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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 2. února 2012
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 19. ledna

4,- Kč

Supermarket v Krásné Lípě hned tak nebude

Jako bumerang se občas vrací diskusní téma – supermarket ve městě. To jednak v orgánech města,
ale i v rozhovorech na ulici, třeba zrovna při cestě z
nákupu. Nově v souvislosti se stavbou Aparthotelu
na náměstí, zjednodušeně v linii: Na co nám je hotel, když tu není pořádný krám!
O kvalitě nákupních možností v Krásné Lípě, o
dostupném sortimentu, o zastoupení asijských
obchodů, o našich „nákupních“ pocitech a přáních
by se dalo popsat několik stran. Jisté je, že nabídka
není dobrá, kvalita často problematická.
Především je nutné si uvědomit, že o tom, kdo a v
jaké oblasti chce v Krásné Lípě podnikat, rozhoduje
především onen konkrétní podnikatel, společnost,
prostě privátní subjekt, nikoli město.
Radnice nemá příliš možností takové rozhodování ovlivnit a stimulovat. U menších obchodníků,
třeba cenou nájmu obchodních ploch v domech
v našem vlastnictví. Tam je však situace taková, že
nájmy jsou nastaveny na velmi nízké úrovni, přesto přetrvává spíše situace, kdy se jen těžko hledá
zájemce.
U větších investičních záměrů (právě onen Aparthotel) je to třeba cenou stavebního pozemku. Zde
platí obdobné – volná ploch na náměstí byla k dispozici dlouhá léta. Cena k jednání byla předmětem
nabídky ze strany případného zájemce. Výsledek?
Za dlouhá léta žádný vážný zájemce.
V průběhu loňského podzimu jsme opět adresně
oslovili společnosti, vlastníky velkých obchodních
řetězců LIDL, Kaufland, TESCO, AHOLD atd., s nabídkou vhodných pozemků na výstavbu prodejny.
Jednalo se o lokalitu na příjezdu ve směru od Děčína, kde je podobná výstavba v souladu s územním
plánem. Od všech oslovených se nám postupně
dostalo zdvořilého odmítnutí, především s odkazem na nízký počet obyvatel ve spádové oblasti.
Takže na velkoplošnou prodejnu si budeme muset
ještě zřejmě nějakou dobu počkat.
(J. Kolář)

Václav Hieke získal
nejvyšší turistické
ocenění
Za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj české
turistiky předal generální sekretář Klubu českých
turistů Mojmír Nováček předsedovi krásnolipských
turistů Václavu Hiekemu nejvyšší ocenění KČT „Čestný odznak Vojty Náprstka“. Gratujeme.
(r)
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Počasí v Krásné Lípě v prosinci 2011

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 30.1. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
2.2. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 13.2. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 16.2. 2012 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.

Poslední měsíc roku 2011 byl ve znamení relativně
teplého a deštivého počasí. Po mlhavém a suchém
listopadu tak nastala konečně změna. V první
dekádě panovaly denní teploty v rozpětí 1 – 4 °C,
noční +2 - -2°C. Ve srovnání s loňským rokem bylo
tak mnohem tepleji. V prosinci roku 2010 se teploty
v první dekádě pohybovaly kolem -15°C v noci a
kolem -7°C ve dne. Ve druhé dekádě bylo mírně
chladněji. Denní teploty se pohybovaly v průměru
kolem +3°C. Noční klesaly až k -6°C. Nejtepleji z
celého měsíce bylo 14.12, kdy padlo prosincové
maximum +8,3°C. Naopak nejchladněji bylo 20.12,
kdy teplota ráno klesla na -5,8°C. Ve třetí dekádě
bylo opět tepleji. V některých dnech i noční teploty
zůstaly nad bodem mrazu. Například 27.12 se noční
teplota držela na +5°C. V samotném závěru měsíce
se ale silně ochladilo a napadl konečně nějaký sníh.
Srážkově byl prosinec roku 2011 nesrovnatelný s
prosincem roku 2010. Zatímco v roce 2010 leželo
v Krásné Lípě přes 60 cm sněhu, loni dosahovala

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
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

Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

1,2°C
8,3°C
-5,8°C
100%
44%
23,4 m/s
85,9 mm

-6,5°C
3,9°C
-18,5°C
100%
68%
17 m/s
112 mm

-2,1°C
6,2°C
-20,7°C
100%
62%
13,2m/s
81 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C): 19
Počet dnů ledových (maximální denní teplota
nevystoupila nad -0,1°C) 2
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz)
Průměrná teplota za rok 2011 byla v Krásné Lípě
7,8°C a napadlo 777,7 mm srážek.

Měsíční meteorologická data z Krásné Lípy za rok 2011
měsíc

Komunitní
centrum

sněhová pokrývka maximálně 15 cm. Celkově
v prosinci napršelo/nasněžilo 85,9 mm srážek.
Prosinec 2011 vs 2010 vs 2009

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
souhrn za rok
2011

průměrná
měsíční
teplota*
-1,5°C
-2,9°C
2,9°C
9,8°C
12,3°C
14,8°C
14,7°C
16,1°C
14,3°C
7,8°C
3,0°C
1,2°C

maximální
teplota

minimální
teplota

maximální
vlhkost

minimální
vlhkost

7,6°C
8,4°C
15,6°C
22,5°C
26,3°C
26,5°C
26,4°C
28,5°C
27,2°C
26,1°C
14,0°C
8,3°C

-13,0°C
-20,4°C
-11,3°C
0,0°C
-1,4°C
7,3°C
6,4°C
6,1°C
5,5°C
-2,2°C
-3,5°C
-5,8°C

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

70%
38%
41%
19%
23%
23%
41%
38%
22%
20%
20%
44%

7,8°C

28,5°C

-20,4°C

100%

19%

maximální
poryv
srážky mm
větru *
15 m/s
73,2
13,3 m/s
18,7
13,5 m/s
35,5
19 m/s
41,2
18 m/s
50,2
15 m/s
66,7
28 m/s
217,2
16 m/s
75,0
15 m/s
59,1
16 m/s
54,3
14 m/s
0,7
23,4 m/s
85,9
28 m/s

777,7

arktický den
t max =<10,0°C

ledový den
t max < 0,0°C

mrazový den
t min =< 0,0°C

letní den
t max >=
25,0°C

tropický den
t max >=
30,0°C

tropická noc
t min >= 20,0°C

0

35

105

16

0

0

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 21. – 22.1. 2012 MUDr. Voborská Oluša, Myslebekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 28. – 29. 1. 2012 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 737 501 440
- 4. – 5. 2. 2012 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
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
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: V listopadu 2011 mne chytli za rychlou jízdu (jen
o 22 km/hod. v obci), ale ani mi nevyměřili pokutu, ani
neodebrali řidičský průkaz. Že prý to pošlou do místa
bydliště. Podobný přestupek jsem spáchal v lednu 2011
a tam jsem na místě zaplatil blokovou pokutu. Co se
bude dít?
Odpověď: Je mi líto, podle předpisu byste měl přijít o
řidičský průkaz na dobu jednoho až šesti měsíců. Po
uplynutí této doby vám jej vrátí. Tak totiž určuje § 125c
novely zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních

komunikacích, provedené zák. č. 133/2011 Sb., platný
od 1. srpna 2011. Zákaz činnosti od jednoho měsíce
do šesti měsíců se uloží tomu, kdo spáchal v období
dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců
dvakrát a vícekrát některý z tam uvedených přestupků.
A mezi nimi je i překročení rychlosti o více jak 20 km/
hod. v obci či o více jak 30 km/hod. mimo obec. Pokud
tedy policista při konstatování spáchání přestupku na
místě zjistí, že konkrétní osoba spáchala v posledních
12 měsících některý z přestupků tam uvedených,
neukládá vůbec blokovou pokutu, ale případ odesílá
k projednání a eventuelnímu uložení pokuty a
zadržení řidičského průkazu na příslušný obecní úřad s
rozšířenou působností. V tomto případě byste tedy měl
být potrestán jak uložením pokuty do 2.500 do 5.000
Kč tak současně i zákazem řízení na dobu jednoho až
šesti měsíců. Z hlediska času je rozhodující, kdy jste ten
prvý přestupek spáchal, nikoliv kdy a jak byl projednán.
Zmíněná novela vyňala přestupky v dopravě a sankce
za ně z přestupkového zákona a zařadila je přímo do
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Stále
ale i pro zákon o provozu na pozemních komunikacích
platí, že za přestupek lze uložit kteroukoliv sankci
samostatně nebo i více různých sankcí, zákonem
předpokládaných, současně – tedy např. současně
pokutu i zákaz řízení.
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Novinka ve výbavě Technických služeb města
Sněhová fréza švédské výroby značky Trejon
doplnila vybavení našich Technických služeb pro
zimní údržbu komunikací. Její nasazení pomůže
především v okrajových částech města, ve vyšších
a otevřených polohách např. ve Sněžné, Zahradách
a Vlčí Hoře. Zde některé úseky ve vysoké vrstvě
zafoukává sníh z okolních pastvin a sníh se
odstraňoval doposud pouze čelním nakladačem.
Poslouží však dobře i v úzkých uličkách města, kde
postupně není kam sníh odhrnovat.
Ač letošní zimní počasí tomu zatím příliš
nenasvědčuje, bude nová fréza platným
pomocníkem.
(Jan Kolář)

Použité přírodní vánoční stromky, které obyvatelé
města mohli odkládat i ke kontejnerům na běžný
komunální odpad dále krásnolipské Technické
služby zpracovaly štěpkovačem. Vzniklá štěpka
bude využita při sadových úpravách.
(r)

Nová turistická známka

Nezaměstnanost v Krásné Lípě v prosinci 2011
V měsíci prosinci 2011 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 286 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, z
toho 116 žen. V evidenci tak meziměsíčně přibylo
6 uchazečů.
V míře nezaměstnanosti tedy došlo k mírnému
meziměsíčnímu nárůstu. Ve městě je její míra
aktuálně na 16,61 %, oproti listopadovým 16,26 %.
Dá se předpokládat, že lednová statistika bude
Základní územní jednotka
ýíslo
562882
562432
562505
562530
562572
562793
562777
562581
562611
530417
562823
562858
562441
562751
562912
562661
545708
562947

1)

Název mČsta, obce, oblasti
Varnsdorf
Dolní Podluží
Horní Podluží
ChĜibská
JiĜetín pod Jedlovou
RybništČ
Varnsdorfsko (mikroregion)
Rumburk
JiĜíkov
Krásná Lípa
Doubice
Staré KĜeþany
Rumbursko (mikroregion)
Šluknov
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Velký Šenov
Lipová
Lobendava
Vilémov
Šluknovsko (mikroregion)
Šluknovský výbČžek

ještě pesimističtější, protože ke konci roku došlo
jen v rámci Veřejně prospěšných prací ke zrušení
20 pracovních míst u města Krásná Lípa.
V okrese Děčín nezaměstnanost mírně stoupla
na 13,88 %, na Šluknovsku pak bohužel téměř
o procento na 14,58 %.
To se rozhodně nedá považovat za dobrý příspěvek
ke snižování sociálního napětí v regionu!
(r)

Evidovaní uchazeþi
Celkem
Ženy
Muži
1137
591
546
93
49
44
45
22
23
148
62
86
63
39
24
62
29
33
1548
792
756
701
334
367
373
176
197
286
116
170
6
3
3
121
52
69
1487
681
806
483
236
247
116
58
58
176
78
98
153
75
78
43
15
28
40
13
27
39
19
20
1050
494
556
4085
1967
2118

Okres DČþín celkem
Ženy v okrese

9200

Vánoční stromek
poslouží i po Vánocích

4536
4536

4664

MN2)

MN-Ž3)

13,38 %
14,88 %
11,19 %
20,30 %
22,83 %
17,82 %
14,23 %
11,92 %
20,14 %
16,61 %
12,24 %
22,24 %
14,80 %
16,77 %
11,72 %
13,62 %
15,13 %
13,69 %
26,67 %
6,91 %
14,58 %
14,52 %

51,98 %
52,69 %
48,89 %
41,89 %
61,90 %
46,77 %
51,16 %
47,65 %
47,18 %
40,56 %
50,00 %
42,98 %
45,80 %
48,86 %
50,00 %
44,32 %
49,02 %
34,88 %
32,50 %
48,72 %
47,05 %
48,15 %

13,88 %
16,80 %

49,30 %

Srovnání Poþet
mČsícĤ4) EAO5)
104,60 %
8498
94,90 %
625
100,00 %
402
106,47 %
729
106,78 %
276
110,71 %
348
104,31 %
10878
104,32 %
5880
102,19 %
1852
102,14 %
1722
150,00 %
49
99,18 %
544
103,05 %
10047
104,32 %
2881
117,17 %
990
106,02 %
1292
103,38 %
1011
107,50 %
314
102,56 %
150
102,63 %
564
105,74 %
7202
104,21 %
28127

104,86 %
102,53 %

V roce 2012 uplyne 40 let od vyhlášení CHKO
Labské pískovce. Při této příležitosti byla počátkem
roku 2012 vydána výroční turistická známka 40
let CHKO Labské pískovce. Tato výroční turistická
známka je zatím k dostání v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě a v Informačním středisku
v České kamenici. Postupně bude distribuována
do informačních center a dalších prodejních míst v
oblasti.
(r)

Vzpomeňte,
prosíme, s námi!
Dne 9.1.2012 uplynul rok, co nás opustila naše
drahá maminka a babička, pí. Marie KIŠŠOVÁ.
Chybíš nám moc milovaná maminko, schází nám
všem Tvůj úsměv a Tvoje pohlazení, ale zůstáváš
v našich srdcích a v srdcích všech, kteří Tě znali a
měli rádi.
Dcera Dana s rodinou,
syn Mirek a Jarda s rodinami.

66301
27006

VysvČtlivky: 1) MČsta jsou zvýraznČna tuþnČ
2) Míra nezamČstnanosti
3) Míra nezamČstnanosti žen
4) PomČr mezi sledovaným a pĜedchozím mČsícem
5) Poþet ekonomicky aktivních obyvatel
Veškeré výpoþty vychází z poþtĤ dosažitelných uchazeþĤ.

Krásnolipští turisté
bodovali s projektem
S projektem na rekonstrukci rozhledny na
Vlčí hoře uspěli krásnolipští turisté, když
se jim podařilo získat
devětatřicet tisíc korun z grantu Ústecké
komunitní
nadace.
Za tyto peníze turisté
vymění původní plechové vchodové dveře
na rozhledně za nové
bezpečnostní.
(r)

Poděkování,

dovolte nám, abychom tímto dodatečně
poděkovali učitelkám MŠ Sluníčko v Krásné
Lípě za vystoupení dětí dne 13.12. 2011
dopoledne v DPS 1 (modrý dům). Děti nám
zazpívaly, přednesly básničky, zahrály na flétny
a předvedly divadelní hru. Bylo to moc hezké
a milé vystoupení, které nás skutečně potěšilo.
Poděkování si zaslouží i naše pečovatelky pí.
Králová a pí. Jansová, které toto vystoupení, pro
nás seniory, zajistily.
Ještě jednou děkujeme a přejeme učitelkám MŠ
Sluníčko a našim pečovatelkám do nového roku
2012 hodně trpělivosti, spokojenosti a pevné
zdraví.
Uživatelé bytů s pečovatelskou službou DPS I a II
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Se zimním stanováním přišla nakonec i zima
Strávit dvě lednové noci pod Vlčí horu při
Nejsevernějším zimním stanování i letos přijely
čtyři desítky vyznavačů zimního stanování nejen
z České republiky, ale i ze Slovenska a Německa.
V pátek v podvečer tu vyrostlo sedmnáct
stanů, zbývající účastníci nocovali jen tak pod
širým nebem, a to i přesto, že teplota v noci
klesla k pěti stupňům pod nulou. Nejstarším
účastníkem nejsevernějšího zimního stanování
byl jednasedmdesátiletý Jiří Šmerda z Litoměřic,
nejmladším naopak dvanáctiletý Tomáš Jedlička
z Prahy. Nejvzdálenější účastnice Mária Pirhalová
přijela až ze slovenské Staré Lubovně.
(vik)

Hraběnčin skok
a Mnišský pramen
Koncem loňského roku na Karlově výšině u Krásné
Lípy instalovali pracovníci Lesů ČR dvě lavičky.
Jedna z nich však vzápětí vzala za své a na místě
po ní zůstala pouze zabetonovaná železa. Příjemné
změny se dočkal i nedaleký Mnišský pramen, který
opravovali členové krásnolipského turistického
klubu a i zde pracovníci Lesů ČR instalovali jednu
lavičku.
(r)

Kulturní kalendář Českého Švýcarska
České Švýcarsko, o.p.s. provozuje na adrese akce.
ceskesvycarsko.cz Kulturní kalendář akcí konaných
v regionu Českého Švýcarska. Tento kalendář má
denní návštěvnost kolem 1000 uživatelů. Navíc
akce jsou zobrazovány i na dalších webech, jako
například Brána do Čech, facebook, Twitter, či

Krásnolipsko.cz.
Akce z vašeho okolí nebo vámi pořádané akce je
tedy možné zobrazovat i na našem webu. Publikovat
akce v Kulturním kalendáři můžete samostatně
(po registraci), nebo zasláním pozvánky na adresu
aktuality@ceskesvycarsko.cz.
(r)

Reforma?
Pokračování příspěvku, jeho první část vyšla v
minulém čísle Vikýře (č. 417).
Z výzkumů ústavu, pro nějž pracuji, víme, že první
a největší problém se současnou reformou byla
jejích chaotická prezentace a chybějící podpora
materiální, metodická, ale i mediální. V návaznosti
je potom formální realizace reformy a jen papírové
dosahování deklarovaných cílů. Z toho je potom
jasné znechucení celé řady učitelů „šedé zóny“,
kteří jsou velmi ochotní přijmout změny a inovace,
pokud vidí jejich smysl a pozitivní dopad na svou
práci.
Shrňme si, co musel udělat učitel, aby naplnil
představy autorů Rámcových vzdělávacích
programů (RVP). Musel se scházet s kolegy a
diskutovat o tom, jak budou společně rámec

naplňovat, tedy co kdo „si vezme“ na sebe z
povinného obsahu programů. Podle programů pak
napsat program školní (ŠVP), který konkretizuje, co
se děti učí v ročnících a jak je výuka organizovaná.
RVP stanovují, co má žák umět po absolvování
vzdělávacích oborů na konci 5. 9. a 13. ročníku
například takto: „Žák napíše správně krátký literární
text podle svého zájmu a schopností.“ Takto
specifikovaný obsah je ale příliš nekonkrétní, a aby
učitelé mohli žáky dobře připravit, potřebovali:
1. finanční motivaci dále se vzdělávat a setkávat se
s dalšími kantory;
2. osvícené vedení školy a zřizovatele, který by si
uvědomil, že učitel bude učit lépe, když mu někdo
ukáže na dobrém a dlouhodobém kurzu, jak na
to a jak to dobré učení funguje ve třídě a při práci
se žáky (takovou to podporu mají na Slovensku,

v Polsku v SRN a v dalších okolních zemích – říká
se tomu kariérní řád; zjednodušeně: učitel, který
se vzdělává v akreditovaném postgraduálním
kurzu; pozor, ne naše čtyřhodinové semináře, to
je k ničemu!! Natočí několik svých hodin na video
a zveřejní je, dostává přidáno na základním platu);
3. kariérový postup učitele jako povolání nesmírně
složitého by se zpřísnil: první tři roky „na zkoušku“,
pod vedením zkušeného pedagoga (obdoba
dřívějšího SKVĚLÉHO systému podpory okresních,
krajských a národních metodiků vyučovacích
předmětů), další období, již se základním platem a
vyhlídkou, že když se budu dál učit a zlepšovat svou
práci, budu platově růst; třetí fáze, asi po patnácti
letech se stávám metodikem ve škole – buďto
zavádějícím učitelem, mentorem, metodikem
programů prevence, kariérovým poradcem dětí
atd. Takové povolání by získávalo na potřebné
vážnosti a bylo perspektivou pro skutečné učitelské
osobnosti.
Dnešní zmatek, na němž vydělává řada lidí, kteří
mnohdy nemají učitelům, co říci, mezi nimiž se
pohybuje ubohý kantor, který si má ještě psát a
upravovat vlastní ŠVP, je produkt nedostatečné
péče o zavádění reformního učení. Prostě napsat
RVP a dát pár set tisíc na sestavování dotazníků
pro ředitele je málo. A i tento chabý monitoring
se dnes ruší. Ministr školství, který se obklopil
tradicionalisty a namísto debaty své oponenty z
ministerstva po desítkách propouštěl (dnes už tam
nejsou), dál ruší jakoukoliv podporu alespoň pro ty
inovativní učitele, kteří svou práci chtěli zlepšovat
a zvyšovat prestiž naší práce (například klubová
setkávání vedení škol a učitelů, koučing pro učitele,
Metodický portál www.rvp.cz, virtuální hospitace
zveřejňované na internetu jako inspirace pro další
učitele atd.). Je to smutné obzvláště proto, že se
občas jako obyčejný člověk postěžuji na to, že ne
každý ve společnosti dělá, co by mohl a jak by mohl
náš život zlepšovat. Tento problém ale začíná mimo
jiné také ve škole, která je na současnou společnost,
vývojové trendy a požadavky trhu práce zoufale
nepřipravená.
(Mgr. Petr Koubek, Národní ústav pro vzdělávání)

19. ledna 2012
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Recyklohraní
V rámci celoroční akce „Recyklohraní“ se opět sbírají vysloužilé, rozbité, nebo nepoužívané
mobily. 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 můžete do 31. ledna 2012 v těchto
sběrných místech: Základní škola, Mateřské školy,
Městský úřad, Technické služby, Kostka – občanské
sdružení.

Beruškový karneval
Mateřské centrum BERUŠKA
Krásná Lípa pořádá v podkroví
školní družiny pro dětičky Beruškový karneval. Zvány jsou předškolkové děti v maskách s doprovodem. Karneval se koná v úterý
7. 2. 2012 od 9:30 hodin. Čekají je dvě hodiny zábavy a překvapení! Více na www. mcberuskakl.wz.cz

Zimní fotografický výlet
„Stolové hory a Tiské
stěny“ s Petrem Janem
Juračkou
Vypravte se OPS České Švýcarsko na fotografický výlet do kouzelných míst pískovcových skal v
Tiských stěnách, na Děčínský Sněžník, či saských
stolových hor. V zimních měsících mají své neopakovatelné kouzlo. Pojďte objevovat navzdory
počasí krásy zimní krajiny, sněhem zaváté vrcholky
hor a rozeklaných skal. Expedičním fotografickým
výletem vás provede fotograf Petr Jan Juračka
(kreativní mladý fotograf, vítěz řady fotografických
soutěží a mj. také autor řady fotografií pro ZOO Praha) a průvodce certifikovaný Správou Národního
parku České Švýcarsko. Fotovýlet bude probíhat v
duchu „více praxe, méně teorie“.
Termín konání: 11. – 12. února 2012
Podrobnosti v příloze nebo na http://www.ceskesvycarsko.cz/fotoworkshop/zimnivylet/.

Leden 2012

v Domečku
Na Kopečku v Rumburku

Na sněžnicích
Lužickými horami

Techtle mechtle
s Hanky Panky

Chůze na sněžnicích dnes patří mezi rozšířenou
disciplínu rekreačních typů sportu. Dá se velice
dobře provozovat jako zimní obdoba nordic walkingu, Chůzi na sněžnicích zvládnete bez nějaké
delší přípravné fáze naprosto v pohodě, není potřeba žádný složitý a náročný výcvik. Na sněžnicích
můžete vyrazit prakticky kamkoliv, bez problémů
se budete pohybovat v hustém lese i na širších pláních a polích. Tak pojďte s námi!
Společně zdoláme vrchol druhé nejvyšší hory Lužických hor Jedlové (774 m n. m.). Zde nabereme
síly pro sestup zpět do Jiřetína pod Jedlovou. Akce
je určena pro středně sportovně zdatné turisty.
V případě nedostatku sněhu se akce ruší.
Termín: 11. února 2012
Cena: 550,- Kč / osoba, max. počet 18 osob, min.
10 osob
V ceně: průvodce, zapůjčení sněžnic.
Sraz: 10.00 hod, náměstí Jiřetín pod Jedlovou (před
informačním centrem)
Délka trasy: cca 10 km
Průvodce: Marjánka Krásnolipská, Aleš Kubica
S sebou: lyžařské (nordic) hole, pevná obuv, peníze
na oběd nebo svačinu
Více informací najdete na http://www.ceskesvycarsko.cz/pruvodcovske-sluzby/sneznice/.

TECHTLEE MECHTLE – to je
novýý název
záj zbrusu
b
á
bavného pořadu známé travesti skupiny HANKY
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již po několikáté do našeho města přiváží svou novou show,
která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin,
Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela nový
pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů
nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví
všechny věkové generace od nejmladších, až po ty
nejstarší. Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová, společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr,
ale i Chris Norman, rocková babička Tina Turner,
Annie Lenox společně s Arretou Franklin, George
Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních domech v Čechách i na Slovensku.
Představení se uskuteční 1. března od 18:30 v Kulturním domě v Krásné Lípě.
Vstupné: 210,-Kč v předprodeji , 240 na místě.

Odborníci představí
Saské Švýcarsko
Odborníci ze Saska během svých přednášek představí oblast národního parku Saské Švýcarsko. O
území našich sousedů v historických souvislostech
pohovoří znalec umění Frank Richter a společné
úsilí obou parků při návratu sokolů stěhovavých
přiblíží společně ornitolog Ulrich August a ředitel
správy národního parku České Švýcarsko Pavel
Benda.
14. 2. 2012 Saské Švýcarsko očima malířů – Frank
Richter
13. 3. 2012 Návrat sokola stěhovavého – Ulrich
Augst a dr. Pavel Benda
Pásmo přednášek hostí Městská knihovna v Děčíně. Přednášky jsou pro veřejnost bezplatné a začínají vždy od 17.00 hodin. Přednášky jsou tlumočené do českého jazyka.

FOTOUSOUTĚŽ

S Masopustem
do Starých Křečan
FS Lužičan zve 18.února 2012 na Masopust do Starých Křečan. Odjezd autobusu z náměstí ve 14.30
hod. Od 17.00 hod. bude ve starokřečanském kulturním domě Maškarní bál. Odjezd autobusu do
Krásné Lípy mezi 23:00 a 24:00 hod.

Dny otevřených dveří
Gymnázia Rumburk
Gymnázium Rumburk vás zve na Dny otevřených
dveří. V sobotu 21. ledna 2012 a ve čtvrtek 9. února
2012, vždy od 8:00 hodin.
• informace o studiu
• přijímačky nanečisto
• ukázkové hodiny
• prohlídka budovy
Více informací najdete na www.gymrumburk.cz.

- Dnes a včera Krásné Lípy

Jak bude vycházet Vikýř v
prvním pololetí roku 2012

hlubší poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější
řešitele z každého kola a dva vylosované méně
úspěšné je připravena zajímavá cena. Jedno kolo
soutěže trvá tři měsíce, první oceněné výherce
oznámíme 19. dubna.
Správné odpovědi zasílejte na adresu
krasnolipskyvikyr@seznam.cz. 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.

Vikýř bude vycházet vždy ve čtvrtek:
19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4.,
26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7.

OTÁZKA: Který slavný rodák v domě na fotografii
bydlel a jaká instituce do konce 2. sv. války v domě
sídlila?
(vik)

Vernisáž výstavy Pavla Kacafírka
Středa 25. ledna od 19:00
Přijďte pobýt mezi kresby a ilustrace
rumburského výtvarníka Pavla Kacafírka, za
jehož vlastní účasti bude výstava zahájena. K
ještě většímu uměleckému zážitku přispěje
svým básnickým dílem Milan Hrabal.

Po celý letošní rok vám budeme opět přinášet
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí.
Tentokrát však půjde o fotografie ze současnosti.
Vaším úkolem bude fotografii určit a co nejpřesněji
odpovědět na danou otázku. Cílem nové soutěže je
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Lesní skřítci putovali k výhercům
Školáci, kteří zajistili svým školám vítězná umístění
v soutěži Vracíme prales do Českého Švýcarska,
převzali z rukou ředitele Správy Národního parku
České Švýcarsko Pavla Bendy své výhry. Školy
soutěžily v poněkud netradiční disciplíně sázení
stromků na území národního parku. Celkem děti
pomohly vysadit 10 161 stromů. Na prvním místě
se umístila ZŠ v Krásné Lípě, druhé místo získaly
děti z děčínské ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a třetí příčku

obsadila varnsdorfská ZŠ Seifertova. Kromě jiných
cen děti převzaly keramické sošky lesních skřítků,
které budou úctyhodné výkony připomínat.
Vzhledem k velkému zájmu ze strany škol se
soutěž Vracíme prales do Českého Švýcarska dočká
opakování i v roce 2012. Výsadbu bude možné
zahájit za vhodných klimatických podmínek na
jaře.
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Logopedie
Od října se na naší škole v rámci mimoškolních
činností věnujeme také logopedii.. Tato aktivita
je organizována podle metodického doporučení
MŠMT. S dětmi pracují dvě paní učitelky –
logopedické asistentky pod supervizí školní
speciální pedagožky. Děti mají možnost rozvíjet
svou slovní zásobu, sluchové a zrakové rozlišování,
pohyblivost mluvidel, výslovnost. Zájem o
logopedii byl tak velký, že jsme museli otevřít hned
dvě skupinky, v nichž pracuje vždy pět až šest dětí.
Aby byl zajištěn individuální přístup ke každému
dítěti, pomáhají při práci i obě paní asitentky..
(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

Školáci navštívili
školky…
Důležitým mezníkem v životě předškolních dětí je
vstup do školy. Než však tento důležitý životní krok
udělají, musí jít k zápisu. Ovšem než se zápisu do
školy děti zúčastnily, navštívily je nejprve ve školce
školáci – prvňáci, aby si s nimi popovídali o tom, co
je ve škole čeká a na co se mohou těšit.
Vzájemná setkání ve školkách Motýlek a Sluníčko
pravidelně probíhají začátkem ledna. Stejně tomu
bylo i letos, kdy obě školky navštívili žáci dvou
prvních tříd se svými učitelkami pí. Sieberovou a
pí. Malypetrovou. Děti ze školky se pak v dalším
týdnu na oplátku přišly podívat na děti do školy. Pro
většinu z nich to byl skutečně veliký den, protože
byly ve škole poprvé. Ale všem se návštěva základní
školy moc líbila.
(m.alf)

Devátá třída
V rámci projektu „Profesní orientace“, který realizuje
komunitní centrum Kostka p. o. společně s naší
základní školou, a který je podpořen z dotačního
programu MŠMT na podporu vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí, žáků a studentů, se žáci IX.
ročníku vydali do Varnsdorfu na střední školy. Již
předem si v hodinách předmětu člověk a povolání
vybrali obory, které je zajímají a o kterých uvažují
při volbě dalšího vzdělávání.
Pak už vše běželo jak po másle. Byl sestaven
přesný harmonogram, kdo kdy kam půjde, byly
určeny zodpovědné osoby za jednotlivé obory,
objednaný autobus přijel vždy na čas a rozvozil nás
po jednotlivých budovách VOŠ a SŠ Varnsdorf a pak
zase odvezl zpátky domů.
Žáci měli možnost poznat blíže střední školu ve
Varnsdorfu, byli větší či menší měrou zapojeni do
výuky či praktického výcviku žáků v jednotlivých
oborech, seznámili se s učebnami, dílnami a
prostory střední školy vůbec, vyzkoušeli si, jak

ve Varnsdorfu
pracují obráběči, kosmetičky, kadeřnice či maséři,
co všechno musí umět ten, kdo chce řídit hotel či
pracovat v cestovním ruchu, jakou fyzičku musí mít
absolvent oboru bezpečnostně právní činnost...
Akce se všem moc líbila a děkujeme za umožnění
„ochutnávky“ studia na střední škole.
Samotní žáci deváté třídy hodnotili tyto dva dny takto:
- velmi se mi líbilo, že jsem si zkusil práci na
soustruhu
- dozvěděli jsme se hodně, bylo to výstižné a
pomůže nám to při rozhodování co dál
- učitelé ochotně odpověděli na vše, co nás
zajímalo
- vyzkoušeli jsme si přezouvání auta, vyvažování
pneumatik, mohli jsme rozebrat model nápravy
- sami žáci nám vysvětlovali, co obor kadeřník
obnáší, ukázali nám, co se už naučili, co nás čeká
- strašně moc se mi líbila ukázka masáže, už se
těším, že si tento obor taky zvolím
(H. H. a žáci 9. třídy)
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pondělí 23.1. od 18:00 hod.

Kino Krásná Lípa

VYMĚŘENÝ ČAS

Vstupné 60,- Kč

Děj filmu akčního scifi thrilleru se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem.
109 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

MISTROVSKÝ PLÁN

Středa 25.1. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Ben Stiller, manažer jednoho z nejluxusnějších rezidenčních hotelů v New Yorku a Eddie Murphy v akční krimi komedii.
104 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

NEVĚSTINEC

pondělí 6.2. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků v lehce nostalgickém pohledu z pařížských „domů lásky“ na přelomu století protknutý živočišnou atmosférou.
109 min. Mládeži nepřístupno.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.12.2011
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z RM
Usnesení RM č. 20 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění
dlouhodobých úkolů a úkolů z 19. RM
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí
MěÚ.
Závěry z 8. ZM ze dne 7. 12.2011
Usnesení RM č. 20 - 02
RM projednala závěry vyplývající z 8. ZM ze
dne 7. 12. 2011 a ukládá:
- starostovi města Krásná Lípa, Ing.
Zbyňkovi Linhartovi zabývat se fungováním
orgánů v o. p. s. České Švýcarsko a dále
kompenzací obcím za daně z nemovitosti
na území NP ČŠ,
- vedoucí FO Bc. Dagmar Mrázové zadat do
požadavků na rozpočet 2012 příspěvek na
rekonstrukci kostelních varhan,
- místostarostovi Janu Kolářovi
spolupracovat s KČT Krásná Lípa na akci
Obnovení památníku padlých občanů obce
Zahrady v I. světlové válce a podílet se na
krocích spojených s touto akcí,
- Ladě Hrnečkové v termínu do
31.12.2012 připravit seznam nájemníků
z Frindova 979/4, kteří se stanou členy
Stavebního bytového družstva Průkopník
(s odkoupením bytu) v případě prodeje
objektu bytovému družstvu a těch, kteří o
to zájem nemají,
- Vladimíře Doškové připravit ve spolupráci
s vedoucím OVIŽP Ing. Jiřím Rousem návrh
dodatku s firmou Toonan,s.r.o. Praha dle
usnesení ZM
č. 8-44/2011 ze dne 7. 12. 2011 a příp.
dalších podmínek z komise výstavby a
životního prostředí.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 20 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 686/5 o výměře 2894 m2,
k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 686/2 o výměře 310 m2,
k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 686/1 o výměře 304 m2,
k. ú. Krásný Buk.

Bezúplatný převod pozemků od
Ústeckého kraje
Usnesení RM č. 20 - 04
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný
převod pozemků p. p. č. 2780/5 o výměře 2
m2, p. p. č. 2870/11 o výměře 82 m2, p. p. č.
3174/1 o výměře 418 m2, p. p. č. 3174/3 o
výměře 4 m2, p. p. č. 3175/1 o výměře 108
m2, p. p. č. 3175/3 o výměře 173 m2, p. p.
č. 3176/1 o výměře 97 m2, p. p. č. 3177 o
výměře 367 m2, p. p. č. 3180 o výměře 113
m2 a p. p. č. 3211 o výměře 205 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad
Labem v rámci vypořádání pozemků pod
chodníky.
Prodej st. p. č. 78/1, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 20 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej st.
p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný
Buk Jiřímu a Ivetě Zerzánovým, Krásná
Lípa, Krásný Buk 54 a Jaroslavu a Evě
Andertovým, Ústí nad Labem, Masarykova
2292/150A.
Prodej st. p. č. 1470 a části p. p. č.
1159/1, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení
RM č. 20 - 06
RM projednala žádost MUDr. Leony
Havlové, Krásná Lípa, Lidická 5 a na základě
doporučení KVŽP doporučuje ZM schválit
výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa a uzavření kupní smlouvy na st. p. č.
1470 o výměře 93 m2 a část p. p. č. 1159/1
o výměře 1341 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s
tím, že bude doplacena kupní cena ve výši
525 Kč.
Návrh na revokaci usnesení ZM č.
6-34/2011
Usnesení RM č. 20 - 07
RM doporučuje ZM neschválit revokaci
usnesení ZM č. 6-34/2011 ze dne 21. 9.
2011, protože podmínka prodeje p. p.
č. 348/4, k. ú. Krásná Lípa (původní č.
pozemku 348/3) firmě Kredit Děčín, a. s.
dle usnesení ZM č. 20-29 ze dne 10. 12.
2009 nebyla splněna. RM na návrh KVŽP
doporučuje ZM trvat na splnění požadavku

ZM a následně projednat novou žádost o
odkoupení.
Prodej p. p. č. 644/2, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy - Usnesení RM č. 20 - 08
RM se seznámila se žádostí Milana a Heleny
Gebauerových, Liberec, Sosnová 466/2 a
doporučuje ZM nezabývat se touto žádostí,
kupující podepsali kupní smlouvu, kde bylo
uvedeno, že byli se stavem předmětu koupě
seznámeni a s obsahem kupní smlouvy
souhlasí.
Prodloužení platnosti smluv o nájmu
pozemku
Usnesení RM č. 20 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o
nájmu pozemku, kterým se prodlužuje doba
nájmu do 31. 12. 2016 a upravuje výměra
pronajatých pozemků po digitalizaci dle
přílohy.
Prodloužení platnosti smlouvy o
nájmu
Usnesení RM č. 20 - 10
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č.
2006/23/15-184,
nájemce
Pavlína
Klabanová, Krásná Lípa, Pivovarská 486/6,
kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.
12. 2012.
Prodloužení platnosti smluv o nájmu
pozemku - Usnesení RM č. 20 - 11
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o
nájmu pozemků, kterým se doba nájmu
prodlužuje do 31. 1. 2012, za podmínky
úhrady dluhu vůči městu do 28. 12. 2011.
č. smlouvy, nájemce adresa
97/23/70/065, Jiří Kopsa, Krásná Lípa;
99/23/17-029, Bohumil Krčmář, Krásná
Lípa.
Náhradní výsadba
Usnesení RM č. 20 - 12
RM schvaluje Povodí Ohře, s. p. náhradní
výsadbu na p. p. č. 2746/20, p. p. č. 154 a p.
p. č. 3051/23, vše k. ú. Krásná Lípa, výsadba
bude provedena v jarních měsících 2012 v
kombinaci javor klen a lípa, obvod kmenů
6 - 8 cm.

Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 20 - 13
RM schvaluje změnu usnesení RM č. 19 - 24.
RM schvaluje termín ukončení nájemní
smlouvy č. 2006/25/27 - 94 na byt č. 12,
Krásná Lípa, Studánecká 564/16 s Janem
Petrem k 31.12.2011.
Realizační projektová dokumentace
CSI - Usnesení RM č. 20 - 14
RM schvaluje zpracování realizační
dokumentace v omezené variantě na
rekonstrukci Centra sociální integrace
(domu služeb) dle nabídky předložené ing.
arch. Liborem Králem.
Žádost o poskytnutí prostor kulturního
domu
Usnesení RM č. 20 - 15
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů
za poskytnutí prostor kulturního domu
folklornímu souboru DYKYTA, Krásná
Lípa, Nemocniční 36 na Vánoční koncert
pořádaný 17.12.2011.
Nebytové prostory - nájemní smlouva
na nebytový prostor č. 3, Krásná Lípa,
Křinické nám. 6/11
Usnesení RM č. 20 - 16
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvy č. 2011/22/29-113 na nebytový
prostor č. 3, Krásná Lípa, Křinické náměstí
6/11 se sdružením podnikatelů Mgr.
Simona Brodinová bytem Rumburk,
Krásnolipská 294/16 a Irena Faltová bytem
Rumburk, Bezručova 37/315, kterým se
prodlužuje doba nájmu do 31.12.2012 za
podmínky úhrady dluhu vůči městu v plné
výši nejpozději k 28. 12. 2011.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
nebytových prostor - Masarykova
1094/4
Usnesení RM č. 20 - 17
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o
výpůjčce nebytových prostor č. 2011/22/19
- 35 uzavřené se společností České
Švýcarsko, o. p. s., Krásná Lípa, Křinické
náměstí 1161/10, kterým se prodlužuje
doba výpůjčky do 30. 6. 2012.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 20. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.12.2011
Byty - pronájem - byt č. 46, Krásná
Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 20 - 18
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 46,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 v tomto
pořadí:
1. Zuzana Jelínková bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 1089/4,
2. Petr Polák bytem Krásná Lípa, Pražská
257/3,
3. Jan Vašátko bytem Krásná Lípa,
Nemocniční 1062/26,
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - uzavření nájemních smluv se
stávajícími nájemníky
Usnesení RM č. 20 - 19
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se
stávajícími nájemníky městských bytů, dle
předloženého návrhu.
Byty - pronájem - byt č. 3, Krásná Lípa,
Pražská 450/48 - Usnesení RM č. 20 - 20
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 3, Krásná Lípa, Pražská 450/48 na
dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
s Marikou Herákovou bytem Krásná Lípa,
Pražská 450/48 za podmínky úhrady dluhu
vůči městu v plné výši nejpozději k 28. 12.
2011.
České Švýcarsko, o.p.s.
Usnesení RM č. 20 - 21
RM schvaluje jmenování členů do orgánů
společnosti České Švýcarsko, o.p.s. a to :
a) PaedDr. Jan Eichler, předseda ČSOP
Krásná Lípa
b) František Zachula, starosta obce Janov
do správní rady
a Jiřina Skalová, ředitelka odboru Správy
Národního parku České Švýcarsko do
dozorčí rady.
Zřízení věcného břemene na uložení
kanalizační přípojky
Usnesení RM č. 20 - 22
RM doporučuje ZM schválit smlouvu
o zřízení věcného břemene na uložení
kanalizační přípojky do pozemku p. p. č.
296/2, k. ú. Krásná Lípa, dle podmínek z
usnesení RM č. 17-31/2011.

schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí části
st.p.č. 207, k.ú. Krásná Lípa na dočasné
uložení čisté stavební suti za smlouvou
stanovených podmínek.
Sportovní areál - tenisový kurt
Usnesení RM č. 20 - 25
RM bere na vědomí dohodu o kauci s firmou
Tennis Zlín a.s., Šernberská 300, Zlín Louky,
dle přílohy.
Územní plán měst
Usnesení RM č. 20 - 26
RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 2008/11/14-266 (č. zhotovitele
040/2008) ze dne 3.12.2008, uzavřené s
firmou SAUL s.r.o., Liberec, na vypracování
Územního plánu města, kterým se
vypořádává změna DPH.
Výjimka z počtu dětí
Usnesení RM č. 20 - 27
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve
třídě, kterou stanovuje vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění.
Digitalizace kin - Usnesení RM č. 20 - 28
RM bere na vědomí informace o
digitalizaci kin a V. vlně digitalizace Fondu
kinematografie, možnosti a podmínek
dotace.
RM nedoporučuje zabývat se nyní
digitalizací kina v Krásné Lípě.
Mimořádné odměny
Usnesení RM č. 20 - 29
RM schvaluje, na základě projednání
činnosti příspěvkových organizací města,
mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové,
ředitelce p. o. Základní škola a Mateřská
škola a Haně Volfové, ředitelce p. o. Kostka
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Profesní orientace a volnočasové
aktivity 2012
Usnesení RM č. 20 - 30
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka
Krásná Lípa o dotaci na projekt Profesní
orientace a volnočasové aktivity 2012
od ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy pro rok 2012 v celkové výši 379
400 Kč dle předloženého návrhu.

Prodloužení smlouvy o poskytnutí
pozemku
Usnesení RM č. 20 - 23
RM na základě žádosti firmy Herkul a.s.,
Rybná 682/14,110 01 Praha 1 schvaluje
návrh Dodatku č. 1 smlouvy č. 2011/19/14170, kterým se žadateli prodlužuje
poskytnutí pozemku p. p. č. 223, k. ú.
Krásná Lípa do 31. 5. 2012.

Být stejný je nuda 2012
Usnesení RM č. 20 - 31
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka
Krásná Lípa o dotaci na projekt Být stejný je
nuda 2012 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pro rok 2012 a z Krajského
úřadu Ústeckého kraje v celkové výši 918
000 Kč dle předloženého návrhu.

Smlouva o poskytnutí pozemku
Usnesení RM č. 20 - 24
RM na základě žádosti firmy DEMOS s.r.o.,
Masarykova 602, 407 46 Krásná Lípa

Uzavírání smluv na kulturní akce
Usnesení RM č. 20 - 32
RM pověřuje tajemnici MěÚ Mgr. Lucii
Hankovou k uzavírání smluv s Ochranným

svazem autorským a s Divadelní, literární
a audiovizuální agenturou, občanské
sdružení a s dalšími institucemi pro práva
k dílům, dle licenčních smluv o veřejném
provozování děl.
Ve škole zajímavě
Usnesení RM č. 20 - 33
RM schvaluje přijetí dotace pro ZŠ a MŠ
Krásná Lípa ve výši 1 714 192 Kč na projekt
Ve škole zajímavě z operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Czech Coal - ceník na rok 2012
Usnesení RM č. 20 - 34
RM schvaluje cenu na dodávku elektřiny
pro rok 2012 od společnosti Czech Coal a.s.,
Praha 6, Evropská 2690/17, dle předložené
nabídky.
Dodatek č. 14 ke smlouvě na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění
komunálních odpadů firmou Marius
Pedersen, a.s., Hradec Králové
Usnesení RM č. 20 - 35
RM schvaluje dodatek č. 14, který upravuje
ceník ke smlouvě č. 7300010 o odstraňování
odpadů uzavřenou mezi městem Krásná
Lípa a firmou Marius Pedersen a.s., se
sídlem v Hradci Králové, Průběžná 1940/3.
Upravený ceník sběrného dvora
Usnesení RM č. 20 - 36
RM schvaluje nový ceník sběrného dvora
platný od 1.1.2012 dle předloženého
návrhu.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 20 - 37
RM schvaluje návrh na likvidaci a
odprodej majetku města Krásná Lípa dle
předloženého návrhu.
Program kina a plán akcí kulturního
domu na leden 2012
Usnesení RM č. 20 - 38
RM bere na vědomí program kina a plán
akcí kulturního domu na leden 2012.
Zrušení smluv o výkonu veřejné služby
Usnesení RM č. 20 - 39
RM bere na vědomí zrušení smluv o výkonu
veřejné služby s osobami vykonávající
veřejnou službu na základě smlouvy o
výkonu veřejné služby uzavřené s městem
Krásná Lípa podle přiloženého vzoru zrušení
smlouvy o výkonu veřejné služby z důvodu
změn zákonů, které upravují veřejnou
službu od 1. 1. 2012. (Zákon č. 435/2004 Sb.
a zákon č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.)
Smlouva o organizace a výkonu
veřejné služby
Usnesení RM č. 20 - 40
RM schvaluje smlouvu s krajskou pobočkou
Úřadu práce ČR o organizaci a výkonu
veřejné služby dle předloženého návrhu.

Smlouva o výkonu veřejné služby
Usnesení RM č. 20 - 41
RM bere na vědomí text smlouvy o výkonu
veřejné služby, kterou s osobou vykonávající
veřejnou službu od 1. 1. 2012 bude uzavírat
krajská pobočka Úřadu práce ČR.
Program na podporu výstavby
podporovaných bytů pro rok 2012
Usnesení RM č. 20 - 42
RM ukládá vedoucímu OMCS Petrovi Olivovi
zabývat se otázkou možnosti získání dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu
na podporu výstavby podporovaných bytů
pro rok 2012 a v termínu do 31.1.2012
předložit RM podmínky a reálné možnosti
města pro podání žádosti do dotačního
titulu.
RM dále ukládá vedoucímu OMCS Petrovi
Olivovi zabývat se dalšími dotačními
možnostmi na vznik podporovaných bytů.
Platový výměr
Usnesení RM č. 20 - 43
RM schvaluje platový výměr RNDr.
Ivaně Preyové, ředitelce p.o. Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Odměny organizacím
Usnesení RM č. 20 - 44
RM schvaluje odměny neziskovým
organizacím se sídlem v Krásné Lípě za
mimořádné akce a reprezentaci města v roce
2011 v souladu s Pravidly pro přidělování
finančních příspěvků městem na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti
a práce s mládeží, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 20 - 45
RM schvaluje zápis do kroniky města
předložený kronikářem Ivanem Jaklem
za měsíc listopad 2011, dle předloženého
návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- evidovaní uchazeči o zaměstnání,
- oznámení o provozu školy a čerpání
dovolené,
- zamítnutí kofinancování projektu
Turistický areál Českého Švýcarska,
- zamítnutí žádosti od Česko-německého
fondu budoucnosti,
- návštěvnost knihovny a internetu
Krásná Lípa za měsíc leden - listopad
2011.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis ze schůze kontrolního výboru ze
dne 24. 11. 2011,
- zápis ze schůze komise pro hospodaření
s byty.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
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