zde chyběla a je velmi potřebná pro lidi, kteří
pečují o své blízké a potřebují pomoci s péčí o člena
rodiny a jim samotným odlehčit.
Odlehčovací služby nabízí pomoc při zvládání
úkonů - oblékání, krmení, při osobní hygieně,
pohybu, doprovodu do školy, zaměstnání, k lékaři,
na zájmové a volnočasové aktivity atd. Pomáhají
při zajištění chodu domácnosti. Poskytují sociálně
terapeutické činnosti, nacvičují motorické,
psychické a sociální schopnosti a dovednosti......a
jak jsem se dočetla, pro přepravu mají auto.
Nezapomínají ani na děti, v autě jsou i pro ně
autosedačky.

Služba je to terénní a ambulantní. Terénní je
poskytována a v přirozeném prostředí domova
klienta. Ambulantní je otevřena od února v
prostorách Domu s pečovatelskou službou v
Krásné Lípě (od 8:00-12:00h každou středu). Služby
lze sjednat pravidelně nebo je využívat nárazově v
případě aktuální potřeby.Cena služby je 60 Kč za
hodinu, může být hrazena z příspěvku na péči.
Dobře vím, čím pečující osoba prochází. Sama jsem
se starala celodenně o svoji babičku, která byla na
invalidním vozíku a těžce nemocná.
Mnoho hodin strávených u doktorů, v lékárnách,
na úřadech……a to neustále v napětí, jestli je
babička v pořádku, nemá zrovna hlad, nepotřebuje
na toaletu, nebo jestli nepotřebuje cokoliv dalšího.
Vždycky jsem přemýšlela, jak vše časově sladit
a přitom se stresovala, abych byla co nejdříve u
babičky. Její zdravotní stav se zhoršoval a péče byla
náročnější a náročnější…..Ráno jsem měla kruhy
pod očima z několika probdělých nocí a stejně
jsem musela fungovat. Celkově jsem byla unavená,

Program ambulantní
odlehčovací služby
Klubu Amos na
duben 2010

Kostka Krásná Lípa
hledá dobrovolníky

7.4.

- Prevence kriminality (trestné činy na
seniorech) por.Ing. Kamil Nováček
vedoucí OOP Krásná Lípa
14.4. - Práce s vlnou (pokračování)
21.4. - Potravinové alergie - pí. Vaňková,
pí. Jelínková
28.4. - Mandaly (malby)

Zapojením do sbírky
pomohli jiným
V
6 2.
2 ažž 5. 3.
3 se v Komunitním
K
i í centru
Ve d
dnechh 16.
konala humanitární sbírka ošacení. Jejím
konečným součtem je dvaatřicet plných pytlů
ošacení a nádobí, které darovalo třicet jedna
krásnolipských obyvatel. Věci, které se od nich
podařilo nashromáždit, mohou významně ulehčit
sociálně potřebným lidem v jejich těžké životní
situaci. Kromě toho veškerý vybraný materiál
Diakonie Broumov dále třídí a na jeho třídění se
podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění z
výkonu trestu či lidé bez domova. Kostka Krásná
Lípa p.o.děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili
a tím pomohli jiným lidem.
(Volfová Hana)

1) na doučování dětí navštěvujících základní
školu a to 1x týdně ve středu od 14 do 16 hod.
2) pro práci v T-klubu (příprava dřeva, opravy,
nátěry, údržba a pod.) v rozsahu 20-30 hod.
měsíčně - vhodné pro zájemce o veřejnou
službu
Zájemci se mohou hlásit na infokostka@
krasnalipa.cz nebo v komunitním centru u
paní Procházkové.

vyčerpaná.
Zvládala jsem vše díky tomu, že mi pomáhali
další členové rodiny. O babičku jsem pečovala
s velikánským srdcem a ke konci jejího života s
velikým vypětím sil. Mé „hurá je zde“ není vyřčené
jen tak do větru. Věděla jsem, že jsem potřebovala
další pomoc. Uvědomuji si, že jsem neměla
skoro vůbec čas na sebe, na svoje záliby, nikam
jsem nechodila. Jsme jen lidé a naše psychické a
fyzické síly nejsou nevyčerpatelné. Potřebujeme
odpočinek k načerpání dalších sil, elánu a hlavně se
zbytečně netrápit s obavou o své blízké.
Pokud bych byla dnes ve stejné situaci, měla bych
se na koho obrátit. (eo)
Informace pro objednání služby na tel. 777 291 359
dopoledne, e-mail: odlehcovacisluzby@krasnalipa.
cz
Tento projekt je financován z evropského sociálního
fondu z OPLZZ a rozpočtu ČR.

Odborné sociální
poradenství
Poradna budete otevřena každou středu od 13:30
do 16:30 hodin v Komunitním centru, poradnu
zajišťuje občanské sdružení Na Křižovatce. V
poradně získáte služby v těchto oblastech: sociální
dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovněprávní
vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodinné a
partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada
škody, finanční a rozpočtová problematika,
zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo
životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy
práva ČR, právní systém EU, občanské soudní
řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

Malování na hedvábí
Děti, které navštěvují AMARI centrum v
komunitním centru, měly možnost vyzkoušet si pro
ně neznámou techniku malování, a to malování na
hedvábí. Namalovaly si obrázek na vypnuté hedvábí
v kovovém rámečku. I přesto, že tato technika pro
ně byla prvotní zkušeností, tak se jim podařily
opravdové originály. Obrázky si děti mohly odnést

domů, aby se mohly pochlubit svou šikovností i
rodičům. Projekt AMARI centrum je financován z
prostředků Nadace O2 a ze sbírkového projektu
Pomozte dětem!, organizovaného společně Nadací
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.
(Dagmar Hadravová, CEDR
– komunitní centrum, o.s.)
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Plazi v zimě
Prohlédnout si a osahat živého hada v zimě? To
nejde příliš dohromady, ale přesto.
Skupina žáků ze Základní školy v Krásné
Lípě a Mittelschule Neukirch pod vedením
Naturschutzzentra Neukirch společně navštívila
Muzeum plazů ve městě Kamenz.
Při společné hře jsme nejprve určovali, která část
těla na obrázku patří plazům a která ne. Pak už
jsme se jen snažili pochytit co nejvíce z výkladu
místní průvodkyně, někdy nám musela pomoci paní učitelka. Dozvěděli jsme
se toho skutečně hodně, například, proč se korálovci nejedovatí mohou svým
zbarvením a chováním zaměnit s jedovatými korálovci, k čemu má trnorep
trnovitý ostře šupinatý ocas, proč někteří ještěři ztrácí část svého ocasu a další
a další zajímavosti ze říše plazů. Na podlaze byl nakreslen krokodýl v jeho
skutečné sedmimetrové velikosti. Úkolem bylo přečíst německy číslovku 6 666
666. Dobře se toto číslo pamatuje, hůře se nám četlo, ale zvládli jsme to. Tolik
nejmenších krokodýlů, žijících na světě, by se vešlo do největšího krokodýla.
Hrdinové jsme byli do té doby, než paní průvodkyně otevřela terárium, vyndala
hada a my jsme si jej mohli i osahat.
Při krátké procházce městem Kamenz jsme si mohli sami nebo s pomocí paní
učitelky něco nakoupit. Po obědě jsme se vraceli do Neukirch. Tam jsme ještě
vyplnili pracovní listy, posvačili společně a „to už jedeme domů??“, ptá se Filip
Hroník. Jako nováček ve skupině si vedl skutečně skvěle. Příště se sejdeme
u nás v Krásné Lípě.
(Za celou skupinu Hanka a Vítek)

Kritéria pro
přijímání dětí
k předškolnímu
vzdělávání:
ů bl
č ě absolvování
b l
1. Zdravotníí způsobilost
včetně
stanovených očkování – doloženo potvrzením
lékaře
2. Děti v posledním roce před nástupem do
základního vzdělávání a děti s odkladem školní
docházky
3. Děti zaměstnaných rodičů a děti z DD Krásná
Lípa
4. Děti, které mají v MŠ sourozence
5. Děti, které dovrší věk 3 let k 31.8. roku, kdy dítě
nastoupí k předškolnímu vzdělávání
6. Děti, které ve školním roce dovrší věku 3 let
a matka, která je s dítětem na rodičovské
Dovolené, nastoupí do zaměstnání
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MAZLINKOVÁNÍ
Nevíte co si pod tím pojmem představit?
Třeba jen hezky strávené chvilky se svými
nejbližšími, v případě naší školičky jsme si název
půjčili pro společné masáže dětí a rodičů.
Na podzim navštívila naší MŠ Motýlek speciální
pedagožka Mgr.Renata Valová, aby s rodiči
podebatovala na téma “Já malý předškolák“.
Byla to milá návštěva, která měla za cíl starostlivým
rodičům pomoci v úspěšném startu jejich
mrňousků do v pořadí první „školičky“, která je
čeká na cestě životem a odbourat strach rodičů
z případných nezdarů svých dítek.
Paní Valová rodiče nejen upokojila, že tento přelom
v životě děti určitě zvládnou, ač je každé jiné
a potřebuje k tomu různě dlouhou dobu, ale
nabídla jim zároveň kurs masáží pro kojence a malé
děti, prostřednictvím kterého dochází k navázání
větších citových vazeb mezi dětmi a rodiči, ale i
zklidnění těchto neposedných tvorečků.
Slovo dalo slovo a v lednu se uskutečnil první
kurs pro zájemce o masáže z řad maminek přímo
v MŠ. Prostory provoněl masážní olej a linula se zde
příjemná hudba.
Po dvou lekcích již byly maminky dostatečně
obeznámené se způsobem masáží a nutno
podotknout, že odcházely ze školky i důkladně
promaštěné od masáží, které jim na oplátku
poskytli jejich malí darebáčci.
Rodiče si na závěr odnesli i podrobný návod jak
na to a tak myslíme, že tento druh vzájemných
kontaktů určitě najde své příznivce – děti, které
v tomto věku ještě potřebují hlavně pociťovat lásku
svých nejbližších a rodičů, kteří si to budou jistě
maximálně užívat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Mgr. Renatě
Valové z Pedagogicko- psychologické poradny
v Rumburku za ochotu a čas strávený u malých
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Prožili den v
červeném
Na karnevalové řádění děti z Mateřské školy
Sluníčko navázaly Červeným dnem. Karnevalové
masky vyměnily za červené a růžové oblečení a
udělali si pěkné dopoledne spojené se soutěžemi,
diskotékou a výměnou dárečků pro nejlepšího
kamaráda, kterého ve školce mají. Také svačina byla
připravena v červené barvě. Dopoledne, na které
jsme se těšili, se nám moc vydařilo.

Motýlků při výuce tak užitečné a bohulibé činnosti.
(Děti a učitelky MŠ Motýlek)

Včelka
č
navštívila
ší
prvňáky ve škole
Co všechno je čeká ve škole až nastoupí do
první třídy se přesvědčily děti, které navštěvují
Klub Včelka. Na návštěvu do první třídy vyrazily
společně s předškoláky z mateřské školy Motýlek a
prvňáčci jim všem předvedli nejen co všechno už
dovedou, ale i jak vypadá opravdové vyučování.
Děti z Včelky to velice nadchlo a návštěva školy jim
pomůže překonat všechny obavy, které doposud
měly spojené s nástupem do 1. třídy.
Klub VČELKA je součástí projektu AMARI centrum,
který je financován z prostředků Nadace O2
a ze sbírkového projektu Pomozte dětem!,
organizovaného společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí.
(Dagmar Hadravová, CEDR
– komunitní centrum,, o.s.))
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 63. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18.02.2010
I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 63 - 01
RM projednala přípravu jednání 21. zasedání ZM dne 4. 3.
2009 a jeho hlavní program:
- Plán práce ZM na rok 2010
- Ekonomická situace a připravované projekty města.
Kanalizace Krásná Lípa (II.etapa)
Usnesení RM č. 63 - 02
RM schvaluje podmínky výběrových řízení formou výzvy
k podání nabídky pro výběr zpracovatele realizační projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru pro
akci Kanalizace Krásná Lípa (II. etapa), dle přiloženého
návrhu.
II. Došlá pošta
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek: p. p. č. 3013 o
výměře 637 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 63 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1768, p. p. č.
1835, p. p. č. 1836/3 a p. p. č. 1844/4, vše k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1992/1 a p. p. č.
2092, o celkové výměře 82 250 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
včetně porostů za cenu 3 750 000 Kč Petru Pudilovi, Praha
6, Jaselská 311/25.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2267 o výměře
42 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavlu a
Monice Kubáňovým, Krásná Lípa, Pražská 67 za cenu 840
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 63 - 07
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek: p. p. č.
2443/1 část o výměře 100 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 63 - 08
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 284/1 o výměře 589 m2,
k. ú. Krásná Lípa Tomáši Ticháčkovi, Praha, Podjavorinské
1605 z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 63 - 09
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 77/3, 869/3, 1084/4,
1116/1, 1342/4, 1378/2, 1691/4 a 1691/6, vše k. ú.
Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR.
Byty - Usnesení RM č. 63 - 10
RM neschvaluje pronájem bytu č. 1, Krásná Lípa,
Havlíčkova 628/34 Daliboru Jansovi, Krásná Lípa,
Nemocniční 1063/28 z důvodu dluhů vůči městu
Krásná Lípa.
III. Různé - Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 11
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 12-17/2008 ze
dne 11. 9. 2008 o prodeji části p. p. č. 1738/2, k. ú. Krásná
Lípa z důvodu nezájmu žadatelů.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 63 - 12
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 17-10/2009 ze
dne 18. 6. 2009 o prodeji p. p. č. 976/5 a části p. p. č. 746,
vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu nezájmu žadatele.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 13
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
98/23/70/007 (nájemce Věra Dušánková), kterým se ze
smlouvy vypouští p. p. č. 1987, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 63 - 14
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2006/23/15008
(nájemce Martin Bartoš), kterým se ze smlouvy vypouští
p. p. č. 224, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 63 - 15
RM ruší usnesení RM č. 53-05 ze dne 6. 8. 2009 o pronájmu p. p. č. 268/2, k. ú. Zahrady a p. p. č. 272/2 a p. p. č.
272/1, vše k. ú. Krásný Buk z důvodu nezájmu žadatele.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 63 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č.
2002/23/15-106 (nájemce Martin Hercog), kterým se
mění výměra p. p. č. 775/1, k. ú. Krásná Lípa z 3406 m2
na 1790 m2.
Byty - Usnesení RM č. 63 - 17
RM schvaluje započtení investic do bytu č. 13, Lence
Hučkové, Krásná Lípa, Studánecká 564/16 ve výši 3 346
Kč za těchto podmínek:
1. provedené investice se stanou součástí bytu a majetkem města Krásná Lípa,
2. kontrolu vynaložených investic odsouhlasí Petr Oliva,
vedoucí odboru majetkového a civilně správního.
Nemovitost - Usnesení RM č. 63 - 18
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zrušení
předkupního práva jako práva věcného k nemovitosti Masarykova 423/31, Krásná Lípa mezi městem
Krásná Lípa a Kamilem Koutníkem a Janou Kout-

níkovou oba bytem Krásná Lípa, Masarykova 423/31.
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ, p. o.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 63 - 19
RM doporučuje ZM schválit navýšení neinvestičního
příspěvku na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ o částku 611 000Kč.
Neinvestiční příspěvek na provoz KOSTKA, p. o.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 63 - 20
RM doporučuje ZM schválit žádost KOSTKA, p. o. na
navýšení neinvestičního příspěvku na provozní výdaje v
hlavní činnosti příspěvkové organizace KOSTKA o částku
138 000Kč.
Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2009 Usnesení RM č. 63 - 21
RM doporučuje ZM schválit Hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009,
dle předloženého návrhu.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok
2009 - Usnesení RM č. 63 - 22
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích
finančních kontrol za rok 2009 vč. zpráv příspěvkových
organizací města ZŠ a MŠ, KOSTKA v předloženém znění.
RM vyzývá ředitelku příspěvkové organizace RELAX ke
splnění své povinnosti - vypracovat Zprávu o finanční
kontrole v RELAX za rok 2009.
Kontrola hospodaření p. o. KOSTKA Krásná Lípa Usnesení RM č. 63 - 23
RM bere na vědomí Zprávu auditora o kontrole
hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa
za období od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008.
Relax Krásná Lípa, p. o. - Usnesení RM č. 63 - 24
RM projednala činnost příspěvkové organizace Relax
Krásná Lípa a odvolává Věru Povolnou z funkce ředitelky
p. o. a to k termínu 25. 2. 2010. RM schvaluje jmenování
Jana Koláře ředitelem p. o. Relax k datu 26. 2. 2010 a
platový výměr.
Daňové přiznání za rok 2009
Usnesení RM č. 63 - 25
RM schvaluje mandátní smlouvu na zpracování
daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
za zdaňovací období roku 2009 mezi městem Krásná
Lípa a daňovou poradkyní Ing. Libuše Boulová,
Příbram VIII, Čechovská 66, v předloženém znění.
Daňové plnění - Usnesení RM č. 63 - 26
RM se seznámila a bere na vědomí daňové plnění za rok
2009, dle předloženého znění.
Předání pohledávek k vymáhání
Usnesení RM č. 63 - 27
RM schvaluje předání pohledávek města
Krásná Lípa v předloženém znění k vymáhání
společnosti PROFI-CZ spol. s r. o., Plzeň.
Prodloužení plných mocí - Usnesení RM č. 63 - 28
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná
Lípa předaných poprvé dne 26. 1. 2009 k vymožení
společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u
těchto pohledávek prodloužení doby k jejich vymožení o
dalších 12 měsíců s účinností od 26. 1. 2010.
Prodloužení plných mocí - Usnesení RM č. 63 - 29
RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná
Lípa předaných poprvé dne 2. 3. 2004 k vymožení
společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje
u těchto pohledávek šesté prodloužení doby k jejich
vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 2. 3. 2010.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 63 - 30
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 5609076581
pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu
způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. s.
Úspory energie - OPŽP - Usnesení RM č. 63 - 31
RM projednala přípravu a schvaluje žádost na akci Realizace úspor energie u budov školní jídelny a školní družiny
v Krásné Lípě a v rámci OPŽP na SFŽP ČR.
České Švýcarsko o. p. s. - Usnesení RM č. 63 - 32
RM projednala výsledky předchozích jednání Správní rady
a fungování o. p. s. České Švýcarsko.
Vrácení kauce - Usnesení RM č. 63 - 33
RM nesouhlasí s vrácením kauce Jitce Jursíkové, Praha,
Kvapilova 360. Žadatelka složila částku 500 Kč jako záruku
za uvedení městské zeleně do původního stavu. Tato
částka bude započtena s náklady spojenými s obnovou
poškozené zeleně. RM ukládá Karlu Marešovi vymáhat
zbylé náklady spojené s obnovou poškozené zeleně ve
výši 330 Kč.

Přijmutí darovaných pozemků
Usnesení RM č. 63 - 34
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu na pozemky
č. 3154, 3152, 3157 a část 2385/34, k. ú. Krásná Lípa. vedoucí pod cyklostezkou ve směru od Správy NPČŠ až k
ulici Dukelská s Ústeckým krajem.
Pasport místních komunikací
Usnesení RM č. 63 - 35
RM doporučuje ZM schválit Upravený a doplněný pasport
místních komunikací a plán zimní údržby.
Kanalizace, přivaděč - Krásná Lípa, Krásný Buk - Usnesení RM č. 63 - 36
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na akci
Krásná Lípa, Krásný Buk - kanalizace, přivaděč, ČSOV,
ČOV uzavřenou s firmou Severočeská vodárenská
společnost a. s., Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49099469,
dle předloženého návrhu.
Smlouva o servisní činnosti - Dodatek č. 1
Usnesení RM č. 63 - 37
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o servisní činnosti č.
2003/19/11-003 uzavřenou s Bc. Josefem Papouškem,
Chřibská 310, dle předloženého návrhu.
Komise pro výběrová řízení - Usnesení RM č. 63 - 38
RM schvaluje nové složení komise pro výběrová řízení
takto: členové - Ing. Jiří Rous, Mgr. Milan Sudek, Jan Kolář,
Josef Myšák, Jiří Vích, náhradníci - Jana Gálová, Petr Oliva,
Karel Mareš, Dana Smolová, Jaroslav Stibor.
Dodatky k nájemním smlouvám
Usnesení RM č. 63 - 39
RM pověřuje Janu Gálovou, místostarostku města uzavíráním dodatků s nájemníky bytů v majetku města
Krásná Lípa.
Členské příspěvky - Usnesení RM č. 63 - 40
RM doporučuje ZM schválit členské příspěvky města
Krásná Lípa na rok 2010 do:
1) Destinační fond ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši Kč 18 710 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši Kč 9 420 Kč,
4) Svazek obcí TOLŠTEJN ve výši 16 537, 50 Kč,
5) Sdružení pro rozvoj šluknovska ve výši 14 516 Kč,
6) Agentura rozvoje Tolštejnského panství ve výši 12 000
Kč (poslední příspěvek města).
Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení RM č. 63 - 41
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do
Integrovaného operačního programu 3.1 b) na realizaci
investičního projektu Rekonstrukce Centra sociální integrace v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa v rozsahu, dle předloženého záměru a doporučuje ZM schválit
případný spolupodíl ve výši max. do 5,7 mil. Kč.
Zajištění provozu Centra sociální integrace
Usnesení RM č. 63 - 42

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o neinvestiční
dotaci na projekt Centrum sociální integrace do
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvy č. 55. RM ukládá Janě Gálové připravit návrh žádosti
o dotaci.
Partnerství - Usnesení RM č. 63 - 43
RM schvaluje partnerské smlouvy o spolupráci při realizaci projektu - Rekonstrukce Centra sociální integrace s
RS Čačipen, s o. p. s. České Švýcarsko a p. o. ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce na zapůjčení prostor
společenské místnosti v objektu Nemocniční 1156/16 pro
činnosti odlehčovací služby mezi městem Krásná Lípa a p.
o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Společenský ples - Usnesení RM č. 63 - 45
RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního
domu a prominutí poplatku ze vstupného na konání V.
Společenského plesu příznivců kultury na Šluknovsku dne
20. 3. 2010.
Plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 63 - 46
RM schvaluje program kina a plány akcí v KD na březen
2010, dle předloženého návrhu.
Kronika města - Usnesení RM č. 63 - 47
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za
měsíc leden 2010 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Žádost MUDr. Josefa Kořínka o úhradu zřízení nového
odběrného místa elektrické energie,
- Přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa od r. 1994 do
r. 2009,
- Příjmy sportovního areálu vč. haly a tělocvičny za období od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2010,
- Přehled návštěvnosti městské knihovny Krásná Lípa za
leden r. 2010,
- Usnesení a zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne
3. 12. 2009,
- Usnesení a zápis ze zasedání Svatku obcí Tolštejn ze dne
29. 1. 2010.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 2.
2. 2010,
- Zápis z 19. schůze kontrolního výboru ZM ze dne 28. 1.
2010,
- Zápis z 31. schůzky finančního výboru ze dne 16. 2.
2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 2. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne
2. 2. 2010.

Krásnolipští šachisté vedou
krajský přebor
V čelee tabulky Krajského přeboru družstev ŠSLK2009/2010 jsou i po devátém
devá
kole šachisté z TJ Krásná Lípa. Příští – 10. kolo - se odehraje 21. března a
Krásnolipští změří své síly se šachisty z ŠK Libštát.
9. kolo
TJ Krásná Lípa
Natsidis Christoph (C)
Bach Markus (C)
Buchcar Tomáš
TĜešĖák Filip
Bach Ulf-Gunter (C)
Štefanik OldĜich
PrĤdek JiĜí
Princ JiĜí

Tabulka po 9. kole:
PoĜ.
Družstvo
1.
TJ Krásná Lípa
2.
TJ Bižuterie Jablonec n.N.
3.
ŠK Libštát
4.
Desko Liberec „B“
5.
ŠK ýeská Lípa
6.
ŠK Zikuda Turnov „C“
7.
TJ Slavia Liberec
8.
Jiskra Tanvald
9.
TJ Spartak Rokytnice n.J.
10.
TJ Lokomotiva Liberec „A“
11.
TJ Lokomotiva Liberec „B“
12.
1. Novoborský ŠK „D“

2313
1976
2030
1838
2000
1819
2080
1904
5½

1
1
1
0
1
0
1
½

:

V
8
7
6
4
5
4
4
3
4
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
½

R
1
1
1
3
0
1
0
3
0
1
3
2

2215
2159
2046
1955
1958
1896
1817
1784
2½

P
0
1
2
2
4
4
5
3
5
7
6
7

ŠK Zikuda Turnov “C“
Maršálek ZdenČk (V)
Beneš Petr (H)
Brouþek Tomáš
Šonský Miroslav
DrahoĖovský Ivo
Konopka Lukáš (H)
Ježek LudČk
Trávník Petr

Body
25
22
19
15
15
13
12
12
12
4
3
2

Skóre
47,0
43,5
41,0
41,0
36,0
37,0
36,5
36,0
31,5
31,0
26,0
25,5
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