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Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 17. února
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 3. února 2011

4,- Kč

Soutěž Daruj mobil - vyhraj mobil
má svého výherce
Akce
na
podporu
třídění
drobných
elektrospotřebičů Daruj mobil - vyhraj mobil
má svého vítěze. Je jím Josef Straka, který získal
moderní dotykový telefon. Vítěze soutěže
na krásnolipské radnici vylosoval starosta města
Jan Kolář za účasti zástupců spoluorganizátorů
- města Krásná Lípa a Základní a mateřské školy
Krásná Lípa.
Během dvou týdnů lidé darovali sto padesát osm
mobilních telefonů, z toho v základní škole sto
dvacet jedna a na radnici třicet sedm mobilů.
(jk)

O České Švýcarsko byl na veletrhu v Brně zájem
V polovině ledna se již tradičně konal v Brně
veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2011,
na kterém nechyběli zaměstnanci společnosti
Českého Švýcarska se společnou prezentací
přeshraničního regionu Českosaské Švýcarsko.
Největší zájem o České Švýcarsko projevovali hlavně
čeští návštěvníci. Návštěvníky veletrhu u našeho
stánku zajímaly hlavně informace o cyklotrasách
v Českém Švýcarsku a trasách pro rodiny s dětmi.
Mile nás překvapil intenzivní zájem lidí o situaci
v regionu po letních povodních – zejména o stavu
soutěsek ve Hřensku. Čím dál větší zájem je také
o naše sousedy – tedy Saské Švýcarsko, řada lidí,
kteří již navštívili České Švýcarsko se sem opět
vrací a snaží se poznávat a navštěvovat turistické
atraktivity v Sasku. (Dana Štefáčková, o.p.s. České
Švýcarsko)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 14.2. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.2.
2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
28.2. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 3.3. 2011 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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let

Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
Klub VČELIČKA
krasnalipa.cz,
Po, St 9:00-11:00
tel.: 777 291 359
pro rodiče s dětmi
do 6 let
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě
Amari klub pro děti
s pečovatelskou službou. St 14:00-16:00
odlehcovacisluzby@
Příprava do školy,
krasnalipa.cz,
doučování
tel.: 777 291 359
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Hlídání dětí
Čt 14:00 - 16:00
v domácnosti nebo
volnočasové aktivity
u nás
odlehcovacisluzby@
T-klub pro děti
krasnalipa.cz,
a mládež
tel.: 777 291 359
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
Amari poradna
tklub@krasnalipa.cz
St 8:00-16:00
tel.: 774 233 010
oblast bydlení,
vzdělávání, zadluženosti, Praní, žehlení prádla
dávek apod.
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
Občansko - právní
tel: 412 354 842
poradna
Každé první a třetí
Hry s Kostkou
pondělí v měsíci
Út 16:00-18:00
od 17:00
soutěže, besedy, výlety
kc@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 842
tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
JOB poradna
Agentura pro sociální
PO 9:00-17:00
začleňování
Nabídka pracovních
Cedr, o. s.
míst, jednání se
Agentura Pondělí, o. s.
zaměstnavatelem
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Třiďme i drobné světelné zdroje
Malý propagační třídící koutek ve foyer krásnolipské
radnice, u vstupu na poštu, se opět rozrostl.
K separačnímu boxu na drobné elektrospotřebiče
nejprve v září přibyl válec na použité baterie
a zatím posledním přírůstkem je malý separační
box na nepotřebné světelné zdroje.
Odkládat sem můžete použité úsporné
kompaktní zářivky, výbojky, krátké trubicové
zářivky (do 40 cm délky), ale i moderní LEDdiodové zdroje. Do nádoby naopak nepatří
klasické žárovky, halogenové a reflektorové
zdroje.
Použité zdroje obsahují řadu nebezpečných
látek - například rtuť, ale i materiál
k opětovnému použití. Nevhazujte je
proto do popelnic ke komunálnímu
odpadu a využijte naši nabídku ke třídění.
Kromě uvedeného místa můžete veškerý
elektroodpad bezplatně uložit i ve sběrném
dvoru našich technických služeb.
A že krásnolipští třídit umí, potvrzují

opakovaně naše výborné výsledky v soutěži
ve třídění odpadů měst Skleněná popelnice. Jen
baterií se nově od září vytřídilo ve výše zmíněném
válci více jak 30 kilogramů, které by jinak z většiny
skončily na skládce komunálního odpadu
v Rožanech u Šluknova.
(jk)

Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 5. – 6. 2. 2011 MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV,
tel.: 412 507 588
- 12. – 13. 2. 2011 MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II – Nové Město,
tel.: 412 523 410
- 19. - 20. 2. 2011 MUDr. Charvát Pavel, J.Š. Baara 692/26, Děčín V - Rozbělesy,
tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE

Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin.
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. 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: Co mám dělat, když jsem už podepsal rozhodčí doložku, dluh jsem nezaplatil a čeká mne
rozhodčí řízení podle Rozhodčího řádu Sdružení rozhodců s.r.o.?
Odpověď: Rozhodčí doložka zní: „Veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany
zavazují řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového
řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o. s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění
na internetových stránkách Sdružení rozhodců http://www.sdruzenirozhodcu.cz. Smluvní strany
výslovně prohlašují, že tyto dokumenty považují za svá ujednání a měly možnost se s nimi seznámit.“
Váš věřitel podá žalobu u rozhodčího soudu Sdružení rozhodců. Vy musíte jednak přebírat poštu,
protože řád stanoví fikci doručení, jednak včas, tedy podle řádu do pěti dnů, namítat neplatnost
doložky, protože odporuje zákonu o rozhodčím řízení. Jinak už nemáte šanci. Doložka odporuje
zákonu, protože Sdružení rozhodců s.r.o. není rozhodčí soud zřízený podle zákona o rozhodčím řízení.
Poté rozhodce stejně rozhodne, že jste povinni zaplatit. A vy musíte napsat Okresnímu soudu v Děčíně,
že bude navržena exekuce kvůli tomuto konkrétnímu číslu jednacímu a vaší osobě, ale že rozhodčí
nález nemůže být vykonatelný, protože Sdružení rozhodců s.r.o. není rozhodčí soud zřízený podle
zákona.
Pak musíte počkat, až bude nařízena exekuce, a zase se odvolat proti soudem nařízené exekuci. Pokud
exekutor přesto začne provádět exekuci (to je možné), musíte navrhnout zastavení výkonu rozhodnutí
podle § 268 o.s.ř., protože neexistuje exekuční titul – Sdružení rozhodců s.r.o. není rozhodčí soud
zřízený podle zákona. Na tento návrh soud zareaguje – pokud by ho zamítl, musíte se odvolat!
Nakonec podá Váš věřitel normální žalobu u soudu, protože peníze fakt dlužíte – a pokud to není
promlčeno, soud prohrajete. Pokud je to promlčeno, má věřitel smůlu. Ale nespoléhejte na to!

3. únor 2011

Inzerát - vyhlášení
výběrového řízení
České Švýcarsko o.p.s. hledá
nového kolegu na pozici
informační služba.
Požadujeme:
znalost německého jazyka
nutná, výborná znalost regionu Českosaské Švýcarsko,
SŠ vzdělání, znalost MS Office,
nástup: 1. 4. 2011. Sezónní práce:
duben-říjen 2011. Pracoviště:
Dolní Chřibská. Strukturovaný
životopis a motivační dopis, prosím, zašlete nejpozději do 20. 2.
2011 na adresu: lenka.stiborova@ceskesvycarsko.cz .
Bližší informace na www.ceskesvycarsko.cz/ops/volna-mista/ .

Nabídka pronájmu
mobilního pódia
b í TTolštejn,
lšt j jjehož
h ž jje město
ě t KKrásná
á á LLípa
Svazekk obcí
členem, nabízí k pronájmu vysoce variabilní
mobilní podium, včetně možného zastřešení,
vyrobené převážně z hliníku, v základním rozměru
8m x 5m (40m2), zastřešení 48m2.

strana 3

Výběrové řízení
Starosta města Krásná Lípa ve smyslu § 7 odst.
3 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů (dále jen zákon),
vyhlašuje výběrové řízení, které je podmínkou pro
jmenování do funkce
VEDOUCÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁSNÁ
LÍPA.
Lhůta pro podání přihlášky: dnem určeným pro

podání písemné přihlášky je 16. únor 2011 včetně,
a to do 17:00 hodin.
Způsob podání písemné přihlášky: Přihlášení je
provedeno podáním písemné přihlášky uchazeče
v zalepené obálce označené „Výběrové řízení –
vedoucí úřadu“ – do podatelny MěÚ Krásná Lípa.
Předpokládaný termín nástupu: od 1. března 2011
Podrobnosti naleznete na www.krasnalipa.cz.

„Zážitky v Českosaském
Švýcarsku“ 2011

Obrazová brožura
„Vítejte v Českosaském
Švýcarsku“

Druhé číslo úspěšného magazínu pro návštěvníky
regionu Českosaského Švýcarska a Šluknovského
výběžku přináší nová témata. Jmenujme alespoň
druhou část putování za rozhlednami, tipy pro
vozíčkáře, nebo rozhovor s Václavem Sojkou.
Magazín vychází v českém a německém jazyku.
V elektronické verzi můžete listovat na http://www.
ceskesvycarsko.cz/brozura-zazitky/
Zdroj: České Švýcarsko, o.p.s.

Právě vychází jednoduchá tříjazyčná (čeština,
němčina a angličtina) obrazová brožura o regionu Českosaského Švýcarska. Brožuru vydalo České Švýcarsko, o.p.s. společně s Tourismusverband
Sächsische Schweiz. Náhled brožury je k vidění na
http://www.saechsische-schweiz.de/docs/imagebroschuere.pdf
Zdroj: České Švýcarsko, o.p.s.

V Českém Švýcarsku je rys ostrovid
Na výskyt rysa ostrovida v Č
Českosaském ŠŠvýcarsku
dosud ukazovaly jen nepřímé důkazy. Nové
snímky z fotopastí, monitorujících zvířata na území
Národního parku, jsou prvním obrazovým
dokladem toho, že se zde rys skutečně zdržuje.
“Při vyhodnocování fotografií pořízených počátkem
ledna jsme narazili na dva snímky, na nichž je vidět
rozutečená zvěř a místo ní rys. Nyní máme konečně
jistotu, že škrábance na stromech, stržené srnky
a otisky stop ve sněhu nebo v blátě jsou opravdu
od rysa,” řekl ředitel Správy Národního parku Pavel
Benda.
Rysa do Českosaského Švýcarska pravděpodobně
přilákal klid, typický pro zimní období. Lze očekávat,
že v letní sezóně se opět stáhne do turisticky méně
atraktivní oblasti, například do bývalých vojenských
újezdů v Sasku.
Za relativně krátkou dobu existence Národního
parku se tak jedná vedle lososů obecných
a sokolů stěhovavých o další potvrzený návrat

velmi vzácného živočišného druhu. Zatímco
do programu “Návrat lososů” se veřejnost může
aktivně dárcovsky zapojit, rysovi naopak prospěje,
když bude mít i nadále svůj klid.
(Tomáš Salov)

Zlatá múza severu za rok 2010
V letošním roce již po páté udělila Oblastní
akademie pracovníků v kultuře na Šluknovsku
veřejné nominace na zisk prestižní ceny ZLATÁ
MÚZA SEVERU. Za pozoruhodné aktivity v oblasti
kultury ve Šluknovském výběžku v roce 2010
získaly návrh na toto ocenění:
Mezinárodní loutkový festival – Dolní Poustevna,
Taneční skupina Stars – Varnsdorf, Varnsdorfská

komorní filharmonie – Varnsdorf, Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství – Krásná
Lípa, Spolek přátel umění Rumburska – Rumburk.
Hlavní cena Zlatá múza severu 2010 bude
předána na 6. společenském plesu přátel kultury
na Šluknovsku v sobotu 12. února v Kulturním
domě ve Starých Křečanech.
(kam)

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
ÚNOR 2011
Zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna
v minulém týdnu navštívil Krásnou Lípu.

JAKO KOČKY A PSI

středa 9.2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Kitty, bývalá agentka kočičí špionské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní
nejen psí nepřátele, ale i své bývalé kočičí kamarády. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

RODINKA

středa 16. 2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nová setkání se starými oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty – raubíři a novými rodinnými příslušníky,
o které se rodinka za více než třicet let rozrostla. 90 min. Mládeži přístupno.

FOTŘI JSOU LOTŘI
pondělí 21. 2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj
v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvězdu a hlavně to tolik nesype. 98 min. Mládeži přístupno.
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Co bylo a zbylo...v Krásné Lípě
Krásná Lípa (Schönlinde) - letovisko s devíti sty domy
a sedmi tisíci obyvateli. Četné vily, dobře udržované
zahrady a rozlehlé parky a skupiny stromů uprostřed
domů propůjčují zvláštní výraz vzhledu města
zarámovaného krásně tvarovanými kopci. 420 –
450 m.n.m., nádherný horský vzduch, blízko ležící
překrásné lesy. Vynikající pověsti se město těší díky
vynikajícímu pěstování hudby a zpěvu. Jde o město
s významnou výrobou tkalcovské, přádelnické,
barvířské, niťařské, soustružnické, koželužské, výroba
umělých květin, pletařských jehel, důležitá výroba
piva a tak dále.
Pozoruhodný,
římskokatolický
farní
kostel
v bezprostřední blízkost náměstí s krásným
schodištěm s oltářními obrazy od J. Ritterra von
Führich („Madonna v jeskyni“), Kindermanna,
Kadlíka, sochy od Petricha a další, nově zbudovaný
starokatolický kostel s oltářním obrazem od Augusta
Frinda. Poštovní, telegrafní a telefonní úřad, městská
elektrárna, velké novostavby, všem novodobým
zdravotnickým požadavkům odpovídající veřejná
nemocnice, několik lékařů, lékárna, nově postavené
znamenitě vybavené městské lázně, plovárna.
Nádherný rozlehlý veřejný park s překrásnými
cestičkami, pozoruhodný válečný pomník. Dobrá
nájemní doprava. Od května do konce září ve všech
slunečných a svátečních dnech dvakrát denně
omnibusové jízdy z Krásné Lípy do Zadních Doubic
(„Český mlýn“) a zpět.
Takto se mimo jiné psalo o Krásné Lípě v turistických
průvodcích v roce 1910. Autoři opomněli ještě
zmínit bohatou industriální výstavbu. Krásná Lípa
měla v roce 1864 čtrnáct továren a dvacet šest
obchodních domů s rozmáhajícím se průmyslem
přibývali honosné stavby s parkovou úpravou.
Bohužel, i Krásnou Lípu postihla doba stagnace.
Po vysídlení původního obyvatelstva většina
nových osídlenců neměla patřičný vztah k svému
novému domovu. To se projevilo i na rázu města.
V poválečné době podlehlo demolicím přes čtyři
sta objektů.
V součastné době se Krásná Lípa díky práci radnice
mění a směřuje k názvu svého jména.
Bohužel následkem lhostejnosti majitelů některých
budov a důsledně nevyužívané stávající legislativy
demolici podléhají další objekty přicházíme o další
jedinečné stavby, se kterými se nevratně mění
tvář našeho okolí. Jen za poslední léta byla během
jedné zimy rozebraná Jägrova textilní budova
v Krásném Buku. Objekt byl postaven v roce 1881
a k sortimentu výroby patřily dámské punčochy,
pánské ponožky, dětské punčocháče, kazajky,
noční košile a po celém světě proslavené pánské
spodky (Jégrovky). Další zimu začala před očima
mizet první krásnolipská pletařská továrna, která
byla založena v roce 1850 průmyslníkem Štěpánem
Schindlerem o okna, střechu a všechny stropy.
Náhradou ve vybourané továrně vznikla velká
skládka věcí, které se nedají prodat nebo spálit.
Letošní zimu historie této budovy definitivně
skončila, když se její část zřítila a zbytek musel
majitel nechat zbourat. Ruce nenechavců se
nezastavily ani před reprezentační budovou
pletařské školy, která byla postavena v roce 1899
a svému účelu sloužila mnoha generacím. Jak se
dá vybydlet bytový fond za ignorace vlastníka
předvedl i poslední obyvatel faktorského domu
v Nemocniční ulici. Zanikl tak řemeslný odkaz
našich předků a jeden z nejhezčích patrových
podstávkových domů ve městě.
Je jasné, že se výroba do opuštěných objektů
nevrátí, ale ve světě je trend industriální budovy
využívat po přestavbě jako různé ateliery
a k atypickému bydlení. Důkazem toho, že to jde
je například i objekt bývalého domu chovatelů,
který zrekonstruovalo město Krásná Lípa na Dům
volného času.
(Václav Hieke, vik)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00-12:00
PROGRAM NA ÚNOR
9.2. Scrabble
16.2. Turnaj v šipkách
23.2. Beseda a promítání o historii
Červeného kříže s Ester Sadivovou.
Změna programu vyhrazena.

Valentýnský dárek

Výlet do Dětenic

Pod vedením Jindry Svobodově si v pátek
11. února od 16:00 můžete vlastnoručně vyrobit
dárek, kterým můžete obdarovat Vaší blízkou
osobu u příležitosti svátku svatého Valentýna. Akce
je vhodná pro ženy, muže i děti. Poplatek 30,- Kč.
Akce se koná v Kostce v Krásné Lípě (Dům služeb,
1. patro). Na akci není nutné se předem přihlašovat.

V sobotu 28. května se můžete společně s Kostkou
vydat na výlet do Dětenic. Na programu výletu
je prohlídka Staroměstského náměstí a věže
v Mladé Boleslavi, prohlídka barokního zámku
v soukromém vlastnictví manželů Ondráčkových,
prohlídka pivovaru - dobové interiéry sladovny,
bednárny, varny, laboratoře, chmelnice, ležáckých
sklepů, spilky a ledárny, historické sklepy, unikátní
výroba piva z 18. století, originální pivovarnické
muzeum, vstup na historický program
do středověké krčmy - tanečnice na stolech, až tři
živé kapely za večer, pobaví vás kejklíři, šermíři, fakír
(vystoupení s živým hadem) a žebráci. Součástí
programu je i upalování čarodějnic, připravte
se na šokující středověké prostředí a poněkud
drsnou mluvu - středověk není současnost. Cena
výletu je 550,- Kč. Zajištěna je doprava tam a zpět.
Závazné přihlášky včetně úhrady ceny podejte do
13. 4. 2011 Marcele Jansové, Kostka Krásná Lípa.

Sportovní karneval
Únor v Domečku
Na Kopečku v Rumburku
Včelí a včelařovy světy
Na výlet do dvou světů, které jsou
spojené jedním koníčkem, nás ve středu
9. února v 19:00 zavede povídáním o jeho
dlouholetém zájmu o včelí svět Láďa
Dlouhý. Další díl z Příručky neobvyklých
koníčků.
Červený kříž- Henri Dunant a Alice
Masaryková
Ve středu 16. února v 19:00 jste zváni
na zajímavou přednášku Ester Sadivové
z rumburského muzea, na které se dozvíte
okolnosti založení Červeného kříže a další
informace z historie této významné
instituce. Věřte, že nudit se nebudete!
Mongolsko
Mongolskou stepí nezávisle - pěšky
a stopem - se člověk může v této krásné
zemi toulat věčnost a při tom si prožít
hluboký pocit svobody. Ve středu 23.
února v 19:00 o tom budou vyprávět
Bára a Rosťa Součkovi z cyklu Dvouleté
putování po Asii.
Mezinárodní den prodavačů cibule
Od 9. února můžete navštívit výstavu
obrázků Akademie příslibu nejen z jejích
cest - výstava fotografií - Jiří Čunát,
Gymnázium Varnsdorf.

Hanky Panky
a Televarieté
Pražská trawesti skupina HANKY PANKY
16.dubna opět navštíví Krásnou Lípu. Od 19:00
v Kulturním domě vystoupí s novým programem
Televarieté. Vstupné 200,- Kč. Předprodej zajišťuje
pí. Semelková

Nejslavnější značky
Ústeckého kraje
a Českého Švýcarska
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
Vás zve na atraktivní přednášku Martina Krska
- novináře, popularizátora historie a autora
stejnojmenné knihy, který Vás seznámí s bohatou
a slavnou historií tohoto kdysi průmyslového
regionu.
Přednáška se uskuteční 24. února od 17:30
hod. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě
a dozvíte se na ní, že řada značek z našeho okolí
jako např.: Mikulášovické nože, Motocykly Čechie
Böhmerland, Mýdlo s jelenem, Elite Varnsdorf,
Čokoládovny Diana, Jäger (spodky jegrovky),
Diamon a řada dalších... se proslavila doma
i ve světě.

Oddíl kopané TJ Krásná Lípa pořádá v pátek
18.února od 20:00 hodin v Kulturním domě
v Krásné Lípě SPORTOVNÍ KARNEVAL. Hrát bude
skupina Galaxie z České Lípy. Vstupné 150,- Kč.
Vstupenky jsou k dostání u pí. Smolové na tel.:
721 006 386.

Beruškový karneval
Mateřské centrum Beruška pořádá v úterý
8. února od 9:30 hodin v podkroví školní družiny
pro všechny malé dětičky karneval. Malé účastníky
v maskách a jejich doprovod čekají dvě hodiny
zábavy a překvapení. Více na www.mcberuskakl.
wz.cz

Užijte si lyžování
s karnevalem
Profesionální zásah horské služby z Harrachova,
ukázky lyžařského umění reprezentačního moniski
týmu a telemarkového týmu, ukázky agility ze
Šluknova, sněžný ring s juniorským reprezentantem
v boxu, záchranáři z České Kamenice, ledový bar
v režii hornopodlužských hasičů, hry a soutěže
na lyžích i bez lyží pro děti a samozřejmě nezbytná
soutěž o nejhezčí dětskou i dospělou masku. To vše
nabízí druhý ročník karnevalu na sněhu, který se
uskuteční v sobotu 26. února od 14:00 v lyžařském
areálu v Horním Podluží.
Kromě zajímavých, vážných i nevážných aktivit by
Vás na karneval mohl přilákat i závod ve sjezdu
na čemkoli o zajímavou cenu – snowboard.
Karnevalovou taškařici ve 20:00 ukončí sjezd
s loučemi a společné pouštění lampiónů štěstí
a stejně jako v loňském roce, akrneval vyvrcholí
závěrečným ohňostrojem.
Symbolické vstupné 30,- Kč bude věnováno
na činnost občanského sdružení Bolíto, které se
věnuje závažně popáleným dětem.

Nedělní odpoledne
v Jiřetíně pod Jedlovou
V Pohádkové galerii řemesel v Jiřetíně pod
Jedlovou v současné době můžete vidět sbírku
hasičských vozů a práce řemeslníků a šikovných
lidí zdejšího okolí. Návštěvníci galerie navíc mohou
využít prostorů ve výtvarné dílničce a něco si
vyrobit - například náramky, náušnice, různé
koláže, dřevěné panáčky, namalovat si hrníček,
pracovat s keramickou hlínou a mnoho jiného.
Nebo tu mohou načerpat inspiraci k vlastní tvorbě.
Otevřeno je v sobotu a v neděli od 13:00 do 17:00
hodin a cena vstupného je pro dospělé 40,- Kč, pro
děti a důchodce 30,- Kč
Nedělní únorová odpoledne v Pohádkové galerii:
6.2. - Ukázka vitrážové tvorby
13.2. - Předvedení postupu výroby australského
hudebního nástroje didgeridoo s ukázkou živého
hraní
20.2. - Malování hrníčků
27.2. - Výroba korálkových koláží

Měsíčkový ples
Nobilis Tilia
V sobotu 26. února se v Kulturním domě v Krásné
Lípě koná IV. reprezentační „měsíčkový“ ples
občanského sdružení Nobilis Tilia. K rozjásání
Vašich duší i uší bude hrát Galaxie, čeká Vás
program i tombola, jaké svět ještě neviděl. 150,- Kč
vstupným přispíváte na pořádání Svatojánských
slavností bylin ve Vlčí Hoře.

Kde pohádky končí,
aneb Osudy Dolského
mlýna
Výstavu, která přibližuje historii i současnost
kulturní památky Dolský mlýn u Kamenické
Stráně, můžete shlédnout v ambitu Lorety
v Rumburku od 5. 2. do 30. 3. 2011. Přístupná je
od úterý do soboty od 9.00 do 16.00 hod. Pořádá
ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
a Správa Národního parku České Švýcarsko.
Vstupné je 30 a 15 Kč. V úterý 22. 3. 2011 od 15.00
hod. se uskuteční komentovaná prohlídka
s autorkou výstavy Natalií Belisovou.

Ples příznivců kultury
Šluknovska
V sobotu 12. února se od 20:00 hodin
v Kulturním domě ve Starých Křečanech koná již
VI. Společenský ples příznivců kultury
na Šluknovsku. K tanci i poslechu hraje Tequila
Band, vstupné je 100,- Kč. Pro účastníky plesu
z Krásné Lípy bude zajištěn autobus – odjíždí
z autobusové zastávky v 19:05 hodin. Během plesu
bude opět vyhlášena Zlatá múza Severu. Akci
zajišťuje Naďa Semelková, 777 184 083.

Upleťte si košík
z pedigu
Pokud se chcete naučit plést košíky z pedigu,
přihlaste se na kurz, který v úterý 1. března pořádá
Kostka Krásná Lípa. Naučíte se založit dno, uplést
stěny a domů si odnesete hotový košík. Na kurz je
vhodné si vzít štípací kleště nebo větší nůžky, šídlo
nebo jehlici a ručník.
Cena kurzu je 280,- Kč a závazné přihlášky je
nutné podat do konce ledna u Marcely Jansové
v krásnolipské Kostce (Dům služeb, 1. patro).
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Ladislav Grunza v lize opět bodoval
V neděli 30. ledna se v Povrlech konalo 4. kolo
severočeské ligy v boxu. KBC Krásná Lípa. Nás opět
reprezentoval Ladislav Grundza v kategorii do 12
let, a protože trošku přibral, musel o váhu výš, tedy
do 42 kg. Žádný trenér z ostatních mužstev nechtěl
proti Ládíkovi postavit stejně těžkého
kluka, tak jsme nakonec museli přijmout
soupeře o 5 kilo těžšího, o půl hlavy vyššího
a hlavně mnohem zkušenějšího Sebastiana
Bytyqi ze Schejbalgymu Lovosice. Bytyqi
je zkušený kickboxer, který se rozhodl
zkusit i klasický box. Jako kickboxer vyhrál
mimo jiné v roce 2010 mezinárodní turnaje
Christmas Cup a hlavně nejprestižnější
turnaj v ČR Czech Open. Láďa vybojoval
ve fantastickém tempu všechna tři kola,
a protože byl i přes váhový handicap tvrdší
a bojovnější, zvítězil po zásluze na body.
Láďa nám vybojoval další 3 body, a tak
přestože zatím hájí naše barvy v této
soutěži sám, je Krásná Lípa ve středu
tabulky a za námi je např. Jablonec nad
Nisou a Liberec. Láďa se tímto zápasem

kvalifikoval na Mistrovství České republiky, které se
koná koncem února v Rakovníku. V současné době
je připraven zasáhnout do ligy o body další mladý
boxer z našeho klubu, tak snad si dobrou pozici
v lize udržíme. Sportu zdar a kickboxu zvlášť. (MD)

Sněhoví sochaři se sešli
u T-klubu
Za vydatného sněžení se na hřišti u T-klubu konala
Sněhuliáda, kterou uspořádala krásnolipská Kostka.
Sněhuláky přišlo stavět šest soutěžících, kteří byli
za své sněhové sochaření náležitě odměněni.
(Marcela Jansová)

O původu vodních ploch ve Šluknovském výběžku
Severně od Lužických hor narazíme na velkou,
menší, nebo i úplně mrňavou vodní plochu takřka
na každém kroku.
První osídlenci před mnoha staletími však viděli
tento kraj úplně jinak.
Přírodní jezera tady nevznikla, přesto tady
nouze o vodu nebyla. Krajinou protékala Křinice,
Kamenice a Mandava. Tyto říčky byly napájeny
desítkami potoků, potůčků i drobných pramínků.
Když před stovkami let začal vznikat textilní
průmysl, najednou tady byla zvýšená spotřeba
vody. Proto na potůčcích lidé začali stavět vodní
dílka.Tyto nádrže měly pár stovek čtverečních
metrů, ale pro potřeby domácích textiláků úplně
stačily. Rozvíjející se plátenictví potřebovalo
na bělení hodně vody a v potoku bylo vody, že by
vrabci pod ocas nenabrala. V zimě tady těžili led
řezníci a hostinští. O elektrickém chlazení si mohli
lidé nechat jen zdát.
Postupem doby se začaly stavět i velké nádrže.
Rok vzniku velkého rybníka, zvaného Kačák, se
nepodařilo vypátrat. Největší rybník v této oblasti
má 40 hektarů a v minulosti sloužil jako zdroj pro
varnsdorfskou textilku, také se tam chovaly kachny
a ryby.
V současnosti je rybník významný výskytem
chráněných a vzácných druhů ptáků, v pomyslném
čele s jeřábem popelavým. Občas se objeví i orel
mořský. Právě pravidelně hnízdící jeřáb popelavý
činí z tohoto rybníka ojedinělou a ochranáři ostře
sledovanou lokalitu.
Nedaleký Světlík vznikl v místech, kde se v minulosti
těžila rašelina. Také tady jsou ideální podmínky pro
hnízdění nejen vodních ptáků.
Opodál najdeme stavební památku - větrný mlýn,
častý cíl turistických výprav.
Nejstarší velká vodní plocha ve Šluknovském
výběžku - Zámecký rybník v Lipové - vznikl
za velice dramatických okolností. V roce 1680 se
na Lipovském panství v majetku Johana Geoda
Slawaty vzbouřili sedláci. V 17. a 18. století byly
selské rebelie poměrně častým zjevem. Vzrůstající
útlak ze strany vrchnosti vedl v této době k revoltám
nespokojených sedláků ve značné části Evropy.
Téměř všechny byly krvavě potlačeny a následné
deprese převýšily předchozí útlak.
Nejinak to dopadlo v Lipové. Vůdci rebelie byli,
jak bylo v té době zvykem, oběšeni. Sedláci, jako
výraz podrobení a smíru, museli v rámci robotní
povinnosti postavit zmíněný rybník.
Velmi starý rybník je v Krásné Lípě – je to Cimrák.
Na staré mapě z roku 1803 už je zakreslen. Naskýtá
se představa, že ve vodách Cimráku napájeli svoje
koně rakouští husaři, táhnoucí tudy na dějiště

důležité bitvy napoleonských válek u Lipska v říjnu
roku 1813. Malý ambiciózní Korsičan tu dostal
od spojených rakouských, pruských, švédských
a ruských vojsk v ,,Bitvě národů“ výprask, který byl
počátkem jeho konce.
Mnoho nádrží ve Šluknovském výběžku vzniklo
po těžbě různých materiálů. Že to byla cihlářská
hlína svědčí název četných vod ,,Cihlena“.
Dále jsou to nádrže po těžbě písku. ,,Jáma“ u silnice
Studánka – Varnsdorf vnikla dokonce po těžbě
kaolinu. Je otázka, jestli v našem kraji v minulosti
fungovala nějaká manufaktura na výrobu
porcelánu, nebo se vytěžený kaolin vozil jinam.
Technologie stavby malých nádrží na potůčcích
byla jednoduchá. Na dno projektované hráze se
položila dřevěná roura. Její výroba byla nenáročná.
Rovný kmen, nejčastěji smrkový se podélně rozřízl,
obě půlky se vydlabaly a pak přiložily k sobě. Taková
roura plně postačila k občasnému vypuštění nádrže
a vydržela desítky let. Uzavírala se z vnitřní strany
hráze dřevěným ,,špuntem“, který se při vypouštění
z vnější strany dlouhým bidlem vyrazil. Nevýhodou
takového systému bylo, že se odtok nedal regulovat.
Materiálu na stavbu hráze bylo dost, o jíl v této
oblasti není nouze. Některé hráze jsou vyzděny
z čedičových hranolů. Nevýhodu neregulovaného

odtoku vody při vypouštění odstranilo až používání
sifonových kbelů, kde se odtok řídí dřevěnými
stavítky. Ale to už jsme vlastně v současnosti.
Většinu vodních nádrží ve Šluknovském výběžku
obhospodařují sportovní rybáři, sdružení v Českém
rybářském svazu. Do užívání jim je daly za určitých
podmínek majitelé většiny stojatých vod v tomto
kraji, což jsou obecní a městské úřady. A udělaly
dobře. Vodní nádrže potřebují, aby se o ně někdo
postaral. Rybník, ponechaný svému osudu se
postupně zanáší bahnem, zarůstá vegetací, živelně
rostoucí pobřežní porosty narušují terén na březích
a hrázi a padajícím listím navyšují tvorbu bahna.
Po letech se z takové bezprizorné vodní nádrže
stane bažina. Pryč je vodní hladina, hladká jako
zrcadlo, nebo zčeřená větrem. Pryč jsou hlubiny
a mělčiny vodního sloupce - domov ryb a řady
vodních živočichů. Pryč jsou hnízdiště vodních
ptáků.
Proto buďme rádi, že v našem kraji tyto vody máme
a pečujeme o ně.
Jsou důležitým krajinotvorným prvkem. Naše
životní prostředí by bez nich bylo neskonale
smutné. Vždyť bez vody není života.
(Vladislav Vencko)

FOTOSOUTĚŽ - Znáte opravdu Krásnou Lípu?
POKRAČUJEME I V ROCE 2011!
Ve Vikýři jsme Vám po dva roky pravidelně přinášeli
fotografie nějakého zajímavého zákoutí Krásné
Lípy a Vaším úkolem bylo uhodnout, o co se jednalo
a kde se objekt nacházel.
V obdobné soutěži pokračujeme i v letošním roce.
Tentokrát Vám ale budeme přinášet historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a Vaším
úkolem bude srovnat fotografii se současným
místem a určit, co naši předci fotografovali.
V letošním roce se navíc mění i způsob
odměňování. Pro úspěšné řešitele je
připravena hodnotná knižní publikace,
kterou ale obdrží až po pěti správných
odpovědích. Ty opět bude evidovat Milan
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz,
kam mu také jednotlivá řešení zasílejte.
V okamžiku, že pošlete pátou správnou
odpověď, budete vyzváni k převzetí
ceny. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky
soutěže.
Na první otázku správně odpovědělo

patnáct řešitelů. Bohužel se nám vloudila chyba
do adresy, kam máte správné odpovědi zasílat.
Ti, kteří se o to marně pokoušeli, mohou své
odpovědi zaslat i s řešením na druhou otázku.
Správné odpovědi na obě otázky uvedeme
v příštím čísle Vikýře. Omlouváme se.
Otázka: Víte, jak se dnes jmenuje ulice, která je
na historické fotografii?
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Čicháme, posloucháme, ochutnáváme

Prázdniny
Pololetní prázdniny 4. 2. 2011
Jarní prázdniny 7. 2. – 11. 2. 2011
V době jarních prázdnin bude
uzavřena MŠ Motýlek.
MŠ Sluníčko bude normálně
v provozu.
m.alf

35 dětí si zazpívalo společně písničku „ Das Lied von
den Gefühlen“ – „Písnička o pocitech“, která se stala
symbolem setkání. Sešli jsme se na dalším českoněmeckém setkání Krásná Lípa – Neukirch 21.ledna
2011. Tématem byly smysly.
Svůj zrak si děti vyzkoušely v Domě Českého
Švýcarska, kde úkolem bylo najít odpovědi
na otázky v pracovních listech. Pomohl k tomu
i promítnutý film o Českém Švýcarsku. Po dobrém
obědě ve školní jídelně a vycházce s koulovačkou,
byly ve škole přichystané čtyři stanoviště, zaměřené
na další smyslové orgány. Úkolem bylo poznat
různé druhy čajů podle chuti, bylinky a koření
v sáčcích určit podle čichu, nahmatat v uzavřené
krabici různé předměty a poznat nejrůznější zvuky.
Nejlépe si děti vedly v poznávání sluchem, nejméně
dětí poznalo čaj šípkový podle chuti.
Na závěr zbyl ještě čas na hru, snědli jsme dobrý

koláč ze školní jídelny a už se musíme loučit. Příští
setkání mají děti slíbené dvoudenní.
(Za celou skupinu Monika Schwarzová)

Už půjdu do školy….
Není to tak dlouho, kdy malí předškoláci prožili svůj další velký důležitý krok v životě – zápis do školy. Ten se v krásnolipské škole uskutečnil
podle tradic za doprovodu pohádkových postav, které pro ně nachystali kamarádi školáci v příjemné atmosféře ve středu 19. ledna.
K letošnímu zápisu přišlo třicet pět dětí.
Ve školním roce 2011/2012 škola otevře dvě první třídy.
Z pohledu nás dospělých se vše vydařilo na jedničku, ale co na to ti nejdůležitější – budoucí prvňáčci?
Tady je pár autentických odpovědí na otázky:
„Co se Ti na zápisu líbilo nejvíc a co se Ti nelíbilo?“
„Co se Ti zdálo nejtěžší a co naopak nejlehčí?“

Základní škola tančí
Patnáct dívek a patnáct chlapců devátých tříd
stojí 18. ledna 2011 před Kulturním domem. Ano,
začínáme.
Jako již tradičně na Základní škole v Krásné Lípě
probíhá kurz předtaneční výchovy, letos
každé úterý v 17,30 a opět pod vedením manželů
Širokých.
První doba, druhá doba, černé ponožky, dobře
uvázaná kravata, kdy vznikl tanec, kolik máme
kroků – to vše znělo na 1. lekci. Neustále sledují
nohy, protože najednou nevědí co je pravá a
co levá noha. A z našich kluků puberťáků dělají
slušivé obleky mladé pány a z holek pěkné
společenské šaty s botami na podpatcích (které
neskutečně tlačí) pohledné slečny. Lekcí bude
10, těch tanečních zajímavostí bude určitě více a to,
co se žáci naučili, ukážeme, zejména Vám, rodičům,
na závěrečném věnečku. Tak nám držte palce.
(Monika Schwarzová, Ivana Otradovská)

Jára:
„Mně se tam líbilo úplně všechno. Z masek se mi líbila Sněhurka a rytíř. Nejtěžší byly knihy.“
Marek:
„Mně se tam líbilo jak jsem poznával tvary. A pak taky omalovánky, co jsme dostali.“
Karolínka:
„ Přišlo mi to lehký. Nejlehčí byly barvičky. Nejhezčí byla Sněhurka a pirát.“
Bára:
„Mně se tam líbili mrňaví barevní trpaslíci“ . Nejtěžší asi byly ty trojúhelníky.“
Klárka:
„ Mně se líbilo všechno.Ti trpaslíci mě bavili. Líbila se mi Sněhurka.“
Bára :
„Mně se všechno líbilo, ale nelíbilo se mi to,
co jsem musela dělat s rytířem.“
To je jen zlomek nadšených odpovědí těch –
zatím “školkových“ dětí. Ani se nenadějeme
a budou nám mávat na rozloučenou
s kornoutem plným dobrot v náručí
a s aktovkou na zádech, těšíce se na první
zazvonění…. A my – paní učitelky jsme
opravdu rády, že se budou děti na tu velkou
školu skutečně těšit.
(Za MŠ Motýlek D.Lehoczká)

Nakreslila Barunka Staňková z MŠ Motýlek

Zápis,
Zá
i jak
j k to bylo
b l tenkrát…
k á
Při hodině slohu ve 4. třídě, dostaly děti za úkol napsat své zážitky z doby, kdy šly k zápisu do 1. třídy. Sice
už od této doby uplynuly čtyři roky, ale dětem se práce povedly, a tady jich je pár na ukázku:
Martin Hnuta, 4.B Přišel jsem s maminkou k zápisu
do školy, tam na mě čekal pan učitel, který si mě
vzal do třídy. Tam jsem nejdříve kreslil maminku,
potom jsem říkal barvy, poznával geometrické
tvary a říkal básničku. Nakonec jsem dostal lízátko
a šel za maminkou.
Martin Nguyen 4.B Na zápis jsem se těšil. Byl jsem
u něj s tátou. Když jsem slyšel moje jméno, šel jsem
za paní učitelkou do třídy. Ta mě zkoušela z barev,
geometrických tvarů a zazpíval jsem píseň. Trochu
jsem spletl barvy. Ostatní jsem zvládl. Měl jsem
radost, že to dobře dopadlo a šli jsme domů. Teď už

jsem ve 4.B a patřím mezi chytré žáky.
Dana Caklová 4.B Dnes - 19.1.2011 - jdou moji
sourozenci k zápisu. Moc se těším, ale nevím, jak
to s nimi dopadne. Já si ze zápisu pamatuji, jak
jsem kreslila tatínka a maminku, nebo jsem měla
z geometrických tvarů postavit panáčka. Na konci
zápisu si každý žáček mohl vybrat nějakou sladkost.
Měli i větrníky. Co myslíte, že jsem si vybrala?
Samozřejmě, že větrník. Bohužel, teď už jsem ve 4.B.
Stále vzpomínám na svůj krásný zápis do školy.
(m.alf)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 12.01.2011
1. Minipivovar - Křinické náměstí 7/12
Usnesení ZM č. 3 – 01/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 24-07 ze dne 16. 9. 2010 o prodeji objektu
č. p. 7 na st. p. č. 239 a
st. p. č. 239 (324 m2) v k. ú. Krásná Lípa z důvodu změny žadatele
a podmínek prodeje.
2. Prodej objektu Křinické náměstí 7/12 - minipivovar
Usnesení ZM č. 3 – 02/2011
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 7 na st. p. č. 239 a st. p. č.
239 (324 m2) v k. ú. Krásná Lípa, Křinické náměstí 7/12, firmě
Křinický pivovar s.r.o., Praha 6, Dejvice, Na Hanspaulce 1034/7a,
zastoupené RNDr. Janem Srbem, jednatelem, bytem Praha 6,
Dejvice,

Na Hanspaulce 1034/7a za cenu 1 500 000 Kč a následujících
podmínek:
1) Kupní cena ve výši 1 500 000 Kč bude uhrazena převodem
na účet města před podpisem kupní smlouvy.
2) Kupující před podpisem kupní smlouvy složí na účet města
kauci ve výši 2 000 000 Kč, která bude vratná takto:
a) část kauce ve výši 1 000 000 bude kupujícímu vrácena,
pokud nejpozději do 31. 10. 2011 předloží městu
projektovou dokumentaci na vybudování minipivovaru, dále
pravomocné stavební povolení na vybudování minipivovaru
a prokáže městu, že v souvislosti s výstavbou minipivovaru
proinvestoval částku 3 000 000 Kč. Pokud tyto podmínky
nebudou kupujícím splněny do 31. 10. 2011, propadá
příslušná část kauce jako smluvní pokuta městu.

b) část kauce ve výši 1 000 000 Kč bude kupujícímu vrácena,
pokud předloží městu nejpozději do 31. 7. 2012 doklad
o tom, že na výstavbu minipivovaru prokazatelně
proinvestoval částku 10 000 000 Kč. Pokud tyto podmínky
nebudou kupujícím splněny do 31. 7. 2012, propadá
příslušná část kauce jako smluvní pokuta městu.
3. Jmenování členů výborů
Usnesení ZM č. 3 – 03/2011
ZM jmenuje nové členy finančního výboru Romana Soukupa,
U Tiskárny 7, Krásná Lípa a Bc. Jitku Hodkovou, Dlouhý Důl 7,
Krásná Lípa.
Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka: RNDr. Ivana Preyová

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 26.01.2011
I. Hlavní program
Plnění úkolů
Usnesení RM č. 5 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 3. RM.
Veřejně prospěšné práce v roce 2011
Usnesení RM č. 5 - 02
RM schvaluje pro rok 2011 vytvoření max. 50 pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a schvaluje
uzavření příslušných smluv s Úřadem práce Děčín, pobočkou
Rumburk.

Vymáhání pohledávek města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 5 - 06
RM schvaluje částečné vypovězení mandátní smlouvy se
společností PROFI-CZ, spol. s r.o. na vymáhání pohledávek
z výkonu správních činností.
Žádost o dotaci - program Prevence kriminality 2011
Usnesení RM č. 5 - 07
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Prevence
kriminality 2011.
RM schvaluje spolufinancování města do výše 30 000 Kč.
RM jmenuje Janu Drobečkovou kontaktní osobou odpovědnou
za realizaci programu v roce 2011.

II. Došlá pošta
Nebytové prostory - smlouva o výpůjčce na objekt Krásná
Lípa, Stradalova 389/1
Usnesení RM č. 5 - 03
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce na objekt Krásná Lípa,
Stradalova 389/1 s organizací Český rybářský svaz, místní
organizace Krásná Lípa, se sídlem 407 46 Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
III. Různé
Daňové přiznání za rok 2010
Usnesení RM č. 5 - 04
RM z přijatých nabídek na zpracování daňového přiznání města
Krásná Lípa na rok 2010 vybrala nabídku Ing. Libuše Boulové,
Čechovská 66, Příbram 6, IČ 45808007, v předloženém znění.
Smlouva č. 2011/11/11 - 44 zpracování daňového přiznání
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010
pro Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 5 - 05
RM schvaluje smlouvu č.2011/11/11 - 44, mezi městem Krásná
Lípa a Ing. Pavlem Lampou, Lužické náměstí 158, Rumburk,IČ
41347366 na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období roku 2010 pro Relax
Krásná Lípa, p. o. dle předloženého návrhu.

Dodatek ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb
Usnesení RM č. 5 - 08
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování
certifikačních služeb mezi městem Krásná Lípa a Česká pošta, s.
p., Praha, dle předloženého návrhu.
Souhlas k trvalému pobytu - F. Polnický
Usnesení RM č. 5 - 09
RM neschvaluje přihlášení pana Františka Polnického k trvalému
pobytu na adrese Krásná Lípa, Masarykova 993/2.
Darovací smlouva Krajského úřadu Ústeckého kraje
č.2011/35/19-46.
Usnesení RM č. 5 - 10
RM schvaluje darovací smlouvu č. 1944/2010 Krajského
úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem zastoupenou hejtmankou Ústeckého kraje Janou
Vaňhovou a Městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46
Krásná Lípa zastoupené Janem Kolářem na věci movité v celkové
hodnotě 71 312 Kč.
Přístavba objektu kina
Usnesení RM č. 5 - 11
RM schvaluje nabídku Ing. arch. Libora Krále, Lidická 9,
Krásná Lípa na zpracování PD a obstarání příslušných povolení
na přístavbu objektu kina za účelem zřízení odděleného přístupu
účinkujících na jeviště.

Příkazní smlouva - finanční prostředky pro R. Hučka
Usnesení RM č. 5 - 12
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na uvolňování
finančních prostředků opatrovance Robina Hučka, bytem
Krásná Lípa, Varnsdorfská 160/72 mezi městem Krásná Lípa
a Psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice dle předloženého
návrhu.
RM uděluje souhlas k uvolňování finančních prostředků
z osobního konta Robina Hučka na úhradu věcí osobní potřeby
a nezbytných nákladů na zdravotní péči.
Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny
Usnesení RM č. 5 - 13
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování stravování
mezi městem Krásná Lípa a Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa, p. o., Školní 558/10, Krásná Lípa, s účinností od 1.
2. 2011.
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení RM č. 5 - 14
RM schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL
s. r. o., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8.
Byty - dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - byt č. 3, Krásná
Lípa, Nemocniční 952/18
Usnesení RM č. 5 - 15
RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2007/25/17-395
uzavřené s Alexanderem Steyskalem, Krásná Lípa, Nemocniční
952/18.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- zpráva o současném stavu objektu Pražská 270/22 - mlýn,
- nabídka regionální televize Lyra,
- výzva městům a obcím s romskými komunitami ke spolupráci,
- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12. 1. 2011.

RNDr. Ivana Preyová
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Jan Kolář

