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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 8. prosince
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 24. listopadu

4,- Kč

Sociální reforma

V souvislosti se změnami, které přinese sociální reforma od 1. ledna 2012 se můžete podívat na odkaz
http://socialnireforma.mpsv.cz, kde jsou nově spuš-

těné stránky věnované této reformě a několik odkazů na informační plakátky, které v této souvislosti
vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Demolice „Mlýna“ začala
Na krásnolipské Pražské ulici začala v pondělí demolice objektu bývalého městského bytového
domu zvaného „Mlýn“. Podle dobových záznamů se
však nejednalo o mlýn, nýbrž o pilu (v určité době
i parní) jejímž vlastníkem býval Wenzel Zimmer.
Odtud zřejmě i název výše položeného rybníku Cimrák.
Bytový dům v užívání sociálně slabších nájemníků
dlouhá léta chátral, po jejich vystěhování neodolal

tlaku nenechavců a během několika málo dní se
stal fakticky neopravitelný a nebezpečný svému
okolí.
Vlastní demolice proběhne v několika etapách s
tím, že hodnotnější kamenné stavební prvky uložíme k dalšímu použití, stavební suť pak bude v příštím roce rozdrcena a použita jako stavební materiál.
(Jan Kolář)

Žehnání Köglerova
kříže
Ve čtvrtek 1. prosince v 15:00 jste srdečně zváni
ke slavnostnímu žehnání nově zrestaurovaného
Köglerova kříže u domu čp. 22 na Kamenné Horce.
Novému kříži požehná páter R. D. Mgr. Ing. Antonín
Sedlák z Římskokatolické farnosti Krásná Lípa.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 5.12. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
8.12. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 19.12. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 22.12. 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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do
31.3. každý týden.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Občansko právní
poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do
6 let

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843
Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359

2x čti, než podepíšeš, aneb na co si dát pozor
Většina z nás zažila na vlastní kůži nebo má v
blízkém okolí někoho, kdo zažil, nepříjemnou
situaci, kdy se splácení dluhů stává problémem.
Může za to často nereálný odhad vlastních
možností splácet, nebo mimořádná událost, a to
zejména ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc,
rozvod nebo smrt v rodině.
Nesplácení dluhů s sebou nese množství rizik, může
dojít k odebrání majetku, k vystěhování, odpojení
elektřiny a plynu, nepříjemný a stresující je i nátlak
věřitelů a exekutorů.
Dříve, než podepíšeme jakoukoliv smlouvu o
půjčce, opravdu důkladně si jí prostudujme. Při
tom je třeba klást důraz nejen na výši RPSN (roční
procentuální sazba nákladů), ale také na další
poplatky, penále a pokuty se smlouvou spojenými.
Uvědomme si, prosím, že půjčování peněz je pro
mnohé poskytovatele úvěrů výnosný obchod.
Bankovní, ale zejména nebankovní společnosti,
nepůjčují peníze, aby nám pomohly, ale aby
pomohly sobě - ke značným ziskům. A tomu
samozřejmě odpovídá i stavba smlouvy.
Další velmi rizikovou záležitostí je tzv. rozhodčí
doložka ve smlouvě. Rozhodce může být každá
osoba starší 18 let. Nemusí mít žádné speciální
vzdělání, rozhodně nemusí být právník. Můžu
to být já, nebo vy. Navíc si rozhodce téměř vždy
určuje ve smlouvě poskytovatel půjčky. Lze pak
logicky dovodit, v čí prospěch pravděpodobně
bude takový rozhodce rozhodovat …Rozhodnutí
rozhodce je rovno soudnímu rozhodnutí a je tak
exekučním titulem pro budoucí vymáhání dluhu
exekutorem.
Vyvarujme se podpisu nevyplněných směnek. Toto
„zajištění“ úvěru je pro dlužníka velmi nebezpečné.
Podepisujme jen směnky, které mají vyplněné
datum plnění a částku a jsme si jisti, že je včas
umíme splatit.
Dávejme si pozor i na tzv. zajištění úvěru, mnohdy
obsahuje smlouva ustanovení, že při jakémkoliv
zpoždění se splácením lze okamžitě předmět

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

zajištění (třeba Váš rodinný dům) odebrat a prodat.
Často je prodej realizován exekutorem za velmi
nevýhodnou cenu, z které si strhne služnou částku
a náklady exekuce.
Seriózní společnosti poskytnou smlouvu před
podpisem k domácímu prostudování. Trvejte na
tom, pročtěte si důkladně všechna ustanovení a
pokud bude třeba, poraďte se s někým dříve, než
smlouvu podepíšete. V Krásné Lípě se můžete
obrátit třeba na Poradnu v kostce v Komunitním
centru Kostka Krásná Lípa p. o. , která sídlí na adrese
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
Poradna poskytuje služby v následujících
oblastech:
- sociální dávky
- sociální služby
- pojištění
- pracovně-právní vztahy
- zaměstnanost
- bydlení
- rodinné a partnerské vztahy
- majetkové vztahy a náhrady škody
- finanční a dluhová problematika
- zdravotnictví
- školství a vzdělávání
- ochrana spotřebitele
- základy práva
- občanské soudní řízení
- veřejná správa
- trestní právo
- půjčování kompenzačních pomůcek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
9 - 11 h.
13 - 15 h.
9 - 11 h.
13 - 15 h.
9 - 11 h.
13 - 15 h.
9 - 11 h.
Zavřeno
Zavřeno
Za Poradnu v Kostce – Bohunka Slaná,
finanční poradce

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 26. - 27. 11. 2011 MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 215
- 03. – 04. 12. 2011 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
- 10. - 11. 12. 2011 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ
V KOSTCE

PORADNA

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si
můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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 dlužil, exekutor nařídil
dražbu domu a již došlo k dražbě a bylo mi doručeno
usnesení o udělení příklepu? Jak mám zabránit, abych o
dům nepřišel? Přitom jsem se zadlužil právě proto, že jsem
do domu investoval fůru peněz a dům zvelebil.
Odpověď:: Je mi líto, o dům jste již přišel! Vydražitel se stal
podle zákona vlastníkem okamžikem udělení příklepu.
NELZE to vrátit zpět! Je třeba se bránit včas! V okamžiku,
kdy dluh již vymáhá exekutor, je na jakoukoliv obranu již
pozdě – pak je nejsprávnější, nejjednodušší i nejlevnější

řešení nějak sehnat peníze a dluh včetně všech nákladů
a poplatků zaplatit. Jenomže to se Vám většinou již
nepodaří – tolik peněz většinou již nemáte.
Když se dostanete do potíží se splácením jakéhokoliv
dluhu, je třeba být aktivní. Jednat s věřitelem, vysvětlovat
Vaše potíže, navrhnout různá řešení a záruky pro věřitele.
Samozřejmě záleží na věřiteli. Když se zadlužujete, když
si půjčujete, již byste měli vědět, komu se zadlužujete.
Existuje bohužel řada firem, které se živí tím, že Vám
nabízejí a podbízejí půjčky, ale za podmínek hraničících
s dobrými mravy. Nad jejich upomínkami nemávejte
rukou. Berte je vážně. Proč by se zrovna Vás, dlužníka, měl
někdo zastávat? Snažte se problém aktivně řešit! Je možné
podle okolností případu třeba i v soudním sporu namítat,
že podmínky půjčky jsou sjednány v rozporu s dobrými
mravy. Dluh zaplatit musíte, ale ne s tak vysokými dalšími
požadavky věřitelů. Jinými slovy, musíte být aktivní a
aktivně u soudu prokázat (nejen tvrdit, ale i prokázat),
že podmínky dluhu byly věřitelem navrženy v rozporu s
dobrými mravy.
Jestliže dluh již vymáhá exekutor, znamená to, že případ
již soud, či jiný státní orgán (rozhodčí soud) posoudil. A ten
uznal, i díky vaší pasivitě (!), že je vymáháno právem. Pak
již je proti Vám pravomocné rozhodnutí, exekuční titul.
Byť by bylo zřejmě nespravedlivé, nelze již pravomocné
rozhodnutí napravit.
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Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Pozor – specializují se na důchodkyně
Tři okradené důchodkyně z Krásné Lípy
a několik dalších z celého Šluknovského
výběžku má na svědomí dvojice žen ve věku
asi 50 a 35 let s černými vlasy, snědou pletí,
oblečená v hnědých kabátech. Scénář podle,
kterého důchodkyně okrádají mají vždy stejný
- vyhlédnou si starší ženu, které jedna nabízí
parfémy, povlečení, případně se ptá na různé
informace, druhá jí mezitím nepozorovaně
vytahuje peněženku z kapsy nebo tašky. První
případ se odehrál v dopoledních hodinách 21.
října v ul. Masarykova, kde si takto vydělaly
„pouhých“ 300,- Kč. Úspěšnější byly dopoledne
8. listopadu ve vestibulu MěÚ v Krásné Lípě,
kde poškozené po rozříznutí tašky odcizily
peněženku s důchodem ve výši 8 tis. Kč. O
hodinu později už v Rumburku okrádaly další
důchodkyni přímo na zastávce Bytex, kde si
takto vydělaly přes 3 tis. Kč.
Kradl elektřinu
Neoprávněný odběr a krádež elektřiny v domě
s několika byty ve Varnsdorfské ulici nahlásil
na krásnolipskou policii pracovník společnosti
ČEZ. Pachatel po odstranění plomb elektroměr
odpojil a pod ním spojil oba vodiče tak, aby
proud elektroměrem neprocházel. Způsobená
škoda byla vyčíslena na částku 55 tis. Kč, za což
hrozí pachateli odnětí svobody na jeden rok až
pět let.
Chuť na alkohol měli, na placení už ne
Večerní obsluha restaurace U Kuruce povolala
policii k hostovi, který odmítal platit útratu. Na
místo vyrazili krásnolipští policisté společně
s kolegy ze speciální pořádkové jednotky
města Prahy. Policisté na místě zajistili tři muže
všechny ve věku 35 let - neplatícího hosta s
1,79 promile alkoholu v dechu, když vyhrožoval
obsluze i pětici policistů, jeho stejně starého
kamaráda s 2,7 promile alkoholu v dechu, který
policii neustále bránil v zákroku a neuposlechl
výzvy veřejného činitele a i třetího muže s
2,36 promili alkoholu v dechu, který začal
slovně napadat policisty a hrozil jim fyzickým
napadením před restaurací. Všichni tři skončili
v policejní cele, dva v ní strávili celou noc. Za
své jednání jim v komisi pro projednávání
přestupků hrozí pokuta do 3 tis. Kč.
Sotva ho pustili, už zase kradl
Přímo z baru restaurace Hit bar Tim byl odcizen
mobilní telefon Nokia v hodnotě 3,5 tis. Kč.
Chvíli po nahlášení jeho ztráty kontrolovali
krásnolipští policisté v ul. El. Krásnohorské
26letého muže z Krásné Lípy, který v ruce držel
odcizený mobilní telefon, o němž ale tvrdil,
že jej zakoupil před dvěma dny. Na služebně
policie se ke krádeži doznal a téhož dne si
převzal sdělení podezření pro přečin krádeže.
Jmenovaný sice nezpůsobil škodu přesahující
částku 5 tis. Kč, ale nedávno byl za obdobný
čin propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. října
do 16. listopadu evidovali 25 trestných činů a 47
přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor
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České Švýcarsko je na Google+
České Švýcarsko má nyní vedle Facebooku a
Twitteru svou stránku i na sociální síti Google+. Na
této stránce jsou v tento okamžik pouze zrcadleny
příspěvky ze na Facebooku. Ovšem jak budou
přibývat na Google+ nové funkce, tak se bude
tento informační kanál postupně emancipovat.

Pokud používáte Google+, tak budeme velmi rádi,
když si přidáte České Švýcarsko do svých kruhů a
napíšete, o jaký obsah a služby byste na této stránce
měli zájem především. Stránku připravují společně
Správa Národního parku České Švýcarsko a Obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko.
(r)

České Švýcarsko na radiu Impuls
Poslechněte si Jiřího Kolbabu, který si pro
posluchače Rádia Impuls připravil výlet do Českého
Švýcarska. Zvukový záznam jeho pozvánky si

můžete poslechnout na
http://www.impuls.cz/clanek/audio-ceske svycarsko/231769.

České Švýcarsko pracuje pro region již 10 let!
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
oslavila desáté výročí od svého založení slavnostním
večerem na zámku v Děčíně, kde se setkalo více
než sto hostů, příznivců a přátel jak z Českého
tak ze Saského Švýcarska. „České Švýcarsko je
první destinační agenturou v Ústeckém kraji a
podle jejího vzoru vznikají nyní agentury v dalších
destinacích podle projektu Brána do Čech. Věřím,
že se v celém kraji bude turistickému ruchu dařit
stejně dobře jako zde,“ připomněl radní Ústeckého
kraje Radek Vonka.
Vzhledem k tomu, že jednou z nejdůležitějších
aktivit
této oslavující společnosti je také
přeshraniční spolupráce hovořilo se také o
budoucnosti a společných projektech se saským
centrem cestovního ruchu. Na závěr byla pokřtěna
nová fotografická publikace Nejkrásnější památky
Českosaského Švýcarska. Program završil koncert
Anny K. a také exklusivní večerní prohlídka

zámecké expozice.
Souhrnné info o aktivitách OPS České Švýcarsko
můžete shlédnout v krátkém spotu na http://www.
ceskesvycarsko.cz/news-dtl.php?id=1175
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.,
redakčně kráceno)

České Švýcarsko má novou knihu
Nová publikace historičky Kláry Mágrové o
zajímavých architektonických, sakrálních a
technických památkách regionu Českého Švýcarska
byla pokřtěna na děčínském zámku.
Kniha Nejkrásnější památky Českosaského
Švýcarska byla vydána již jako šestá v pořadí v
rámci projektu Marketing cestovního ruchu v
Českém Švýcarsku z Regionálního operačního
programu Severozápad. Knihu spolu s dalšími
tematickými publikacemi, které obecně prospěšná
společnost chystá do března 2012 k vydání (mimo
jiné průvodce pro rodiny s dětmi po zábavných
trasách Českosaského Švýcarska, nebo publikaci
srovnávacích fotografií České Švýcarsko včera a
dnes), budou moci zájemci v příštím roce získat
prostřednictvím informačních center Českého
Švýcarska.

Zápasníci mají nové
stránky
Sport jménem řecko-římský zápas a především
krásnolipský sportovní klub přibližují nové webové
stránky www.zapastjkrasnalipa.cz. Na stránkách je
vše o klubu, jeho zázemí, trenérech, turnajích a
nechybí ani fotogalerie.

(Klára Mrkusová, České Švýcarsko, o.p.s.,
redakčně kráceno)
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Mikulášská besídka
v Berušce

Mateřské centrum BERUŠKA Krásná Lípa pořádá v
Domě Českého Švýcarska na náměstí
(1. patro, vchod hlavními dveřmi z náměstí) v
pátek 2. 12. 2011 od 16.00 hod. MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU. Na programu je zdobení stromečku,
vystoupení dětí z Berušky, zpívání koled, kterými se
přivolá Mikuláš, nadílka od Mikuláše a ochutnávka
cukroví, které maminky přinesou. Vstupenky
na Mikulášskou besídku si můžete zakoupit v
mateřském centru Beruška každé úterý a pátek
dopoledne u tety Dany (počet je omezen na max.
20 dětí).
Můžete přijít dříve a za zvýhodněné vstupné 40,Kč/os. navštívit expozici v přízemí a suterénu –
děti v doprovodu platícího dospělého mají vstup
zdarma.

Krásnolipský turistický
advent
Klub českých turistů zve v sobotu 10. prosince
do prostoru před Továrnu – dům volného času
v Krásné Lípě na 2. turistický advent, spojený s
prodejem čerstvě řezaných vánočních stromků a
ukázkami zručnosti řemeslníků.

Mikulášská Čačipenu
Romské sdružení Čačipen vás v pondělí 5. prosince
od 16:00 zve do Kulturního domu v Krásné Lípě na
Mikulášskou nadílku.

Program kina
Krásná Lípa
PROSINEC 2011
BASTARDI 2
pátek 2. 12.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou
přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří
žáků a mstil smrt své sestry. 95 min. Mládeži přístupno.

OCELOVÁ PĚST
středa 7. 12.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Akční snímek z blízké budoucnosti představuje bývalého
boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru
vysocí oceloví roboti a on už do něj nadále nijak nezapadá.127 min.ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Vánoční aranžování
v Kostce

Katapult
v Mikulášovicích

Komunitní centrum – Kostka Krásná Lípa vás
ve čtvrtek 24. listopadu v 16:00 zve k výrobě
adventních věnců a svícnů. Přijďte si za pár korun
vytvořit adventní věnec nebo svícen, který si
odnesete sebou na Váš vánoční stůl. Poplatek
30,-Kč. V ceně je zahrnuto chvojí, suché květy a
na místě si můžete ještě zakoupit různé doplňky svíčky, stuhy, květy, sušiny, přírodniny pro adventní
vazby a zápichy z různých materiálů. Akce se bude
konat v Kostce Krásná Lípa, Dům služeb, 1. patro.
Na tuto akci není nutné se dopředu přihlašovat.

V pátek 2. prosince od 20:00 vystoupí ve
Slovanském domě v Mikulášovicích v rámci svého
letošního turné skupina Katapult.

Krásnolipská drakiáda
Tak trochu jiná drakiáda se bude konat v Krásné
Lípě v neděli 27. listopadu od 13 hodin na dětském
hřišti u rybníku Cimrák. Návštěvníky čekají soutěže
o draka létavce, o nejzajímavějšího draka, o bio
draka a další. Vstup na akci je volný. Startovné je
hračka, se kterou si už nehrajete, nebo knížka,
kterou již máte přečtenou. Akce se koná za
každého počasí – „Ať prší, sněží nebo svítí, hlavně
když fouká“. Součástí akce bude použití skákajících
bot, půjčení koloběžek, malé teplé občerstvení.
Program: 13:00 – 13:30 registrace účastníků
13:30 – 14:30 puštění draků
14:30 – 15:00 vyhlášení nejlepších,
rozdávání knih a hraček
Organizátor: Občanské sdružení Krásnolipsko

Z mého života,
aneb show Báry Štěpánové. Herečka a populární
televizní moderátorka vystoupí v pořadu, ve
kterém hraje, zpívá koledy, ale zásadně netancuje.
Bára Štěpánová se ve Šluknově představí ve středu
14. prosince v 19:00 kině Dukla.

Historie hraček
a hodin
Od 28. listopadu až do 27. ledna příštího roku se
ve výstavní síni Kulturního domu ve Šluknově koná
výstava historických hraček a hodin. Otevřeno
ve všední dny od 8:00 do 15:00, po předchozí
domluvě i v jiné dny.

Nedělní divadlo
pro děti
Loutkoherecký soubor Rolnička zve druhou
adventní neděli 4. prosince od 15:00 do kina Dukla
ve Šluknově všechny malé i velké příznivce divadla
na pohádku Jak Hromdován málem zničil kouzlo
Vánoc.

Prosinec v Domečku
Na Kopečku v
Rumburku
Tradiční podzimní čtení
Středa 30. listopadu od 19:00. Za okny už
se bude potloukat tma, možná bude trochu
nevlídno a podzimní vítr rozfouká listí po
kopcích. Ale u kamen, u čaje a kávy, pod
lampou bude příjemně. Tradiční koláž vlastních
i převzatých textů interpretovaných na pomezí
činohry, pantomimy, baletu a okrajových
hudebních žánrů. Čte Roman Winter a další.
Po skončení literární kroužek s Antonínem
Slejškou.
Advent na Kopečku & Předvánoční
dobročinný bazar
Tradiční vícedenní adventní program:
středa 7. 12. v 19:00
S faráři z výběžku nejen o Adventu
čtvrtek 8. 12. v 16:00
Hudební a divadelní vystoupení lidí z DZR
Krásná Lípa
pátek 9. 12. v 16:00
Koncert a divadelní hra „Předvánoční bazar ztrát
a nálezů“
- připravili studenti SŠMaP v Rumburku.
sobota 10. 12. v 15:00
Tradiční vánoční výstava a vystoupení dětí ze ZŠ
Pastelka
Od středy do pátku je vždy od 16:00 do 20:00
otevřen předvánoční dobročinný bazar, kde
si můžete koupit užitečné i krásné věci, a také
vánoční dárky. Jejich zakoupením podpoříte
studenty 4. ročníku – první maturanty SŠMaP v
Rumburku.

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci fotografovali?
Po celý letošní rok vám přinášíme historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a
vaším úkolem je srovnat fotografii se současným
místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až po
pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan
Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam

mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku,
že pošlete pátou správnou odpověď, budou
úspěšní řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě,
že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako
jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže.
Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného
čísla Vikýře. Tentokrát nikdo z 36 řešitelů fotokvízu

nedosáhl na odměnu za 5 správných odpovědí.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 413: Velice pěknou
odpověď zaslala Helena Mittnacht z Německa.
Zde ji celou otiskujeme. „Cesta na obrázku je
jedna z nejhezčích cest v okolí. Vede na Sněžnou
(Schnauhübel) z Dlouhého Dolu směrem od Kyjova,
nedaleko je rybník zvaný „Šimlák“ a na kopci je
vidět kostel Maria Schnee, který nechaly postavit
manželé Liebsch v roce 1732 (starší část kostela).
Dále je vidět vpravo od kostela bývalá školní
budova.
O které místní části Krásné Lípy se jedná, uveďte
alespoň dvě.

Výlet za Betlémy
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa vás zve na
výstavu Klášterních betlémů do rumburské Lorety.
Odjíždí se ve čtvrtek 8. prosince ve 14:00 z náměstí
Návrat ja naplánován na 16:00. Vstupné 15,- Kč,
doprava zdarma. Počet míst je omezen, proto
neváhejte a přihlaste se včas u Dity Wimmerové na
tel.: 777 291 359, nebo přímo v Kostce.

Lidé a příroda
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku
bude od 1. prosince k vidění výstava fotografií
rodáka ze Starých Křečan Lukáše Černého „Lidé
a příroda“. Slavnostní vernisáž se uskuteční
6. prosince od 17:00 hodin. Fotografie jsou
obohacené o verše rumburské rodačky Petry
Malé a součástí výstavy jsou i 3D fotografie, jejich
plastičnost oceníte 3D brýlemi.
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Kurz němčiny
Od 15. ledna 2012 otevírá Komunitní centrum
Kostka Krásná Lípa jazykový kurz němčiny
pro začátečníky a pokročilé (od 8.lekce) pod
vedením Miroslavy Sidorr. Zájemci se mohou
přihlásit v komunitním centru nebo na emailu
kc@krasnalipa.cz. Kurz bude probíhat každé
pondělí odpoledne od 17 hod. Cena kurzu
(2 lekce - 15 hodin) je 800 Kč.

Arteterapie s dětmi
v Kostce
Arteterapie je postup, který využívá výtvarného
projevu jako prostředku k poznání lidské psychiky.
Pod vedením Mgr. Jany Merhautové a Bc. Radky
Mrazíkové mohli rodiče více nahlédnout do dětské
duše a poznat příčiny chování dětí a vztahu rodič
- dítě. Arteterapeutické sezení maminek a dětí
klubu Včelka a MC Beruška se konalo v komunitním
centru. Všichni zúčastnění šli domů s dobrými
pocity. Akci zajistila Kostka Krásná Lípa za finanční
podpory MŠMT.
(Dana Caklová)

Kam po škole?

Třeba do sklárny....

Kostka Krásná Lípa p. o. realizuje ve spolupráci
se ZŠ Krásná Lípa projekt „Profesní orientace“
financovaný Ministerstvem školství mládeže a
tělovýchovy. Cílem projektu je žákům ZŠ přiblížit
jednotlivé profese z regionu a podpořit je při
rozhodování se o svém budoucím vzdělání a
profesi. Připraveno je šest exkurzí k dvaceti různým
zaměstnavatelům v blízkém okolí. Žáci budou mít
možnost vstoupit přímo do provozu a dozvědět se
od odborníků, jaká kritéria uchazeč o místo musí
splnit, jaké vzdělání pro výkon práce potřebuje, ale
i to co je na tomto zaměstnání lákavé nebo těžké.
Programu se zúčastní žáci 7. – 9. tříd.
Firmy, které žáci navštíví: sklárna, výrobce
dětských hřišť, Policie ČR, truhlárna, servis vozidel,
kovovýroba, penzion, textilní závod, potravinářský
závod, nádraží.
První exkurze děti zavedla do společnosti Tisk
Krásná Lípa, do firmy Eurometalgroup a na Policii
ČR v Krásné Lípě.
(pv)

První dvoudenní výjezd třídy 7. A do Nového
Boru již máme za sebou. Navštívili jsme střední
sklářskou školu, kde nás provázel pan Pavel Tille,
učitel odborného výcviku. Provedl nás po celém
areálu školy, takže žáci měli možnost shlédnout,
jak se na své budoucí povolání připravují foukači
skla, formaři, brusiči, kuliči, vitrážisti i malířky skla.
Zblízka jsme poznali i internát a jídelnu školy, kde
jsme byli ubytováni. Abychom si od skla trochu
odpočinuli, vydali jsme se odpoledne na výlet do
Sloupu, kde nás pan učitel Melichar provedl všemi
lesními zákoutími. Druhý den nás čekala cesta do
sklárny Ajeto glassworks v Lindavě, kde žáci teprve
pochopili o čem sklářské řemeslo doopravdy je.
Sklárnou nás provázel pan David Sobotka, manažer
sklárny. Z rozžhavených pecí sálal horký vzduch a
upocení skláři tahali ven obrovské kusy žhavého
skla, které formovali, foukali a tahem tvarovali do
nádherných uměleckých kousků. Při naší návštěvě
se dokonce zrovna vyráběly ceny Thálie. V tu chvíli
bylo všem jasné, že být sklářem je krásná, ale i
náročná práce. Aby toho nebylo málo, vyzkoušeli
si žáci foukání skla, každý si odvezl vázičku, kterou
si sám vyfoukl.
(pv)

Zážitkový víkend s T - klubem
Patnáct dětí z T-klubu strávilo zážitkový podzimní
víkend v Rynarticích. Pro děti byl připraven
výchovně vzdělávací program, děti navštívily
Jetřichovice, užívaly si koupání v bazénu, bojovaly

při paintballu a zažily napětí při stezce odvahy. Akci
podpořil Krajský úřad Ústeckého kraje z programu
prevence kriminality.
(Petra Vrajová)

Program akcí
AMARI Klubu
v komunitním centru Kostka od 14-16hod.:
24.11.Vánoční dílna - výroba svícnů
30.11.Pečení cukroví
14.12.Výroba studené kuchyně
15.12.Vánoční besídka
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Víte že?
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o.
nabízí celoročně:
Školu zdobí řetěz
přátelství
V úterýý 25. ří
října 2011 proběhlo
běhl prvníí setkání
partnerských tříd ve víceletém projektu Děti
dětem. Cílem je posilovat vztahy mezi mladšími a
staršími žáky.
Spolupráce trvala tři hodiny. V první části probíhalo
seznámení účastníků. Každý napsal jméno svého
nového známého tak, aby písmena byla pod
sebou. Ke každému písmenu vymýšleli další slova,
např. vlastnost dotyčného člověka, co má rád, v
čem je dobrý … Pak proběhlo představení, které
bylo vtipné a trefné (alespoň u některých).
Následující aktivita vycházela z myšlenky
organizace UNICEF. Nejdříve jsme se seznámili se
základními fakty o této organizaci. Zjistili jsme,
že dobrovolníci šijí panenky, které se prodávají, a
tímto způsobem se získávají peníze na očkování
pro všechny děti světa.
Rozhodli jsme se, že vyrobíme papírové panenky,
které v naší škole vytvoří řetěz přátelství. Projektu
se zúčastnily nejen všechny děti základní školy, ale
i drobotina ze všech tří školek.
Panenky se vydařily, budou zdobit chodby naší
školy a snad nám připomenou, že přátelství je nade
vše.
(J.Kindermannová)

VÁNOČNÍ DAROVÁNÍ

- zajištění oslav výročí, svateb, rautů a večírků ve Sportbaru.
- zajištění občerstvení k turnajům ve sportovním areálu.
- veřejné stravování ve školní jídelně s možností rozvozu obědů.
- prodej houskových, bramborových a ovocných knedlíků.
- pronájem sportovišť ve SA k turnajům i jiným akcím
Protože se blíží konec roku a s ním i čas vánočních večírků,
nabízíme Vám možnost posezení s občerstvením a hudbou
k poslechu i tanci v příjemném prostředí Sportbaru.
Více informací na tel.č.: 603 555 294.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o.

Dýně obsadily školku
Podzimní období, a obzvlášť listopadový čas, je
nejen spojeno
s dušičkami,
ale i se sklizní
dýní a následném zpracování této chutné
zeleniny. Ovšem příjemné
se dá spojit s
užitečným a

ten, kdo si dýni vydlabe, si ji nejen může ozdobit,
ale z vydlabaného materiálu třeba uvařit polévku.
My jsme polévku ve školce sice nevařili, ale vyhlásili
jsme soutěž:
„ O nejkrásnější dýni aneb strašidláci dýňáci“.
Sešlo se nám přes 30 nádherných prací. Rodiče s
dětmi měli za úkol přinést do školky výrobek na
dané téma. Mohli tudíž přinést výrobek z jakéhokoliv materiálu.
Všechny práce byly po zásluze odměněny a my
ještě jednou touto cestou děkujeme všem, kteří se
soutěžě zúčastnili.
(m.alf – MŠ Motýlek)

S lampiony prošli celý park

Blíží se doba obdarovávání, spokojenosti a
lásky k bližním. Dary mohou být malé – větší –
reprezentativní. Třeba často i mobilní telefon.
Poté nastává nerudovská otázka - „Kam s ním
(starým, nepotřebným...)“. Mohu ho také darovat,
prodat a nebo …. vyhodit. NE,NE,NE – prosím
vyhodit ne!!!
V rámci celoroční akce „Recyklohraní“ vysloužilé,
rozbité, nepoužívané mobily sbíráme
a
POZOR!!! Při odevzdání mobilu ve sběrných místech
vyplníte slosovatelnou poukázku a můžete vyhrát
mobilní telefon nový!!!!
A nejen to – pomůžete naší škole vyhrát poukazy
na víkendové školní výlety. A to už stojí za to – co
říkáte!?!?!?!
Odevzdávat budete moci od 1. prosince 2011 do
31. ledna 2012 v těchto sběrných místech:
- Základní škola
- Mateřské školy
- Městský úřad
- Technické služby
- Kostka – občanské sdružení

Stalo se již téměř tradicí, že pořádá MŠ motýlek
každý rok na podzim lampionový průvod. Ani letos
jsme nechtěli tuto tradici porušit. Jenže je vždy
důležité spojit tuto akci s nějakým tématem, aby
měla věc smysl. A vzhledem k tomu, že jsme se na
jaře letošního roku zapojili do celostátní akce:
„Celé Česko čte dětem“, pokračovali jsme ve
čtení i nyní. Připomněli jsme dětem naše klasické
pohádky (četli jsme každou volnou chviličku i třeba
u svačiny), které zná každý – Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, O neposlušných kůzlátkách
atd. Spojili jsme tak pohádky, dušičky, průvod a
přírodu a to vše dalo vzniku:
„Cestě strašidelně pohádkovému lesu“.
Celá akce proběhla v úterý 8.11., sešli jsme se
v obrovském počtu v podvečer s rozsvícenými
lampiony u Cimráku a Bílá paní nás všechny
vedla lesem, kde jsme kromě Karkulky s babičkou
potkali také Křemílka a Vochomůrku, vodníka
Česílko, strašidla i hejkala, který nás honil a strašil,
muchomůrky, ale hlavně Jeníčka a Mařenku, kteří
nás všechny měli dovézt k perníkové chaloupce,
kde čekala baba jaga. Všechno dobře dopadlo,

cestu k chaloupce jsme našli a Ti, co měli odvahu
si dokonce uloupli z chaloupky perníček. ( jen byla
škoda, že některé děti si neulouply jen jeden a tudíž
bohužel na pár dětí perníček nezbyl). Na úplný
závěr se s námi pozdravil myslivec, poděkoval nám
za vzorné chování v lese a rozdal s pani učitelkami
dětem malé staršidlo, jako symbol odvahy.
A pohádkové bytosti? Ty se vrátili zpátky do
piohádky...
Příští rok nashledanou.
(MŠ Motýlek)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 03.11.2011
1. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa,
Pražská 271/20 - objekt - změna
Usnesení ZM č. 7 - 01/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 6-08/2011 ze dne 21. 9.
2011.
2. Nemovitosti - prodej objektu Krásná Lípa,
Pražská 271/20 - objekt
Usnesení ZM č. 7 - 02/2011
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 271 na st. p. č.
210, st. p. č. 210 (224 m2) v k. ú. Krásná Lípa, ulice

Pražská do vlastnictví Josefovi Herákovi, bytem
Krásná Lípa, U Tiskárny 651/9, za kupní cenu 280
000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy
a za podmínky, že kupující před podpisem kupní
smlouvy složí kauci ve výši 50 000 Kč vratnou po
splnění podmínky rekonstrukce 1. a 2. podlaží č. p.
271, která bude podložená příslušnými revizními
zprávami, spočívající v kompletní výměně výplní
všech otvorů, opravy a nového nátěru celé fasády a
kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny.
Tato rekonstrukce musí být uskutečněna nejdéle

do 31. 10. 2013. Náklady spojené s prodejem hradí
kupující. ZM schvaluje prodej za podmínky, že kupní
smlouva bude uzavřena do 15. 1. 2012.

romské menšiny.
ZM schvaluje spoluúčast města Krásná Lípa do výše
100 000 Kč.

3. Podání žádosti o dotaci Amari - terénní
programy
Usnesení ZM č. 7 - 03/2011
ZM projednala Zprávu o dlouhodobé činnosti
terénního pracovníka a schvaluje podání žádosti
o dotaci Amari - terénní programy pro rok 2012 v
celkové výši 330 000 Kč na Radu vlády pro záležitosti

4. Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení ZM č. 7 - 04/2011
ZM schvaluje podání žádosti o převod p. p. č. 1135 k.
ú. Vlčí Hora od PF ČR do majetku města.
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Miroslav Vais, Mgr. Milan Sudek

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 18. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 02.11.2011
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 17. RM
Usnesení RM č. 18 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 17. RM
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1078/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 18 - 02
RM nedoporučuje ZM schválit prodej části p. p.
č. 1078/2 o výměře 694 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Markétě a Liboru Královým,
Krásná Lípa, Lidická 971/9 za cenu 31 290 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 18 - 03
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 28, k. ú. Zahrady z
hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR.
Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 18 - 04
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1135, k. ú. Vlčí Hora
z hlediska územního plánu pro potřeby PF ČR.
RM doporučuje ZM schválit převod p. p. č. 1135 k. ú.
Vlčí Hora od PF ČR.
Změna smlouvy o provozu sběrného místa
EKOLAMP s. r. o - Usnesení RM č. 18 - 05
RM schvaluje změnu smlouvy o zřízení a provozu
sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
s.r.o., se sídlem v Praze 2, náměstí I. P. Pavlova
1789/5.
Zábor veřejného prostranství
Usnesení RM č. 18 - 06
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného
prostranství za účelem stavby lešení a opravy
přilehlého objektu na p. p. č. 217/1, část p. p. č.
3161 k. ú. Krásná Lípa v rozsahu 80 m2 firmě ECON
C a S, Na Dvorcích 12, Praha 4. Užívání veřejného
prostranství v termínu do 15. 12. 2011.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 - 07
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
č. 2011/25/29-341 na byt č. 4, Krásná Lípa, Frindova
979/4 s Jindřiškou Svobodovou, bytem Krásná Lípa,
Frindova 979/4 k 31. 12. 2011 za podmínky, že
nejpozději k 31. 12. 2011 bude uzavřena od 1. 1.
2012 nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu.
V opačném případě skončí nájem bytu uplynutí
výpovědní doby k 31. 1. 2012. RM schvaluje vrácení
kauce dle Dohody o kauci v případě, že k době
ukončení nájmu budou splněny všechny podmínky
uvedené v Dohodě o kauci.
Byty - pronájem - byt č. 1, Krásná Lípa, Pražská
450/48 - Usnesení RM č. 18 - 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Krásná Lípa,
Pražská 450/48 v obecním zájmu Evě Kamberské,
bytem Krásná Lípa, Nemocniční 554/14. Veškeré
opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní
náklady.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 18 - 09
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
č. 2011/25/29-255 na byt č. 46, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6 s Klárou Šelmekovou, bytem
Krásná Lípa, Nerudova 603/6 k 31. 12. 2011 za
podmínky, že nejpozději k 31. 12. 2011 bude
uzavřena od 1. 1. 2012 nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem
bytu dle výpovědní doby k 31. 1. 2012. RM schvaluje
vrácení kauce dle Dohody o kauci v případě, že
k době ukončení nájmu budou splněny všechny
podmínky uvedené v Dohodě o kauci.

III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 4, Krásná
Lípa, Frindova 979/4 - Usnesení RM č. 18 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 4,
Krásná Lípa, Frindova 979/4. Byt I. kategorie o
velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 30,46 Kč/m2).
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 46, Krásná
Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 18 - 11
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 46,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2).
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouva - byt č. 3, Krásná Lípa,
Kyjovská 625/53 - Usnesení RM č. 18 - 12
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3,
Krásná Lípa, Kyjovská 625/53, se stávající nájemkyní
s Hedvikou Ferencovou, bytem Krásná Lípa, Kyjovská
625/53, na dobu určitou do 30. 11. 2012.
Byty - nájemní smlouva - byt č. 13, Krásná
Lípa, Studánecká 564/16
Usnesení RM č. 18 - 13
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.
13, Krásná Lípa, Studánecká 564/16, se stávající
nájemkyní s Lenkou Hučkovou, bytem Krásná Lípa,
Studánecká 564/16, na dobu určitou do 30. 11.
2012.
Byty - nájemní smlouva - byt č. 6, Krásná Lípa,
Nemocniční 952/18 - Usnesení RM č. 18 - 14
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č.
6, Krásná Lípa, Nemocniční 952/18, se stávajícím
nájemcem s Alexandrem Steyskalem, bytem Krásná
Lípa, Nemocniční 952/18, na dobu určitou do 31. 1.
2012.
Objekty - vyhlášení k pronájmu objekt,
Nemocniční 1066/24, Krásná Lípa včetně
rozvodů tepla - Usnesení RM č. 18 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout objekt Krásná
Lípa, Nemocniční 1066/34 (centrální kotelna) a
s ním související kompletní rozvody tepla včetně
veškerého vybavení a příslušenství.
Uniles - seznámení s podnikatelským
záměrem přebudování plynové kotelny na
biokotelnu - Usnesení RM č. 18 - 16
RM se seznámila s předběžným jednáním se
společností Uniles a.s., Rumburk, Jiříkovská 832/16
ve věci přebudování městské plynové kotelny
na biokotelnu. RM trvá na splnění požadavků
vyplývajících z jednání se společností Uniles a.s.,
Rumburk, Jiříkovská 832/16, dle předložených
podmínek a připomínek k projektové dokumentaci.
Demolice - Pražská 270/22
Usnesení RM č. 18 - 17
RM schvaluje nabídku Jana Jeníčka - Zemní práce,
Ústí nad Labem, Na Popluží 888/7 na demoliční
práce objektu Krásná Lípa, Pražská 270/22, dle
předložené nabídky a na základě vyhodnocení
předložených nabídek.
Žádost o splátkový kalendář
Usnesení RM č. 18 - 18
RM schvaluje dohodu o úhradě dluhu ve splátkách
vč. smluvní pokuty se Simonou Němcovou, bytem
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 a ručitelkou
Evou Němcovou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1065/32 dle předloženého návrhu.

Povinné ručení
Usnesení RM č. 18 - 19
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě - FLOTILA
č. 6980038924 evidenční číslo vozidla Fiat Doblo
6287969042 o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla se společností
KOOPERATIVA pojišťovna, a. s. v předloženém znění.
Povinné ručení - Usnesení RM č. 18 - 20
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě - FLOTILA
č. 6980038924 evidenční číslo vozidla traktor ZETOR
Forterra 6288109191 o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla se společností
KOOPERATIVA pojišťovna, a. s. v předloženém znění.
Smlouva o provedení stavby na pozemku
města
Usnesení RM č. 18 - 21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení
stavby na pozemku města Krásná Lípa s panem
Romanem Bisem a paní Danou Bisovou, oba bytem
Smetanova 285/2, Krásná Lípa, na vybudování
přípojek vody a plynu v pozemku p. p. č. 2958, k. ú.
Krásná Lípa.
Odpověď na dopis občanů
Usnesení RM č. 18 - 22
RM se seznámila s odpovědí na dopis občanů ve
věci zástavbové studie a vybudování přípojek NN
na pozemku p. p. č. 1948, k. ú. Krásná Lípa, a tento
schvaluje.
Projekt CSI - dům služeb
Usnesení RM č. 18 - 23
RM projednala další postup přípravy rekonstrukce
domu služeb resp. projektu Centrum sociální
integrace a v souvislosti s přepracováním žádosti a
projektu schvaluje:
a) nabídku inženýrské a projektové činnosti od ing.
arch. Libora Krále
b) nabídku na nové zpracování žádosti o dotaci na
MPSV ČR
Plnění rozpočtu města na rok 2011
Usnesení RM č. 18 - 24
RM projednala plnění rozpočtu města za období
leden až září 2011 a schvaluje úsporný přístup a
nerealizování některých akcí investiční - účelově
vázané části rozpočtu.
Kanalizace Krásná Lípa - výběrové řízení na
zhotovitele díla
Usnesení RM č. 18 - 25
RM se seznámila s Notářským zápisem ze dne
27. 10. 2011 a návrhem Rozhodnutí zadavatele
po provedeném omezování počtu uchazečů ve
výběrovém řízení na veřejnou zakázku pod názvem
Kanalizace Krásná Lípa, které na základě smlouvy
organizuje firma Allowance s.r.o., Praha a k tomu
schvaluje předložené písemnosti dle přílohy.
Úklid sněhu v areálu Domova důchodců a
ústavu sociální péče
Usnesení RM č. 18 - 26
RM schvaluje bezplatné provádění úklidu sněhu
plužením v areálu Domova důchodců a ústavu
sociální péče, Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa s
tím, že nebude dotčen stávající plán zimní údržby
místních komunikací.
Realizace projektu Profesní orientace
Usnesení RM č. 18 - 27
RM schvaluje realizaci projektu p.o. Kostka Krásná
Lípa pod názvem profesní orientace pro rok 2011.
Celkové náklady projektu jsou 226 200 Kč, dotace
157 000 Kč bude hrazena ze státního rozpočtu
pro rok 2011 z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.

Přihlášky do programu Terénní práce 2011,
oprava obydlí
Usnesení RM č. 18 - 28
RM schvaluje příspěvek na opravu obydlí dle
předloženého návrhu v celkové částce 10 000 Kč.
RM ukládá terénní pracovnici zajistit kontrolu
provedených oprav a předložit RM zprávu o
provedení realizace.
Venkovní posilovací stroje
Usnesení RM č. 18 - 29
RM schvaluje objednání venkovních posilovacích
strojů od společnosti Fit Park s.r.o., Žítkova 4499/3,
Jablonec nad Nisou na účelově vázanou akci č. 3392
5171 dle cenové nabídky v hodnotě 99 288 Kč.
Komise pro výběrová řízení
Usnesení RM č. 18 - 30
RM jmenuje předsedu, místopředsedu a členy
komise pro výběrová řízení následovně: předseda
Ing. Jiří Rous, místopředseda Mgr. Milan Sudek,
členové Josef Myšák, Karel Mareš, RNDr. Ivana
Preyová, Jiří Vích, Jan Kolář.
RM jmenuje náhradníky komise pro výběrová řízení
následovně: Petr Oliva, Jiří Podhorský, Mgr. Petr
Hořeňovský, Petr Novák, Miroslav Řebíček, Jakub
Juda, Jana Doležalová.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2011
Usnesení RM č. 18 - 31
RM schvaluje inventarizaci majetku města Krásná
Lípa pro rok 2011, která bude probíhat v termínu
od 14. 11. 2011 do 16. 12. 2011 dle schváleného
harmonogramu úkolů k zabezpečení řádné
inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok
2011.
Město plné květin 2011
Usnesení RM č. 18 - 32
RM schvaluje odměnu ve výši 1 500 Kč v soutěži
Město plné květin za rok 2011 Vladimíře Doškové,
Nemocniční 26.
Pravidla pro pronájem městských bytů
Usnesení RM č. 18 - 33
RM ukládá vedoucímu odboru majetkového a
civilně správního p. Olivovi, aby připravil úpravu
Pravidel pro pronájem městských bytů.
Žádost o dotaci S rodiči do školky
Usnesení RM č. 18 - 34
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa
o dotaci na projekt S rodiči do školky z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012 v
celkové výši 339 000 Kč dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od pana prezidenta ze dne 11. 10. 2011
- odpověď na pozvánku na oslavy 30 let od
založení KČT Krásná Lípa,
- dopis od Petra Nečase ze dne 24. 10. 2011 vyjádření k návrhům konkrétních opatření ke
zlepšení situace v Krásné Lípě,
- prověření poškození pozemku v důsledku
provádění zimní údržby,
- nedoporučení projektu ze strany města Krásná
Lípa občanskému sdružení Čačipen,
- návštěvnost knihovny a internetu v Krásné Lípě.

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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