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Příští číslo Vikýře vyjde
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 3. března 2011

4,- Kč

Město Krásná Lípa se v Novém Bydžově
připojilo k výzvě starostů
Na setkání starostů, které se v pondělí 14. února
konalo v Novém Bydžově, se setkali představitelé
více než padesátky měst a obcí z regionů napříč
republikou, vč. zástupců Krásné Lípy. Stovka účastníků - starostů, úředníků, ale třeba i strážníků a sociálních pracovníků diskutovala nad problematikou
sociálně nepřizpůsobivých občanů, o způsobech
a rozsahu sociální integrace, o represivních, ale
i preventivních opatřeních, o roli neziskových organizací v této oblasti. S diskusními příspěvky vystoupil i Svaz měst a obcí a dále Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Zúčastnění
se shodli na nutnosti aktivně prosazovat opatření
směřující k větší sociální spravedlnosti, nižší míře
zneužívání sociálních dávek, vytváření účinných
zákonných nástrojů a větších pravomocí pro obce.
Starostové zúčastněných obcí připojovali své podpisy pod dvě společná prohlášení. První se týkalo
problematiky sociálně nepřizpůsobivých občanů
a druhé revize dotačních titulů a jejich následné
přímé rozpuštění do příjmů obcí a zastavení překotné centralizace státní správy. Diskuze probíhala
otevřeně a ve většině konstruktivně, s akcentem
na hledání vyváženosti mezi preventivní části a tzv.
represivní části (spíše však jde o důsledné uplatňovaných zákonných možností a případně jejich
změnu ve smyslu zvýšení účinnosti a smysluplnosti
zákonů) činností při řešení této problematiky. Rozhodně nešlo o lacinou polarizaci názorů či zvyšování společenského napětí, jak bohužel pokřiveně
informovala některá média. Desítkám zúčastněných s každodenní a dlouholetou zkušeností z obcí
s významným podílem sociálně vyloučených osob
by mělo být pozorně nasloucháno, protože právě
neschopnost či neochota centrálních orgánů řešit
hromadící se problémy situaci jen dále komplikuje
a vyostřuje.
Segmentu prevence, různých rekvalifikací, vzdělávání a dalším aktivitám v sociální oblasti je městem
Krásná Lípa věnována mimořádná pozornost. Především prostřednictvím příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa realizujeme řadu
opatření a aktivit, která mají za cíl předcházet
sociálnímu vyčleňování. V Komunitním centru probíhá široké spektrum aktivit pro děti
a mládež, je zde organizována řada vzdělávacích a zájmových aktivit. Funguje také nízkoprahové zařízení pro mládež – T-klub, terénní
sociální práce atd. Spolupracujeme i s občanským sdružením CEDR, konkrétně v rekvalifikačním programu „Mám práci“ i s dalšími
neziskovými organizacemi, jsme zapojeni
do tzv. lokálního partnerství s Agenturou pro
sociální začleňování. Do řady aktivit se zapojuje i Základní a mateřská škola Krásná Lípa.
Radnice organizuje a provozuje veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané, ale i obecně

prospěšné práce pro výkon alternativních trestů,
aktuálně připravujeme nabídku pro výkon tzv. veřejné služby. Zaměstnáváme terénního sociálního
pracovníka. Jedná se o významná opatření, především v souvislosti s dlouhodobě vysokou mírou
nezaměstnanosti ve městě. Jsou využívána mnoha
desítkami našich spoluobčanů, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci.
Na druhé straně se město Krásná Lípa potýká s řadou problémů a potíží vyplývajících do značné
míry ze sociální struktury obyvatelstva a ekonomické situace regionu. Vedle vandalismu, drobné
kriminality a nepřizpůsobivého chování jsou to
především stále tyjící seznamy neplatičů, resp. pohledávek po splatnosti. V oblasti nájemních bytů
evidujeme dluhy na nájemném a službách s bydlením spojených ve výši 810 tis. Kč. V odpadovém
hospodářství nám poplatníci dluží více jak 1,3 mil.
Kč. Za pokuty udělené v přestupkovém řízení evidujeme pohledávky ve výši 150 tis. Kč. Celkově evidujeme dluhy ve výši 2,6 mil. Kč (to je pro představu
částka, která nám zajistí na 3 roky provoz veřejného
osvětlení ve městě). Aktivně uplatňujeme zpřísněný režim v bytové problematice, kde se situace
nezhoršuje (naopak dluhy meziročně klesají), ale
především v oblasti místních poplatků (odpady,
psi, atp.) a pokut je platební disciplína velmi špatná. Účinné vymáhání pohledávek právě zde naráží
na řadu byrokratických i zákonných překážek. Např.
nemožnost exekucí některých sociálních dávek, zákaz zveřejňování jmen neplatičů (jako účinná prevence), povinnost mlčenlivosti pro orgány sociální
péče za účelem následného získání informací pro
účely vymožení povinnosti v daňovém řízení nebo
neexistence registru přestupků. Především k odstranění těchto nedostatků budou směřovat návrhy a aktivity zástupců signatářů výše uvedených
prohlášení. Plná znění obou prohlášení najdete
na webových stránkách města.
(J. Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 14.3. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.3.
2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
28.3. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 31.3. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
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

Recyklují a recyklohrají
Naše škola – zaměřená na environmentální
výchovu – má již dlouholetou tradici ve sběru
papíru a plastů. Naši rodiče a děti ji zásobují tak
vehementně, že je již samozřejmostí umístění mezi
prvními školami v kraji.
Hledali jsme tedy další možnost přispět k alespoň
zachování úrovně našeho životního prostředí.
A šťastná náhoda nám přihrála hru„RECYKLOHRANÍ“.
O co jde? Doma projít své stolky, komory, dílny
a zjistit, zda se někde zbytečně „nepovalují“ použité
baterie. A nevyhodit je do koše, ale donést do školy.
Kdykoliv.
A to není vše. Stejně jako baterie, se u nás doma
může najít již léta nepoužívaný monitor, odložená
žehlička, rozbité rádio – prostě jedním slovem –
elektroodpad, se kterým si nevíme rady a sedá
na něj prach. Pak už stačí menší kousky donést
a větší dovézt. Každou první středu v měsíci je
v naší školní sběrné místnosti pro tento odpad
otevřeno.
A pořád to není vše. V prosinci jsme se zúčastnili

soutěže koled s vloženými slovy ekologickými.
A teď naposledy jsme uspořádali společně
s městem výherní soutěž – „Daruj mobil“. Úspěšnost
byla překvapující – sešlo se celkem 158 mobilů
(některé kousky byly vskutku muzeální). Vítěz
vylosovaný vítěz panem starostou obdržel mobil
nový. Hlavní však je, že děti berou novou sběrovou
hru vážně. Body do soutěže škol tedy nabývají - co
více si přát.
Váš spokojený Recyklohráček

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
5. – 6. 3. 2011
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440

12. - 13. 3. 2011

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298

19. – 20. 3. 2011

MUDr. Janda Zdeněk

Čs. legií 1083/10, Děčín IV – Podmokly, tel.: 412 532 216
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: Upadl jsem v zimě na místní komunikaci II. třídy na sněhu a velmi ošklivě jsem si polámal
ruku. Na městské správě komunikací sepsali protokol. Ale Česká pojišťovna zaujala následující
stanovisko: město je zbaveno odpovědnosti, protože mají prokázáno, že došlo k odklizení
silnice. Mám nějakou šanci na náhradu škody?
Odpověď: Obecně v našem právním řádu platí, že následky škody nese poškozený sám. Nekamenujte
mne, prosím, je tomu tak: Následky škody nese poškozený sám na svých bedrech. Proto je také
tímto ustanovením každý ekonomicky nucen chovat se co nejobezřetněji, aby mu vznikaly škody co
nejmenší.
Pouze v případech výslovně v právních předpisech stanovených hradí poškozenému škodu ten, kdo
ji způsobil.
Druhá věta § 19 odst. 1 zákona o pozemích komunikacích (č. 13/1997 Sb.) stanoví, že uživatel pozemní
komunikace se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu užívané pozemní
komunikace. Ust. § 26 téhož zákona pak určuje, že v zastavěném území obce je průjezdní úsek silnice
schůdný, jestliže umožňuje bezpečný pohyb chodců. Tím je ovšem pohyb přizpůsobený stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Povětrnostní situací jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy,
oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace. Jejich
důsledkem je např. kluzkost vozovky.
Závadou ve schůdnosti je pak taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném povětrnostním situacím a jejich důsledkům (příklad:
jdete po suché silnici, a najednou, z ničeho nic, aniž by byl mráz, silnice klouže).
To je v podstatě to, co Vám uvedla pojišťovna: protože silnice byla uklízena podle úklidového plánu
a přesto byla kluzká, došlo (oproti stavu po uklizení vozovky) k takové změně ve schůdnosti, která
způsobila pád. Jenomže v zimě je takováto změna předvídatelná.
Pokračování v příštím čísle
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Policejní sloupek přehled za únor
Usvědčily ho otisky
Loňský případ vloupání do tří chatek
v zahrádkářské kolonii v ulici Karla Čapka
krásnolipští policisté předali kriminální
policii v Rumburku. Čtyřicetiletého pachatele z Liberecka usvědčily daktyloskopické stopy, které na místě zanechal.
Na vynesení rozsudku si počká ve věznici,
kde v současné době vykonává trest
odnětí svobody pro předchozí skutky.
Zlodějům se ve sběrně líbí
Další nechtěnou návštěvu v noci z 6. února
zaznamenali krásnolipští policisté v místní
sběrně druhotných surovin. Tentokrát se
neznámý lapka zmocnil 90 kg mědi, 70 kg
mosazi a úhlové brusky v celkové hodnotě
16 tis. Kč.
Vínem ho trefili do hlavy
Čtyři podnapilí mladící z Krásné Lípy
8. února v podvečerních hodinách provokovali v restauraci U Schovance přítomné
hosty. Když byli jedním z hostů vyzváni,
aby odešli z restaurace, tak jej napadli.
Celý incident mohl skončit drobnými
poraněními, kdyby jeden z provokatérů
nevzal do ruky láhev s vínem a nehodil
jí mezi přítomné - jednoho z nich zasáhl
a způsobil mu tržnou ránu na hlavě.
Nejagresivnější ze čtveřice strávil noc
v policejní cele a hned druhý den policie
všem čtyřem výtržníkům předala záznam,
v němž jim sdělila, že jsou podezřelí
z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.
Místo na benzínku zajel k náklaďáku
O sto litrů nafty přišel řidič nákladního
vozidla MAN. Neznámý pachatel mu
přes noc rozlomil víčko nádrže a té z té
odcizil 100 litrů nafty a to i přesto, že vozidlo parkovalo na dobře osvětleném místě
na křižovatce v Krásném Buku. Krásnolipští
policisté zlodějův kousek nyní řeší jako
krádež, a to i přesto, že poškozenému řidiči
vznikla škoda něco málo přes tři tisíce korun. Krádeže se totiž dopustil vloupáním.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od
17. ledna do 16. února evidovali 15 trestných činů a 54 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

UPOZORNĚNÍ

Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá
občany a rekreanty k úhradě poplatku
ze psů, pronájmu z pozemků, ročních
plateb poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Krásná Lípa /dále
jen poplatek za odpad/ se splatností 31. 3.
2011.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně
MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny:
Po,Stř 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út,Čt 8:00 - 11:30 12:00-14:30
Pá
8:00 - 11:30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB,
a.s. 109634816/0300
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby
za pronájem pozemků Poštovní spořitelna,
a.s. 193582042/0300.
Pro identifikaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který
je uveden na platebním výměru, popř.
ve smlouvě.
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Krásná Lípa má mistra republiky
v klasickém boxu
Ve dnech 25. - 27. 2. 2011 se konalo v Rakovníku
Mistrovství České Republiky v boxu pro kadety
a školní mládež a za KBC Krásná Lípa nastoupil
Ladislav Grundza. I když Láďovi není ještě
12 let, ČBA mu s ohledem na jeho technickou
a fyzickou boxerskou vyspělost udělila výjimku,
a tak měl možnost startovat na tomto mistrovství
za severočeskou oblast v kategorii školní mládež
ve váze -40 kg. Turnaj byl rozložen do tří dnů a to
tak, že v pátek se boxovalo o postup do semifinále,
v sobotu se uskutečnilo semifinále a v neděli
samotné finále. Do semifinále Láďa postoupil přes
Gorola z BC Ostrava. V semifinále na něj čekal
Mihailenko z SKB Praha, a i když byl Mihailenko
považován za favorita a choval se dost sebevědomě,
ve druhém kole inkasoval sérii tvrdých úderů
na bradu a na tělo a bylo dobojováno. K.O.
ve druhém kole a jsme ve finále.
Tam na nás čekal obhájce mistrovského titulu
z roku 2010 - Bartůněk z KBC Příbram od trenéra
Vasilišina. Oba kluci už se trochu znali z kickboxu,
protože Bartůněk stejně jako Láďa provozuje jak
kickbox, tak box klasický. Tenkrát ho Bartůněk
porazil o jeden jediný bod. Teď měl Láďa možnost
mu to vrátit. Kluci hned od začátku do sebe
vletěli bez předchozího oťukávání a padal úder
za úderem na obě hlavy a těla. Po dvou kolech
vedl Bartůněk 4:3 na body. Do třetího kola dostal

Láďa nejenom taktické pokyny, ale i upozornění,
že pokud nezpřesní útoky, nezíská titul a možnost
získat titul se už taky nemusí nikdy opakovat. Láďa
si to vzal k srdci, zpřesnil útoky, s vypětím všech sil
zvýšil i důraz úderů a podařilo se mu otočit zápas
a zvítězit 7:6 na body. Radost v našem rohu je
obrovská a Láďa má slzy v očích. Zápas se líbil všem
v hale a přichází nám pogratulovat sám prezident
ČBA, kdysi několikanásobný mistr tehdy ještě
ČSSR, bronzový medailista z Mistrovství Evropy
z roku 1977 pan Mgr. Svatopluk Žáček - a to už je
něco. Poražený Bartůněk má problém podat Láďovi
ruku na stupních vítězů, takže chování nic moc,
ale to je problém jeho trenéra. Pro nás je hlavní,
že do Krásné Lípy putuje zlatá soška boxera, zlatá
medaile, diplom a hlavně titul mistr České republiky
pro rok 2011. Zástupci severočeské oblasti mají taky
velkou radost, protože školní mládež ze Severních
Čech získala ve své kategorii nejvíce titulů ze všech
oblastí republiky a odsunula tak nejenom Prahu,
Plzeň, Brno, Ostravu, ale i Duklu Olomouc, a to
už něco znamená. Pro náš klub je to významné,
protože to ukazuje, jak cenná jsou vítězství Ládi
v zápasech severočeské ligy. 21.května se bude
boxovat severočeská liga v Krásné Lípě, a tak
zájemci o tento sport budou mít možnost vidět vše
na vlastní oči.
Sportu zdar a kickboxu a boxu zvlášť.
(MD)

Sčítání lidu 2011 už v březnu
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním. Přináší velké množství
cenných údajů, které nelze jiným způsobem
efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno
na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude
půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání,
zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje,
na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.
Smluvním partnerem pro provedení terénních
prací při sčítání je Česká pošta, s. p.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání. Formuláře pružně reagují
na vývoj ve společnosti a s tím související
legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz
na registrované partnerství. Český statistický úřad
při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje.
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky
na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty,
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací

formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým
osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat
domovní a bytové listy prostřednictvím datových
schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem
k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Bezplatná linka sčítání lidu je v provozu
V provozu je také bezplatná linka sčítání lidu
800 87 97 02. Volat můžete každý den (včetně
víkendů) až do 20. dubna vždy od 8 do 22 hod.
Operátoři Vám poradí se všemi otázkami, které
se týkají sčítání lidu, od vyplňování formulářů,
přes ověření pravosti sčítacího komisaře až
po radu, co udělat, když někomu snědl vyplněné
formuláře třeba pes, či když si někdo nebude jistý
s elektronickým vyplňováním na internetu.
Přes call centrum bude možné zároveň změnit
termín druhé návštěvy sčítacího komisaře tak,
aby Vám více vyhovoval (v případě, že Vás komisař
poprvé nezastihl doma v avizovaném termínu).
Službu call centra zajišťuje pro ČSÚ Česká pošta.
(Zdroj: www.scitani.cz)

Inventarizace sběrných nádob
V roce 2010 probíhala inventarizace sběrných
nádob dle OZV 2/2005. Počty nádob i jejich objemy
jsou upravovány podle počtu osob, v některých
případech i frekvence vývozu těchto nádob.
Za dostatečný objem sběrné nádoby se považuje
25 litrů /osobu/týden. Sběrné nádoby jsou
označeny kontrolní známkou s nápisem město
Krásná Lípa (viz. obrázek). Upozorňujeme všechny
občany, aby si nádoby překontrolovali. Od 1. 3. 2011
nebudou nádoby bez tohoto označení vyváženy.
S dotazy ohledně kontrolních známek se můžete

obracet osobně nebo zavolat na tel. č. 412 354 833
paní Jiřinu Chroustovskou, odbor výstavby, investic
a ŽP MěÚ Krásná Lípa.
(r)
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Projekt plný výzev
právě startuje

3. března 2011

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Jarní sraz turistů
Děčínska

Na první pohled by se mohlo zdát, že krajiny
plné skalních věží a hlubokých roklí jsou tělesně
postiženým (vozíčkářům) zapovězeny. My si ale
myslíme, že v případě Českého Švýcarska tomu tak
není. V součinnosti se Správou Národního parku
České Švýcarsko a Tourismusverband Sächsische
Schweiz bude celý tento rok partner projektu,
vozíčkář Aleš Černohous, testovat dostupnost
turistických cílů a zařízení v regionu Českosaského
Švýcarska a Šluknovského výběžku. Výstupem
bude komplexní závěrečná zpráva, tištěné brožury
a nabídka organizovaných akcí pro handicapované.
(Zdroj: www.ceskesvycarsko.cz)

Turisté z Dolní Poustevny na sobotu 19. března
chystají Jarní sraz turistů Děčínska. Sejdou se
mezi 8:45 až 9:15 v turistické chatě za hřištěm
v Dolní Poustevně. V 9:30 hod. bude sraz
slavnostně zahájen a pak se vyrazí na trasy pod
vedením cvičitelů (Sebnitz, Dolní Poustevna – asi
5 km). Ústředním bodem Jarního srazu ovšem
bude Centrum setkávání (Kostelíček), kde bude
připravena výstava obrazů Jana Hokeho, účastníci
budou mít možnost prohlédnout si Poustevnu
z vyhlídkové věže a každý zde obdrží diplom
Jarního srazu. Od Kostelíčka bude vyznačena cesta
kolem vodojemu, Ferdinandovy výšiny na Čtverec,
kterou může každý absolvovat samostatně (asi
1 km - Start, Kostelíček, Čtverec). Jarní sraz není jen
pro organizované turisty, ale pro všechny příznivce
turistiky. Pro děti bude navíc připravena soutěž
z turistického programu Táta, máma a já.
(r)

Hanky Panky
a Televarieté
KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00-12:00

PROGRAM NA BŘEZEN
9.3. Vystoupení dětí z MŠ
16.3. Ubrousková technika
– aplikace na skleněné předměty
23.2. Turnaj v žolíkách
30.3. Promítání pí. Ester Sadivové
– historie Rumburka a okolí II.
Změna programu vyhrazena.

Pražská trawesti skupina HANKY PANKY 16. dubna
opět navštíví Krásnou Lípu. Od 19:00 v Kulturním
domě vystoupí s novým programem Televarieté,
což je název zbrusu nového zábavného pořadu
nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která
opět zhruba po půl roce přijíždí do našeho města
se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných
scének a především
hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia
a mistr Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený
televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli
do současnosti. Kromě známé moderátorské
dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové,
kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto
názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ
skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako
jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich,
Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra
Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová
s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale
i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Donna
Summer, Shakira, Kylie Minoque a další.
Vstupné 200,- Kč předprodej, 230,- Kč na místě.
Předprodej zajišťuje pí. Semelková
www.hankypankyshow.eu

3.března 2011

Čínská medicína
v běžném životě
S čerstvými poznatky po stáži v Číně
a po mnoholeté praxi v této činnosti bude v úterý
8. března od 16:00 hod. v Továrně – Domě volného
času v Krásné Lípě - přednášet Blanka Skalická.
Dozvíte se o filosofii východní medicíny, čínském
pentagramu, zdravém životním stylu a řešení
zdravotních problémů. Vstupné je 30,- Kč.

Skryté obrazy Českého
Švýcarska
Učarovala Vás mocná, tajemná a člověkem
doposud nespoutaná krajina Českého Švýcarska
a fotografování? Hledáte stále svůj styl anebo
prostě nevíte, kde co na fotoaparátu zmáčknout?
Toužíte proniknout do hlubin fotografování
a poznat výhody i úskalí různých technik, přestože
zatím profesionální vybavení nevlastníte nebo se
se svým fotoaparátem teprve seznamujete? Pak je
tu pro Vás fotografický workshop, kurz pro všechny
začátečníky, amatéry a nadšence. Workshopem Vás
bude provázet Petr Jan Juračka, kreativní mladý
a profesionální fotograf, vítěz řady fotografických
soutěží a mj. také autor řady fotografií a billboardů
pro ZOO Praha. Doporučeným vybavením je
digitální fotoaparát s nastavitelnými expozičními
parametry a stativ. Víkendové fotografování
s J. Juračkou se bude konat ve dnech 19. – 20.
března v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě a v přírodě Českého Švýcarska a jeho cena
je 2 190,- Kč.
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FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci
fotografovali?
Jde o novou fotosoutěž, kterou jsme nahradili tu
loňskou a do které se zatím zapojilo jednadvacet
soutěžících. Po celý letošní rok Vám 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.
Nový je 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.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 395: Jedná se
o objekt dnešního hotelu Beseda. Budova byla
postavena v letech 1883–84 - v novorenesančním
slohu (podobně jako Národní divadlo) – a sloužila
jako městský hotel. Jmenoval se Deutsches Haus
(Německý Dům). V 70. letech minulého století byla
budova přestavěna do dnešní podoby.
Otázka: Poznáte, která část dnešní Krásné Lípy je
na historické fotografii?

Kde pohádky končí,
aneb osud Dolského
mlýna
Výstava, která přibližuje historii i současnost
kulturní památky Dolský mlýn u Kamenické
Stráně, je v ambitu Lorety v Rumburku k vidění až
do 30. března 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.

Březen
v Domečku Na Kopečku
v Rumburku
Jak to vidím já
Ve středu 9. března od 19:00 si můžete
popovídat s Mirkem Řebíčkem, ředitelem
azylového domu v Rumburku, o životě lidí
na okraji společnosti.
Učil jsem Mexičany
Ve středu 16. března od 19:00 si můžete
společně s Milanem Hrabalem ml. povídat
nejen o cestách po Spojených státech
(od Washingtonu až po Tennessee), ale
i o tamním školství a o přímé zkušenosti
s vyučováním. Kromě toho se také dozvíte
něco o letních a podzimních amerických
zvycích.
Mezinárodní den prodavačů cibule
Až do 23. března můžete navštívit výstavu
obrázků Akademie příslibu nejen z jejích
cest - výstava fotografií - Jiří Čunát,
Gymnázium Varnsdorf.

Výlet do Dětenic
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.

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
BŘEZEN 2011

TŘI DNY KE SVOBODĚ
středa 9.3. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Manžel v podání Russella Crowea se snaží dostat z vězení svoji ženu.Ta byla odsouzena za brutální vraždu, a ačkoliv
tvrdila, že tento zločin nespáchala, byla odsouzena.122 min. Přístupno od 12ti let.

ZELENÝ SRŠEŇ

pondělí 14.3. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Britt, dědic obrovského mediálního impéria, se spřátelí s mužem jménem Kato a společně začnou bojovat proti zločinu
pomocí nezničitelného auta. 119 min. Přístupno od 12ti let.

NA VLÁSKU
středa 16.3. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Další z animovaných příběhů, tentokrát vypráví o princezně jménem Locika, která je unesena z hradu svých rodičů již jako
malé dítě a zamčena v tajné věži. 100 min. Mládeži přístupno. ČESKÁ VERZE.
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Hello. How are you?
Ve středu 2. 2. 2011 proběhlo školní kolo olympiády
v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníků, mladší
kategorie - žáci 6. a 7. tříd - se soutěže zúčastnili
ve čtvrtek. Na začátek jsme dostali papíry
s otázkami, na které jsme měli podle náslechu
odpovědět. Text nám paní učitelka pustila pouze
dvakrát. Po poslechu jsme vyplňovali znalostní
test o Velké Británii, nebyl ani moc těžký. Potom
jsme si losovali témata a připravovali jsme si k nim

povídání. Hovořit jsme museli alespoň pět minut,
nejdříve o sobě a pak o svém tématu. Výsledky
jsme se dozvěděli další den. Do okresního kola
v Děčíně postoupily: Kristýna Kanderová (9. A),
Nikola Jadrníčková (9. A), Barbora Kučerová (7. B)
a Kateřina Černá (6. B).
Bye – bye.
(Nikola Jadrníčková)

Den jazyků
Venku mrzlo až praštilo, ale školákům to příliš
nevadilo. Ti si užili atmosféry ročních období
dosyta. V pondělí 21.2. 2011 jsme uspořádali
projekt Den jazyků, kde si žáci v partnerských
třídách připravili pranostiky, básně a písně
vztahující se k jednotlivým ročním obdobím. Starší
děti společně s mladšími měly také za úkol výtvarné
zpracování předem zvoleného tématu, které již
nyní zdobí naši školu. V jedné třídě se rozezněly
zvuky jarních básní, v jiné tóny protkané paprsky
letních dní. Další dílna měla nádech nažloutlého
podzimu a jinde nás pošimraly sněhové vločky
za hlasu ledové královny. Následně žáci předvedli
své umění v prostorách školy, která se tak
na hodinu rozezněla v duchu našeho krásného
mateřského jazyka.
Den jazyků je součástí školního projektu Děti
dětem, při němž se setkávají a vzájemně si při
výuce pomáhají žáci z různých tříd školy.
(Renáta Rohmová)

Beruškový karneval byl prima!
Na začátku února se mateřské centrum Beruška
naplnilo na jedno úterní dopoledne po okraj dětmi,
rodiči, ale tentokrát i babičkami. Konal se karneval!
Spousta dětiček si na sebe masku oblékalo
poprvé ve svém životě, všem to slušelo, každý
se představil na „pódiu“ a skoro se ani nestyděl.
Svým babičkám společně děti předvedly, co se

v Berušce učí. Dětičkám se líbilo stavění a bourání
staveb z látkových kostek, foukání brčkem
do kbelíku plného mýdlových bublin – některé
děti i ochutnaly, než se jim podařilo pochopit, že
to není jako s džusíkem. Bylo to příjemné, veselé
dopoledne!
(Lada Hrnečková, Dáša Hadravová)

3.března 2011
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Ve škole vznikla žákovská rada

Za vysvědčení
na diskotéku
A bylo to tu zase... Vysvědčení! Konec jednoho
pololetí, haldy písemek, zkoušení, plno známek
a taky nervů, jestli se podaří na poslední chvíli
zachránit dobrou známku z toho či onoho
předmětu... Ve čtvrtek 3. února už bylo všechno
jasný. Známky byly napsaný a před námi zasloužený
čas odpočinku v podobě pololetních a jarních
prázdnin. Ale ještě než jsme se rozběhli domů
a za svými babičkami pochlubit se se známkami,
čekala nás malá odměna. Jako každý rok byla pro
nás připravená školní diskotéka.
Mohli jsme se vydovádět na hudbu, kterou pro nás
hrál jako vždycky Jirka Koubek, který vždycky ví, pro
jakou písničku sáhnout... Ale nejenom tanec nás
bavil toto odpoledne. Po vzoru všech talentových
soutěží, které jsme mohli vídat v televizi, jsme i my,
jako škola, mohli hledat svůj talent.
Soutěžící nám předvedli jak umí zpívat, tancovat či
dělat různá salta či triky na hlavě... Talentů na škole
máme opravdu hodně, ale nakonec jsme jako
vítěze určili všechny, kteří sebrali tu odvahu a šli se
na pódium vůbec „ukázat“.
Věřím, že i příští rok si tuto akci užijeme jako letos
a třeba ještě najdeme nějaké další talenty, kteří
mezi námi zcela jistě jsou...
(Za žáky ZŠ Jakub Melichar)

Obrázek s karnevalovou tématikou nakreslila
Katka Havlová z MŠ Sluníčko

Od druhého pololetí začala na naší škole pracovat
Žákovská rada, která svou činností naváže
na zkušenosti získané prací Žákovského senátu.
Radu budou tvořit zástupci tříd čtvrtého až
devátého ročníku. V minulých dnech se uskutečnily
volby, při nichž si žáci sami volili jednoho zástupce
třídy, druhého volil třídní učitel. Rada se bude
scházet každou středu o velké přestávce, koordinaci
zajistí školní speciální pedagožka.
Žákovská rada (ŽR) je příležitostí, jak mohou děti
uvádět do činnosti školy nové náměty a připomínky
a společně s vedením školy a vyučujícími hledat
optimální řešení.
Práce na půdě ŽR vychází z obsahu Úmluvy
o právech dítěte, která byla přijata 20.11. 1989
Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.
Podle této Úmluvy má dítě právo:
- vyjádřit svůj názor a požadavek
- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající

lidské důstojnosti
- na ochranu před jakoukoli diskriminací
- získat a zveřejnit informace
Předpokládáme, že ŽR zaměří svou činnost
především na zlepšení postoje žáků k chodu školy,
ke školní práci, vzájemnou pomoc a oboustranný
přenos informací od dětí k vyučujícím a naopak.
Názory žáků 4.třídy, jak by měla Žákovská rada
pracovat, jaké problémy by měla řešit:
„Měla by řešit chování dětí a aby si všichni pomáhali,
nenadávali si a byli k sobě slušní.“
„Delší prázdniny.“ 
„Chtěli bychom taky prodávat na adventních
trzích.“
Jaké další podněty děti vznesou, to se dozvíme
již příští středu 2.února na úvodním zasedání
Žákovské rady.
(Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

V maskách se setkali opět po roce
Při společném karnevalu se v našem Kulturním
domě opět po roce setkaly holčičky a kluci
z obou mateřských škol, z 1. tříd základní školy
a z klubu Včelka. Po společném převlečení dětí
do nejrozmanitějších masek a kostýmů – byla to
fuška - se všichni radostně vrhli na parket, kde si
zatančili a zadováděli na karnevalové diskotéce.
DJ Jirka ví naprosto přesně, jaké HITY v dětské
hitparádě frčí a tak se tancovalo, zpívalo, dělali
se dloooouhatánští hadi na Jede, jede mašinka
a nikdo se nenudil. Nechyběla nejoblíbenější
soutěž „židličková“, ani odměny v podobě sladkostí.
Zhruba po dvouhodinové zábavě se udělalo několik
společných fotografií a ukončila se zábava. (fotky
dětí z obou školek, 1.A a 1.B můžete shlédnout
na webových stránkách MŠ Motýlek a Sluníčko).
Děkujeme tedy MŠ Sluníčko za pozvání a těšíme

se na další společnou akci Koloběžkiáda, kterou
pořádá MŠ Motýlek na jaře.
Poděkování patří také DJ - panu Koubkovi, který si
po roce opět na nás udělal čas.
(Kolektiv MŠ Sluníčko a m.alf)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16.02.2011
I. Hlavní program
Plnění úkolů
Usnesení RM č. 6 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze 4. RM.
Svazek obcí Tolštejn a Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Usnesení RM č. 6 - 02
RM projednala informaci starosty města Jana Koláře o organizačních
změnách a hospodaření Svazku obcí Tolštejn a Sdružení pro rozvoj
Šluknovska.
RM doporučuje ZM zrušit členství města Krásná Lípa ve Svazku obcí
Tolštejn.
Doplnění komisí Rady města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 03
RM projednala návrhy na doplnění komisí rady města a rozhodla, že
komise ponechá ve stávajícím složení.
Připojení se k prohlášení starostů
Usnesení RM č. 6 - 04
RM bere na vědomí připojení se k prohlášení starostů ve věci:
1) požadavku revize dotačních titulů a jejich rozpuštění do rozpočtového
určení daní a zastavení centralizace státní správy,
2) podpory v prosazování návrhu legislativních změn týkající se řešení
problematiky sociálně nepřizpůsobivých občanů.
II. Došlá pošta
Bezúplatný převod pozemků od Ústeckého kraje
Usnesení RM č. 6 - 05
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 2748/33 o výměře
12 m2, p. p. č. 2869/7 o výměře 197 m2, p. p. č. 2869/9 o výměře 36 m2,
p. p. č. 2869/10 o výměře 20 m2 a p. p. č. 2869/11 o výměře 75 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje do majetku města Krásná Lípa.
Bezúplatný převod p. p. č. 2748/8, k. ú. Krásná Lípa od
Ústeckého kraje
Usnesení RM č. 6 - 06
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 2748/8 o výměře
356 m2, k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje do majetku města Krásná
Lípa.
Vyhlášení pozemků k prodeji
Usnesení RM č. 6 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2869/5 o výměře 354 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2869/4 o výměře 172 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2746/23 o výměře 131 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2746/27 o výměře 26 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2746/29 o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 51/1 a st. p. č. 12, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 6 - 08
RM projednala dopis Ladislava a Yvetty Hájkových ve věci prodeje st. p.
č. 12 a p. p. č. 51/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a doporučuje ZM trvat
na usnesení ZM č. 18-17/2005 ze dne 1. 12. 2005, na základě vyjádření
právního zástupce města neschválit vrácení kauce ve výši 30000 Kč a
neschválit změnu kupní smlouvy vypuštěním čl. III.
Prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 09
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1314/1, k. ú. Krásná
Lípa Iloně Lamačové, Krásná Lípa, Nemocniční 2.
Prodej p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 6 - 10
RM bere na vědomí odstoupení Nady Slanařové, Krásná Lípa, Zahrady
98 od žádosti o odkoupení p. p. č. 41/1, k. ú. Zahrady a schvaluje vrácení
kauce 5000 Kč.
Prodej p. p. č. 2751/30 a p. p. č. 2751/32, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2751/30 o výměře 102 m2
a p. p. č. 2751/32 o výměře 10 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za cenu 50
Kč/m2 Ústeckému kraji v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků
pod silnicemi.
Vyhlášení pronájmu pozemku
Usnesení RM č. 6 - 12
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 27/9 o výměře 270 m2, k. ú. Vlčí Hora;
části p. p. č. 1166/6, k. ú. Krásná Lípa;
části p. p. č. 1166/2, k. ú. Krásná Lípa.

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 2007/23/15-400
Usnesení RM č. 6 - 13
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2007/23/15400, kterým se upravuje změna příjmení nájemce z Kesnerová na
Leginová.
Pronájem p. p. č. 696/1 a p. p. č. 3040/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 14
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 696/1 a p. p. č. 3040/2, vše k. ú. Krásná
Lípa z důvodu stávajícího nájemního vztahu.
Pronájem p. p. č. 314/3, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 6 - 15
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2005/23/15-002
(nájemce Zdeněk Pícha, Varnsdorf), kterým se upravuje číslo pozemku
na 314/3, k. ú. Vlčí Hora, mění se výměra na 509 m2, dle předloženého
geometrického plánu a prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2015.
Směna části p. p. č. 211/1 za část p. p. č. 211/2, vše k. ú.
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 16
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 211/1 za část p. p . č.
211/2, vše k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Výpůjčka p. p. č. 43/17, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 6 - 17
RM schvaluje Klubu českých turistů Krásná Lípa bezplatnou výpůjčku p.
p. č. 43/17 o výměře 74 m2, k. ú. Zahrady za účelem obnovení památníku
padlých na dobu udržitelnosti projektu Obnovení památníku padlých
občanů obce Zahrady v 1. světové válce s upozorněním na možnou
úpravu hranice v rámci rekonstrukce přilehlých komunikací.
III. Různé
Byty - přidělení - byt č. 2, Krásná Lípa, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 6 - 18
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Krásná Lípa, Kyjovská 625/53,
Radovanu Hladíkovi, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16 na dobu
určitou do 31. 5. 2011. Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na
vlastní náklady.
Byty - přidělení - byt č. 1, Krásná Lípa, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 6 - 19
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Krásná Lípa, Krásný Buk 54 Zerzánové
Ivetě, Krásná Lípa, Krásný Buk 34 na dobu určitou do 29. 2. 2012.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Byty - žádosti o nájem bytů
Usnesení RM č. 6 - 20
RM projednala žádosti o nájem bytu Bely a Margity Hučkových, Lucie
Gunárové, Karly Krejčí, Kristýny Ferencové, Hedviky Ferencové.
RM neschvaluje tyto žádosti z důvodu dluhu žadatelů vůči městu.
Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
Usnesení RM č. 6 - 21
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
městských bytů, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 6 - 22
RM schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových prostor v majetku
města po celý rok 2011.
KOSTKA, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 6 - 23
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventarizace v roce
2011 v příspěvkové organizaci KOSTKA Krásná Lípa v předloženém
znění.
Revize dotace Terénní práce - AMARI poradna 2010
Usnesení RM č. 6 - 24
RM schvaluje smlouvu o provedení revize hospodaření neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR,
rozhodnutí č. 19595/09 - SLP se společností AUDIT OBCE s.r.o. Příbram
v předloženém znění.
Žádost o splátkový kalendář
Usnesení RM č. 6 - 25
RM neschvaluje žádost Kissové Vlasty, bytem Krásná Lípa, Kyjovská
674/83, o splátkový kalendář v předloženém znění.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 6 - 26
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 5609078180 pro pojištění

odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli městu Krásná Lípa s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. s.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010
Usnesení RM č. 6 - 27
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2010 vč. zpráv příspěvkových organizací Základní škola
a Mateřská škola, KOSTKA Krásná Lípa, p.o. a RELAX Krásná Lípa, p.o.
v předloženém znění.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08016636 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR - změna termínu ZVA
Usnesení RM č. 6 - 28
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08016636 (Posílení sídlištních
biotopů města Krásná Lípa) o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, který řeší
změnu termínu k předložení závěrečného vyhodnocení akce.
Varovný protipovodňový systém
Usnesení RM č. 6 - 29
RM projednala a schvaluje záměr přípravy a realizace Varovného
protipovodňového systému města Krásná Lípa.
RM projednala a schvaluje nabídku Enviom servis, s. r. o. na zpracování
podkladů spojených s podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu Životní prostředí v předloženém znění a ukládá Janu
Kolářovi, starostovi města, zajistit podání žádosti o dotaci.
Souhlas s trvalým pobytem Kateřiny Nedbálkové
a Zdeňka Pánka
Usnesení RM č. 6 - 30
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého pobytu pro Kateřinu
Nedbálkovou, trvale bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 31 a Zdeňka Pánka,
trvale bytem Krásná Lípa, Vančurova 52/4 na adresu Krásná Lípa,
Mánesova 294/24.
Pověření Jany Baranové výkonem opatrovnictví; Příkazní
smlouva - finanční prostředky pro J. Hlaváčka
Usnesení RM č. 6 - 31
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví Jiřího Hlaváčka,
Nemocniční 1092/2A, Krásná Lípa.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na uvolňování finančních
prostředků opatrovance Jiřího Hlaváčka, bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 1092/2A mezi městem Krásná Lípa a Psychiatrickou
léčebnou Horní Beřkovice dle předloženého návrhu.
RM uděluje souhlas k uvolňování finančních prostředků z osobního
konta Jiřího Hlaváčka na úhradu věcí osobní potřeby a nezbytných
nákladů na zdravotní péči.
Označení veřejného prostranství na části p. p. č. 346/2 a části
p. p. č. 2748/22
Usnesení RM č. 6 - 32
RM na základě § 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích doporučuje
ZM označit veřejné prostranství na části p. p. č. 346/2 a části p. p. č.
2748/22, vše k. ú. Krásná Lípa názvem náměstíčko Dr. Richarda Klose.
Dodatek ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru
Usnesení RM č. 6 - 33
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru
se společností EKOLAMP s.r.o., se sídlem v Praze 2, náměstí I. P. Pavlova
1789/5.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31.12.2010,
- přehled daňového plnění za leden až prosinec 2010,
- přehled plateb místních poplatků za období 1-12/2010,
- přehled dlužníků za nájemné městských bytů k 31.12.2010,
- statistický přehled evidovaných uchazečů o zaměstnání podle měst
a obcí,
- program kina a plán akcí v Kulturním domě Krásná Lípa,
- návštěvnost internetu a městské knihovny v Krásné Lípě,
- dopis od pana Skalského,
- zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 18.1.2011.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 2. 2011,
- zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 27. 1. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 2. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 8. 2. 2011,
- zápis z komise zdravotně sociální ze dne 1. 2. 2011.
RNDr. Ivana Preyová
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