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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 29. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 15. března

4,- Kč

Ministr Drábek navštívil Krásnou Lípu
Na pracovní návštěvu Krásné Lípy zavítal v pondělí
5. března ministr práce a sociálních věcí České republiky Dr. Ing. Jaromír Drábek.
Starosta města Ing. Zbyněk Linhart ho po přivítání
krátce seznámil s historií města, se sociální a demografickou situací ve městě i v regionu, ale také
s realizovanými investičními aktivitami a s plány do
budoucna. Následující velmi konkrétní diskuse, ve
společnosti ředitelky příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa Hany Volfové a místostarosty města Jana Koláře, se již odvíjela na základě bohatých
zkušeností radnice z oblasti sociální práce, veřejně
prospěšného zaměstnávání a práce se sociálně vyloučenými osobami a Romy.
Ministru Jaromíru Drábkovi byl také představen
připravovaný projekt rekonstrukce Centra sociální
integrace (dnešní Dům služeb) a byl také požádán o
případnou podporu při jeho projednávání a schvalování. Žádost o dotaci je již podána.
Byl rovněž seznámen s řadou již realizovaných aktivit, ale i s řadou našich negativních postřehů a
zkušeností, a také s požadavky či návrhy na jejich
nápravu a odstranění.
Především zdlouhavé administrativní procesy při

schvalování různých projektů, nekompetentnost
zodpovědných úředníků na ministerstvu či příslušných fondech jsou evidentní příčinou pomalého
čerpání „evropských peněz“. O smysluplnosti mnoha „sociálních“ projektů lze oprávněně pochybovat.
Efektivnost nekonečných rekvalifikací, pseudovzdělávacích projektů, završené pravidelně tištěním stovek barevných brožur, které nikdo nečte a
konferencemi se stoly plnými evropských vlaječek
je zřejmá – nezaměstnanost v našem regionu je
posledních 15 let stále kolem 20%! U řady projektů
je pak očividné, že jsou psány především pro velmi
slušné uživení realizátorů, manažerů příslušných
agentur, sdružení atp. Na straně druhé téměř chybí
podpora přímého zaměstnávání. To vše v situaci silného útlumu veřejně prospěšných prací a fakticky
nefungující veřejné služby.
Je fér uvést, že pan ministr vše se zájmem vyslechl, v problematice se orientoval, řadu nedostatků
uznal, nicméně sám zapochyboval, zda je možné v
současné politické situaci i smysluplné věci prosadit. O protlačení zbytnělým úřednickým aparátem
ani nemluvě.
(Jan Kolář)

Pomozte vypátrat nenechavce
Pouze zabetonovaná železa zůstala po lavičce,
kterou na vyhlídce Karlova výšina 6. prosince instalovali pracovníci Lesů ČR. „Na Karlově výšině byly
instalovány dvě lavičky. Bohužel již od 30. prosince tam je lavička pouze jedna,“ uvedl Václav Hieke,
předseda krásnolipského Klubu českých turistů,
který se o tuto vyhlídku, a mnohé jiné, stará.
Jedná se o atypický výrobek, který patřil k vyba-

vení vyhlídky a měl sloužit turistické veřejnosti.
Možná, že pozorného člověka při jeho procházkách, či výletech tato atypická lavička, která třeba
někde zkrášluje čísi zahrádku, zaujme. KČT Krásná
Lípa přivítá a děkuje za každou informaci, která by
pomohla vrátit lavičku tam, kam patří a kam byla
původně určena.
(Václav Hieke)
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Svoz separovaného odpadu
- vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 26.3. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 29.3. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 9.4. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
12.4. 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

Štěpkovací dny
i letos na jaře
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo pro
obyvatele bezplatné štěpkování. Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního štěpkování je
nezbytné připravit ořezané větve na technice, přístupné místo, silnými konci k jedné straně. Průměr
větví může být maximálně 10 cm.

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

Stomatologická pohotovost Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 17. – 18. 3. 2012 MUDr. Křemenová Alena,
Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 24. – 25. 3. 2012 MUDr. Sudová Olga,
Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 31. 3. – 1. 4. 2012 MUDr. Charvát Tomáš,
U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město,
tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od
stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
přijme zaměstnance na pozici „účetní“
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení
–Účetní – neotvírat“ do 31.3.2012 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
Informace k obsahové náplni funkce:
Předkontace příjmů a výdajů pro zpracování účetnictví, zpracování měsíčních přehledů plnění daňových příjmů, správa registru pohledávek města vč. jejich vymáhání. Podrobnější informace u vedoucí Finančního odboru MěÚ.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA přijme zaměstnance na
pozici „kulturně-výchovný pracovník“
Informace k obsahové náplni funkce:
Komplexní zajištění kultury ve městě, vč. vlastního provozu kulturního domu. Podrobnější informace u tajemnice MěÚ.
Uchazeč podá písemnou přihlášku v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení
–Kulturně-výchovný pracovník – neotvírat“ do 15.4.2012 osobně do podatelny MěÚ
Krásná Lípa nebo doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA .
Více informací o obou pracovních nabídkách najdete na www.krasnalipa.cz
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Ohlédnutí za rokem
2011 na policii
v Krásné Lípě
Rok 2011 byl rokem tvrdých úsporných opatření a
hledáním nových cest, jak při minimální finanční
podpoře ze strany státní správy udržet úroveň přinejmenším na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. V Krásné Lípě a jejím okolí se to podařilo i
díky spolupráci s místní samosprávou, která např.
finančně pomohla při nákupu pohonných hmot,
vybudovala služebnu ve Chřibské apod. K udržení
kriminality na stejné úrovni paradoxně pomohly
sociální nepokoje ve Šluknovském výběžku, díky
kterým i do Krásné Lípy a jejího okolí od podzimu
dojížděli sloužit policisté z pořádkových jednotek z
jiných částí republiky.
V roce 2011 bylo v Krásné Lípě a přilehlých obcích,
které spadají pod působnost obvodního oddělení,
spácháno 236 trestných činů s celkovou škodou ve
výši 5,6 mil. Kč oproti 252 trestným činům v roce
2010. Objasnit se podařilo 119 trestných činů, z
nichž 63 bylo realizováno ve zkráceném přípravném řízení, tedy příslušný soudce mohl o trestu
rozhodovat už 14 dní po sdělení podezření pachateli. Objasněnost klesla na 50 % oproti 59 % objasněných trestných činů v roce předešlém. Neustálý
pokles objasněnosti lze, kromě jiného, spojovat
zejména s odchodem kvalifikovaných policistů ze
služby kriminální policie a vyšetřování.
V trestné činnosti převládá majetková kriminalita.
Spácháno bylo 134 krádeží, z toho 68 provedených
vloupáním. Nejčastěji se pachatelé vloupávali do
rekreačních objektů – 14x, do bytů a domů - 9x, do
vozidel - 7x. Odcizit se jim podařilo 12 motorových
vozidel a 1 motocykl. Majetková kriminalita se dařila objasňovat v 29 procentech.
Dalšími nejčastěji evidované trestné činy jsou maření výkonu úředního rozhodnutí – 25x, zanedbání
povinné výživy – 12x, zpronevěra nebo podvod –
10x, porušování domovní svobody – 9x, poškození
cizí věci - 9x, výtržnictví - 7x, ohrožení pod vlivem
návykové látky – 6x aj.
V roce 2011 policisté krásnolipského oddělení řešili
celkem 662 přestupků, z toho 349 v blokovém řízení, kde uložili pokuty za 230.700,- Kč. Oznámeno
k projednání bylo 281 přestupků, z toho 131 v občanském soužití, 70 v dopravě, 70 majetkových. Přistiženo bylo 11 řidičů pod vlivem alkoholu, 13 řidičů pod vlivem návykové látky a 6 řidičů pod vlivem
alkoholu ve stavu vylučujícím způsobilost (tj. nad
1,24 promile alkoholu v krvi). Pachatele přestupku
se nepodařilo zjistit v 80 případech.
V loňském roce strávilo noc v policejní cele 20
osob, nedobrovolně omezených na osobní svobodě po spáchání trestného činu nebo přestupku
bylo 43 lidí.
Porovnáním loňského roku s tím předešlým lze
pozorovat podobnost v uváděných číslech. Posledních několik let lze však pozorovat změnu skladby
pachatelů dopouštějících se protiprávního jednání.
Zatímco před několika lety policista skutečně řešil
tzv. „nepřizpůsobivé“, dnešní kriminalita je stále
více páchána z řad osob závislých na užívání návykových látek, sociálně vyloučených osob nebo
bezdomovců. Poděkovat za práci s dříve nepřizpůsobivými je nutné jednotlivým obcím, školám,
neziskovým organizacím apod. Za pomoc při odhalování trestné činnosti pak děkuji Vám všímavým
občanům.
(prap. Jan Hampl, inspektor)

Mobilní zákaznické
centrum SčVaK
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK)
člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v severních Čechách.
Jako vstřícný krok ke svým zákazníkům zřídili provoz mobilního zákaznického a kontaktního místa.
V Krásné Lípě si tak můžete své záležitosti v oblasti dodávky pitné vody a likvidace vod odpadních
vyřídit na Křinickém náměstí, vždy v sudý týden ve
středu mezi 10 – 12 hodinou.

Voda poškodila cestu
v národním parku
Žlutě značená cesta v Haťovém dole z Jetřichovic
směrem k Na Tokání je následkem tání sněhu poškozena. Správa národního parku České Švýcarsko
ji z bezpečnostních důvodů uzavřela. Podle Jana
Drozda, ředitele odboru péče o ekosystémy Správy Národního parku České Švýcarsko se budou
snažit cestu do začátku turistické sezóny tak, aby
návštěvníkům byla opět k dispozici. Turistická cesta
z Jetřichovic k lokalitě Na Tokání slouží jak pěším
návštěvníkům, tak i jako vyhrazená cyklotrasa národním parkem. Silně poškozena byla během přívalových dešťů v roce 2010, během roku 2011 se
správě parku podařilo ji obnovit. Příčinou poškození v únoru letošního roku byly zamrzlé propustky v
některých úsecích cesty, které znemožnily odtékání vody mimo cestu.
(Tomáš Salov)

Poničené můstky
v Pavlině údolí
důsledkem pohybu ledových ker na říčce Kamenici
v Pavlině údolí došlo opět ke zničení přechodových
můstků, které po povodni v roce 2010 zbudovali
dobrovolníci Občanského sdružení Pod Studencem. Pohyb po turistické trase Pavlininým údolím
je tak bohužel opět ztížen. Doporučujeme proto
tento turistický cíl buď vůbec neprocházet a nebo
při případné návštěvě dbejte zvýšené opatrnosti!
(r)

Kešeři mohou vyhrát
zájezd do Norska
Vyznavači geocachingu mají do konce března šanci soutěžit o zájezd do Norska díky hře Poznejte
Norsko v Česku. V České republice je ukryto celkem šest keší, z nichž každá ukrývá po jednom
písmenku hledaného slova. Jedna ze schránek je
ukryta také v národním parku České Švýcarsko. Hru
o týdenní pobyt v horské chatě v Norsku pro dvě
osoby organizuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království. Umístění
keší i bližší informace o soutěži zájemci najdou na
internetových stránkách www.eeagrants.cz.
Z finančních mechanismů EHP/Norska byly v uplynulých letech podporovány projekty Komplexní

Veřejné projednání
konceptu nového
územního plánu
Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní plán, který vznikl v letech 1994 – 1998. A ten
již v mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý.
Potřeby společnosti se mění a nově připravovaný
územní plán by je měl zohlednit. Nyní je připraveno projednání konceptu nového územního plánu.
To se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 15:30 hod.
v sále Kulturního domu v Krásné Lípě. Zveřejnění
probíhá prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Krásná Lípa. Související dokumenty
jsou zveřejněny i na www.krasnalipa.cz.
(r)

Tání sněhu Krásné Lípě
tentokrát nepůsobilo
velké problémy
Situace na vodních tocích ve správním území města Krásná Lípa nedosahuje ani nedosahovala kritických hodnot. Hladiny a průtok sice byly výrazně
zvýšeny, ale ani na toku Křinice v Kyjově při tání
sněhu nedocházelo k vylití z koryta. Situace z loňského jara, kdy došlo ke stržení provizorního mostku u Hieků v Kyjově a k zaplavení sklepů několika
nemovitostí, se tedy nebude opakovat. Větší vodní
nádrže Cimrák, Šiml a Kyjovská přehrada mají bezpečné odtoky.
(r)

Kostka hledá
dobrovolníky
Kostka Krásná Lípa poskytuje možnost vykonávat
veřejnou službu lidem, kteří jsou Úřadem práce vysláni. I když je veřejná služba vykonávána zdarma,
odvedená práce je pro provoz komunitního centra
velkým přínosem. Pracovníky veřejné služby zapojujeme do práce s dětmi v předškolním klubu Včelka nebo v Amari klubu. Účastní se také doučování.
Pomáhají nám s drobnými opravami a úklidem v
komunitním centru i v T-klubu. Pokud je dostupné vhodné vzdělávání nebo dokonce dotované
pracovní místo, pak jsou tito pracovníci první, kteří
dostanou nabídku.
V Kostce pracují také dobrovolníci. Věnují se zejména práci s dětmi a mládeží, vedou kroužky a dětem
pomáhají s přípravou do školy. Další dobrovolníky
a dobrovolnice, zejména pro práci s dětmi, v komunitním centru rádi uvítáme. Mohou nám pomoci
zejména při doučování a přípravě dětí do školy,
ale mohou vést také nějaký kroužek. Zájemci o
dobrovolnickou práci se mohou přihlásit u Dagmar
Hadravové.
(Dagmar Hadravová)
monitoring stavu přírodního prostředí na území
NP České Švýcarsko a Záchrana genofondu jedle
bělokoré na území NP České Švýcarsko. Celková
výše podpory dosáhla výše přes 755 tisíc eur.
(Tomáš Salov)
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Na karnevalu se tančilo, zpívalo i soutěžilo
Čarodějnice, vodníci, rytíři, princezny, ale i kuchaři
zaplnili sál Kulturního domu v Krásné Lípě, kde se
konal dětský karneval pořádaný městem. Všichni účastníci se bavili nejen při hudbě, která hrála
pěkně od podlahy, ale také při řadě tradičních i netradičních soutěžích, jenž si pro ně připravil mode-

rátor karnevalu Miroslav Vais. V Krásné Lípě se pravidelně pořádají tři karnevaly. Ten první připravilo
mateřské centrum Beruška, druhý pořádá kulturní
komise Krásné Lípy a poslední chystá romské sdružení Čačipen.
(vik)

Masopust s Lužičanem
Srdečné pozvání na masopust do Starých Křečan
dostal Folklorní soubor Lužičan. Byla to trochu změna, kdy tuto tradici Lužičan v Krásná Lípě zavedl a
přes dvacet let ji udržoval. Masopust je společně s
velikonoční obchůzkou, stavěním a kácením máje,
líbačkou pod břízkou, posvícením, vánočními koncerty a podobně zařazen do projektu „Lidový rok“,
který se Lužičan ve městě snaží pořádat. Vyvrcholením je pak Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství, letos již VI. ročník s dvanáctiletou
tradicí. Samozřejmě si moc přejeme, aby se i přes
jisté obtíže mohl festival uspořádat i letos v Krásné Lípě v podobě, na kterou jsme zvyklí. Fanoušky
a diváky však můžeme ujistit, že se o své tradiční
akce obávat nemusí. Pořadatelský tým Lužičanu je
dost silný a s nástrahami se dokáže vždy vypořádat.
Vždyť to vše děláme pro nás, pro krásnolipské. Ano,
jako jeden z mála spolků ve městě je naše členská
základna tvořena až na dva členy výhradně místními obyvateli, sousedy a přáteli. Vše tvoříme pro
radost a z lásky k našemu městu. Odměnou ani motivací nám nejsou tučné odměny ale vědomí, že si i
samotní obyvatelé dokáží pro sebe něco vymyslet a
hlavně zrealizovat.
Ale zpět k masopustu, nebyli by to Lužičané, kdy-

by opět s něčím nepřišli. Jasně, zájezd do Křečan.
Naštěstí si nevzali za vzor naše politiky (sliby-chyby)
a okamžitě začali jednat. Zajistili autobus, plakáty
a nezbytný odvoz zpět, vše bezplatně pro širokou
veřejnost. Ve Starých Křečanech čekalo účastníky
zájezdu vřelé přijetí od místních. Bohatý program
v podobě masopustní obchůzky, na kterou navázal dětský karneval v místním kulturním domě a
vše završila večerní merenda pořádaná místní TJ
Jiskrou. Třešničkou na dortu byla bečka (sud piva)
věnovaná maškarám starokřečanským starostou
panem Moravcem. Celé masopustní veselí se odehrálo ve velmi přátelské atmosféře a bylo velmi příjemné sledovat úsilí lidí této obce při snaze vytvořit
si svou novou tradici. Rádi jsme jim pomohli a byli
při tom. Je to pro nás další motivace k naplnění motta: Krásná Lípa – lepší místo pro život.
Lužičan letos slaví 25 let svého vzniku. Za tu dobu
se povedlo jeho členům vytvořit a udržovat mnoho
aktivit v našem městě. Doufáme, že ke spokojenosti
všech. Veselé a radostné zítřky přeje za soubor Lužičan P. Semelka .
P.S. „Kultuře zdar a Lužičanu zvlášť“

Děti z Krásné Lípy se
věnovaly dramatické
výchově
Všestranně muzikálně nadaná Marcela Surmajová
představila dětem z Krásné Lípy prostředí divadelní scény a prvky dramatického umění. Děti měly
možnost poznat zákulisí divadelní scény, ale i sami
si vyzkoušet jaké je to být hercem.
Při prvním setkání se děti seznámily s mentorkou
a programem projektu Romský mentor. Postupně
navázaly na diskuzi o českých a romských tradicích
a vytvořily obrázky, kterými pak vyzdobily svou
klubovnu. Návštěva divadelního zákulisí varnsdorfského divadla měla za úkol přiblížit dětem svět divadla, ukázat jim jak vypadá zákulisí a kulisy.
Poté již děti rozvíjely svou kreativitu při vytváření
scénáře a sehrání parodie na pohádku Sněhurka a
sedm trpaslíků. Děti si tak mohly zkusit, jak vytváření představení funguje.
Počátkem prosince za dětmi přijeli herci divadla Viola s hravým představením Ententýky a děti měly
možnost vcítit se do pocitu jaké je to být divákem a
navíc je herci zapojily do divadelního představení.
Poté již děti začaly pracovat na přípravě malého
představení na téma televizního pořadu Pošta pro
tebe. Postupně vytvářely scénář a trénovaly role
postav. Nesměla chybět ani výroby kulis. Nacvičování scénky dětem zpestřovaly různorodé hry či tanec. Při osmém setkání se již děti mohly pochlubit
pěkným vystoupením a my jim přejeme stále stejné nadšení pro věc.
Romský mentor je projekt, jehož hlavním cílem je
přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti
umění a kultury. Do České republiky jej přinesla
organizace Open Society Foundations za přispění
programu Arts and Culture z Budapešti, která jej
plně dotuje. Realizátorem v Česku je od roku 2011
občanské sdružení ROMEA.
(Iva Hlaváčková)

(Petr Semelka)

Páníčkové pejsků,
Vím, že máte rádi své pejskánky, ale
uvědomte si, že vaši miláčci, které 3 x
denně venčíte, také venku po sobě něco
(hovínko) zanechají. A my ostatní, hlavně
děti, pak na jaře, když sleze sníh a máme
se na procházkách kochat jarní přírodou a
zpěvem ptáků se musíme místo toho stále
dívat pod nohy, dávat pozor a upozorňovat
své děti a vnoučata, aby do „něčeho“
nešláply. Naše cesta se rázem promění ve
slalom a místo krásných pocitů zažíváme
zlost na vás a vaše miláčky, po kterých
neumíte uklidit. Také děti, které mají malé
nožičky a šlápnou do psího exkrementu
mají zkaženou cestu a my dospělí s nimi.
Tak se nad tím, prosím, zamyslete, ohněte
se se sáčkem v ruce a ukliďte. Trvá to chvíli.
Pak my ostatní, co pejsky nemáme, nebo
po nich uklízíme, vás rádi pozdravíme a
vašeho miláčka rádi uvidíme.
Děkujeme, obyvatelé města.

15. března 2012
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Elektrická puma
v Krásné Lípě

Dětský karnaval
s Čačipenem

Hru, v níž
íž důležitou
důl ži
rolili hrají
h jí písničky
í ičk a hhudba
db budete moci shlédnout v úterý 3. dubna od 19:00 v
Kulturním domě v Krásné Lípě. Divadelní představení Elektrická puma Jiřího Suchého z roku 1974,
kterou vybavil hudbou Ferdinand Havlík nastudovalo divadlo SemTamFór z moravského Slavičína s
původními písničkami i hudbou a ke spolupráci na
ní přizval profesionální herce z celé České republiky. Hra si pohrává s divadelními, filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě jak precizní Suchého
slovní humor, tak situační komiku, prvky kabaretierské i skvělé písně, bez nichž si „semafórské“ hry
nelze představit.
Představení je dlouhé 90 minut. Vstupenky za 60,Kč si lze zajistit v předprodeji u pí. Semelkové (tel.
777 184 083). Více informací o hře naleznete na
www.semtamfor.cz/repertoar/elektricka-puma

d ž í Čačipen
Č či
á v neděli
děli 1.
1 dubna
d b od
Romské sdružení
vás
15:00 zve do krásnolipského kulturního domu na
Dětský karneval. Těšit se můžete na různé soutěže
a odměny, odměněny budou i nejkrásnější masky.
Vstup zdarma.

Jarní burza Berušky
se blíží
Pokud se chystáte na jarní úklid skříní, připravte si
věci, které chcete zkusit prodat na blížící se jarní
burze dětského oblečení a hraček, která je tentokrát zaměřená na jaro a léto. Během jarního úklidu
skříní můžete zároveň zjistit, co vám chybí a můžete si to přijít na burzu koupit. Na burze bude především jarní a letní oblečení a obuv, dále se můžou
objevit kola, kolečkové brusle, autosedačky, hračky
všeho druhu, odstrkovadla a podobně. Příjem věcí
do prodeje se uskuteční v PÁTEK 23. března od
16:00 do 18:00 hodin. Prodej samotných věcí pak v
SOBOTU 24. března od 8:00 do 10:00 hodin. Vše se
uskuteční v kulturním domě v Krásné Lípě.

Hornolužický den
pláteníků s velkým
přírodním trhem
Do dávných časů a všedního života skromných
tkalců plátna se můžete ponořit 18. března od
11:00 do 17:00 hodin v centru hornolužického
příhraničního města Seifhennersdorf, pokud si
nenecháte ujít tamní Hornolužický den pláteníků.
Pracovníci z muzea v Markersdorfu v tento den
předvedou způsob pěstování a zpracovávání lnu.
Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním
sklípku se budou připravovat a podávat typická
jídla pláteníků. K mání bude i Karáskův přírodní
trh s více jak šedesáti prodejními stánky. Budete se
moci dívat pod ruce pekaře z Neukirchu při výrobě
a pečení koláče „Baumkuchen“ a od 15:00 hodin
bude na přírodním trhu přítomen i velikonoční
zajíček Olli. K návštěvě zve také podstávkový dům
(Bulnheimischer Hof) se vzácnou stropní malbou a
výstavou společnosti AG Textilland Horní Lužice na
téma „Hraběnka Cosel a August Silný na cestě“, která zachycuje historii textilní výroby v Horní Lužici a
v Čechách. Kromě toho si budete moci vyzkoušet
nejrůznější tkací techniky. Další informace najdete
na www.karaseks-revier.de

(Lada Hrnečková,
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa)

18. bleší trhy
v Krásné Lípě

Březnové akce v
krásnolipské knihovně
čtenářství
V zájmu
áj podpory
d
č ář í nabízí
bí í městská
ě ká knihovk ih
na v Krásné Lípě až do konce března přihlášení nových členů zdarma a čtenářskou amnestii, kdy každý čtenář, který nevrátil knihy včas, je nyní může
vrátit bez poplatku z prodlení.
V pátek 30. března se krásnolipská knihovna opět
připojí k celostátní Noci s Andersenem. Zájemci o
nocování s knížkou si mohou přihlášky na akci vyzvednout přímo v knihovně.

Koncert Šluknovských
rodáků
Ve čtvrtek 29. března od 17:00 hodin se v Domě
kultury ve Šluknově odehraje koncert šluknovských rodáků. Účinkuje kapela Melody Strings pod
vedením Denisy Fišerové.

Přírodovědecká
přednáška
d ž í občanů
bč ů německá
ě
ká národnosti
á d
Kulturní sdružení
a
město Šluknov vás zvou na přírodovědeckou přednášku Švýcarské Alpy, která se uskuteční 31. března
od 15:00 hodin v sále Domu kultury ve Šluknově.
Vyprávění s fotoprojekcí se ujme p. Gerd Ritschel.

V sobotu 31.03.2012 od 8,00 do 12,00 hodin se
budou konat již 18. bleší trhy před Komunitním
centrem Kostka Krásná Lípa p.o., v případě nepříznivého počasí se trhy konají v přízemí budovy Komunitního centra.
Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli i do
budoucna. Proto Vás srdečně zveme i tentokrát k
jejich návštěvě.
Přijďte si výhodně, doslova za pár korun, nakoupit.
Vyberete tu určitě nějaký zajímavý „kousek“ nejen
pro sebe, ale i pro své blízké.
Pokud máte na půdě či jinde funkční věci, které již
nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. č. 774 981 580
(Bohunka Slaná – za Kostku Krásná Lípa p.o.)

Tajuplný a temný život
v jeskynních systémech
Klub českých turistů Krásná Lípa pořádá v neděli
15. dubna přírodovědnou exkurzi pro dospělé –
„Tajuplný a temný život v jeskynních systémech“.
Odjíždí se v 7:00 z Krásné Lípy na Dutý Kámen
u Cvikova.
Program:
Dále se bude pokračovat pod Vápenný vrch k Západní jeskyni. trasa: výchozí bod červená značka
směr Vápenný vrch. Délka a náročnost: cca 5 km
tam i zpět, asfaltová cesta do kopce, příkrý vstup
přímo do jeskyně. Sebou baterku, „čelovku“, obuv
a oblečení do terénu, fotoaparát. Jedná se o krasovou jeskyni, která není běžně přístupná. V plánu je
i prohlídka Baziliky a katakomb v Jablonném v pod
Ještědí. Cena 200,- Kč ( 150,- Kč autobus a 50,- Kč
vstup do katakomb). Závazné přihlášky přijímají:
V. Hieke 412 383 129 hiekev@cbox.cz a M. Peterka
412 383 768 mikulas.peterka@seznam.cz.

Březen 2012 v Domečku
Na Kopečku v Rumburku
Jakub Hronek: Od kořenů k nebi – písničky,
co básněmi jsou protkané
Středa 21. března od 19:00
Uprostřed oceánu na hladině stojím a pod
nohama stavím si prám z darů nebeských lano
splétám a to se zemí mě pojí...(vstupné 50,-Kč)
Mysli lokálně, jednej globálně
Středa 28. března od 19:00
Promítání dokumentu moravského sociologa,
environmentalisty a vysokoškolského profesora
Jana Kellera.

Program kina

Krásná Lípa - BŘEZEN

2012

PŮLNOC V PAŘÍŽI
středa 21.3.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Owen Wilson je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a
chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech
minulého století zlatým věkem.Režie Woody Allen. 94 min. Mládeži
přístupno od 12-ti let.

PERFECT DAYS

I ženy mají své dny
pondělí 26.3.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě
nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky
přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní
hrdinka Ivana Chýlková nestihla dospět.110 min. Mládeži přístupno
od 12ti let.
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Karneval tří školek
Spousta princezen, princů, ale i broučků a víl byla
k vidění poslední únorové pondělí v kulturním
domě. Konal se zde další, dětmi milovaný, karneval
tří krásnolipských mateřských školiček. Letos
navíc měli premiéru i broučci z MŠ Brouček s
doprovodem svých paní učitelek, které se svým
kostýmem nenechaly zahanbit v karnevalovém
víru.
Broučci se pustili do tance s takovou vervou, že by
jim mohli mnozí větší předškoláčci závidět.

Záplavu her tentokrát vystřídalo převážně veselé
tancování, a tak dvě hodiny uběhly jako voda.
Všem se karneval moc líbil. Diskžokeje nám, jak je
již milou tradicí, ochotně a obětavě dělal pan Jiří
Koubek.
Za úsměv na tvářích dětí při společném tancování
mu všichni děkujeme a těšíme se na ten další
karneval.
(Za děti a paní učitelky krásnolipských školiček
D.Lehoczká)

Profesní orientace
i v roce 2012
Kostka Krásná Lípa p. o. bude i letos ve spolupráci
se ZŠ Krásná Lípa realizovat projekt Profesní
orientace zaměřený na výběr budoucího
zaměstnání, výběr dostupné střední školy nebo
učiliště a na smysluplné trávení volného času. V
rámci projektu jsme se žáky navštívili 11 různých
zaměstnavatelů a uspořádali jsme dva výjezdy za
sklem do Nového Boru a jeden za prací se dřevem
do Německého Heidenau.
Letos opět chystáme pro děti pestrý program
spojený s návštěvou různých pracovišť, aby se
tak mohly lépe rozhodnout o svém budoucím
profesním uplatnění. Po celý rok je pro děti
otevřen T-klub, který umožňuje smysluplné trávení
volného času.
(Za Kostku Krásná Lípa p. o. Petra Vrajová)

Výlet do Varnsdorfu- Návštěva gymnázia
23. února jsme byli ve Varnsdorfu na
gymnáziu. Nejprve jsme navštívili primu.
Učili se zrovna Čj. Paní učitelka si nás také
zavolala k tabuli. Potom jsme byli v oktávě
na hodině matematiky, nic z toho, co se
učili, jsme nepochopili. O přestávce jsme
se šli podívat do obchodu, kde jsme viděli
moc dobrých věcí. Také jsme se podívali
do tělocvičny, kde mají lezeckou stěnu. A
nakonec jsme šli na hodinu dějepisu do
kvarty. Moc se nám tam líbilo.
Hádanka: Jaká třída je SEPTIMA?
Péťa Kaštánek 5.B
Výlet do Varnsdorfu - Návštěva gymnázia
Koncem února jsme se jeli podívat do
Varnsdorfu na gymnázium. Když jsme
tam přijeli, tak jsme se seznámili s panem
ředitelem. Ten nám řekl, jak to tam chodí.
O hodině jsme se šli podívat do PRIMY, kde
nás trochu vyzkoušeli. V polovině hodiny
jsme šli do OKTÁVY.
O přestávce jsme si šli koupit něco dobrého.
Pak jsme navštívili KVARTU, kde probírali
Národní obrození. Když jsme se vrátili
do ředitelny, hladili jsme si pejska pana
Holečka. Chvíli jsme pak ještě chodili po
škole, pak nasedli na autobus a odjeli zpět
do Krásné Lípy.
Tomáš Rýsler 5.B

Pohádka na přání v Motýlku
Pohádkou na přání pokračovaly hrátky v MŠ
Motýlek. Po anketě, kdy rodiny vybíraly mezi
sedmi „nej„ klasickými pohádkami, jako jsou:
Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček,
Tři prasátka a podobně si vybrala obě oddělení
dětí jednu vítěznou – Medvíďátka si vybrala Tři
prasátka“, Papouškové pro změnu „O Smolíčkovi“. A
tuto pohádku jsme měli za úkol navzájem si zahrát.
Celý týden se obě oddělení pečlivě připravovala –
tvořila kulisy, trénovala
dialogy,
vybírala
kostýmy. Pak jsme
se slavnostně sešli u
Papoušků ve třídě a
hraní mohlo začít –
nejdříve svou pohádku
zahrály menší děti,
potom „staršáci“. S
chutí jsme si navzájem
zatleskali, spokojení
jak se nám to vydařilo.
Však nás to také stálo
spoustu úsilí, ale také
připravilo
spoustu
radosti.
Rodiče jsme do našeho
pohádkového hraní
zapojili trochu jinak –
měli doma společně
s
dětmi
vytvořit
jednu postavu do
společného velkého

obrazu dané pohádky. A věřte, že i tenhle úkol
se podařil na jedničku s hvězdičkou. Se svými
pohádkami se pochlubíme i před našimi většími
kamarády ze školy, neboť naše „Malované
pohádky“ poputují na výstavku do školy. Pohádky
se tak dostaly opět do srdcí našich nejmenších a my
doufáme, že jim tam i vydrží.
(Za MŠ Motýlek D.Lehoczká)

Čačipen připravuje projekt „Společně do školky“
Romské sdružení Čačipen dokončuje přípravy na
zahájení projektu integrovaného dětského klubu
v Rumburku. Jedná se o předškolní zařízení pro
romské i neromské děti s dopoledním provozem a
s kapacitou 12-15 dětí v předškolním věku. Projekt
se může uskutečnit díky dotaci MŠMT a spolupráci
s Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Rumburku, v jehož prostorách bude realizován.
Provoz klubu bude zahájen v dubnu letošního roku.
Hlavním cílem projektu je zapojit děti ze
sociokulturně odlišného prostředí, zejména děti
z romských komunit, do předškolního vzdělávání
a podpořit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí
školní docházky. Do projektu jsou zapojeny též
rodiny, které dávají přednost alternativnímu
předškolnímu vzdělávání v menších dětských

skupinách. Koncepce klubu je inspirována
moderními pedagogickými směry, které zdůrazňují
individuální a tvořivý přístup k výchově a dokážou
tak lépe reagovat na potřeby a odlišnosti dětí z
různého sociálního a etnického prostředí. Důležitou
součástí projektu je spolupráce s rodinami, chybět
nebude ani terénní práce, sociální a výchovné
poradenství.
Romské sdružení Čačipen se od roku 2004 věnuje
organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež,
poskytování poradenství dalším aktivitám ve
prospěch romské komunity. Svou činností se snaží
zapojit zejména mladé lidi do majoritní společnosti.
Projekt předškolního klubu představuje další krok k
naplňování tohoto poslání.
(Tereza Chrbolková)
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Medailové žně krásnolipských kicxboxerů - 5-1-1 - zlato, stříbro, bronz

První letošní turnaj v kickboxu se konal v sobotu 3.
března 2012 v Praze, a to Národní pohár v lightu a
kicklightu. Krásnolipští kickboxeři se ho zúčastnili
jednak proto, že jde o kvalifikační turnaj do
reprezentace ČR, hlavně však v rámci přípravy na
Národní pohár v lowkicku, který se koná v Krásné
Lípě 28. dubna 2012.
Svou premiéru měl 9 -ti letý Dominik Plot a i když na
medaili ještě tentokrát nedosáhl, bojoval statečně
a pokud nepoleví v tréninku, může v budoucnu
dosáhnout dobrých výsledků. Zatím sbírá cenné
zkušenosti a je jen na něm, aby je později zúročil.
8 -letý Lukáš Hudler vybojoval ve váze -28kg bronz,
když v prvním zápase porazil teplického borce, v
semifinále podlehl chrudimskému závodníkovi, ale
v boji o bronz porazil lovosického boxera a mohl se

Národní pohár v
kickboxu v Krásné Lípě

Potvrzením vysoké sportovní kvality oddílu
boxu KBC Krásná Lípa je umístění nominačního
turnaje do reprezentace ČR – Národního poháru v
kicxboxu do Krásné Lípy. V sobotu 28. dubna se tak
můžeme těšit na souboje v mužských, ženských
i juniorských kategoriích, v mnoha váhových
limitech. Velkým lákadlem pak budou zápasy
borců našeho domácího týmu. Celodenní program
vyvrcholí galevečerem s finálovými zápasy.

FOTOUSOUTĚŽ

zaslouženě radovat z medaile.
Další nováček Ondrej Ďurčo ve váze -89kg získal
při svém debutu zlato, když mu ve finále vzdal boj
Brita z Karlových Varů. Jan Galbavý v juniorech v
supertíze ve finále porazil po velké bitvě pražského
borce a bylo z toho další zlato.
pokračování...více...
Zkušený Michal Málek se neustále zlepšuje a po
velkém vítězství na turnaji v K-1 loni v Brně dokázal,
že jeho vítězství nebylo náhodné i na tomto turnaji.
V semifinále suveréně vybodoval 3:0 soupeře z
Jablonce a ve finále se pustil do favorizovaného
lovosičáka, tak důrazně, že ho k ničemu nepustil
a asi půl minuty před koncem zápasu soupeř po
excelentním kopu na hlavu upadl do bezvědomí
a museli ho asi 10 minut křísit. Naštěstí vše dobře
dopadlo, soupeř se probral, byl ošetřen přítomným
zdravotníkem a nemusel být ani hospitalizován.
Třetí zlato pro náš oddíl.
Josef Vodák ve váze -94kg nebyl tentokrát úplně
zdráv, a tak ve finále podlehl na body Vojíkovi z
Lovosic a musel se spokojit se stříbrnou medailí.
Na závěr nastoupil 12-ti letý Ládik Grundza a to
jak ve své kategorii mladší žáci, tak i ve starších
žácích, kde má proti sobě soupeře o mnoho starší
(až 16 let). V obou kategoriích nastoupil
ve váze -47 kg.
Ládik opět potvrdil, že patří k absolutní špičce
v republice. Obě kategorie vyhrál a porazil
reprezentanty ČR Vaňku z Běhařova, Hausera z
Mostu a ve finále starší žáci dokonce krásným

Femina 2012
V sobotu 10. března se opět uskutečnil volejbalový
turnaj žen - zvaný „Femina“ – konaný na počest
jejich svátku. Jak je v poslední době zvykem,
účast nebyla hojná, ale krásnolipským se podařilo
sestavit dvě družstva – „juniorek“ a žen a doplnila je
družstva Rumburku a favorizovaného Děčína, který
se veze v poslední sezóně okresní soutěže žen na
vítězné vlně.
Jsme všichni rádi, že mužský i ženský volejbal
v Krásné Lípě posledních pár měsíců omladil a
posílil a v podstatě začínáme od začátku. První
zkoušku ohněm jsme společně prodělali na zimním
volejbalovém turnaji v Rumburku, kde jsme sice
byly poslední, ale naším cílem bylo především
získat herní jistotu a nabrat nové zkušenosti. Při
tomto turnaji si zase mladé ženy vyzkoušely hru

- Dnes a včera Krásné Lípy

Po celýý letošní rok vám budeme opět přinášet foto
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 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 přísluš-

úderem na solar vypnul suverénního pražského
borce.
Byl to zatím nejúspěšnější výjezd našeho oddílu a
celková bilance 5 zlatých, 1 stříbrná a 1 bronzová
medaile z druhé nejvyšší národní soutěže, myslím
hovoří za všechno.
Pro mě jako pro trenéra byl potěšující i fakt, že
všichni kluci dodržovali moje taktické pokyny a tím
prokázali svoji závodnickou vyspělost.
Na závěr bych chtěl Všem účastníkům poděkovat
za vzornou reprezentaci oddílu a tím i města Krásné
Lípy. Zároveň zvu všechny příznivce tohoto sportu
na turnaj konaný 28. dubna v KD Krásná Lípa.
Informace o vstupenkách budou s dostatečným
předstihem na stránkách oddílu a na webu města
Krásná Lípa.
(Sportu zdar a kickboxu zvlášť! Milan Dušek)

Vikýře
ného čísla Vikýře.
Otázka: K čemu dříve sloužila budova na obrázku?
V kterém roce byl objekt předán veřejnosti, a v kterém roce přestal objekt sloužit svému účelu.

ve vlastním družstvu a určitě bojovaly odvážně
a ze všech sil a to zasluhuje ocenit. Čeká nás totiž
jarní kolo okresní volejbalové soutěže a my máme
ambice zase všem v okolí ukázat, že volejbal
v Krásné Lípě má opravdu dobrou a stálou tradici.
Výsledky turnaje:
1. Krásná Lípa – ženy ve složení: V. Povolná,
P. Ticháčková, M. Podhorská, D. Koubská,
D. Lehoczká, R. Michlíková, B. Ticháčková
2. Děčín
3. Rumburk
4. Krásná Lípa – juniorky ve složení: P. Fraňková,
S. Batovcová, N. Strobachová
(T. Ticháčková, J. Němcová, trenér - J. Chudoba)
(D. Lehoczká)

Na otázku z Vikýře č. 421 odpovědělo
12 soutěžících. Níže přinášíme odpověď
i s dobovou fotografií, které pro vás
připravil Václav Hieke.
Odpovědi: Věžička na fotografii z minulé
soutěže se nalézá na budově MěÚ a České
pošty.
Budova byla postavena v letech 1899 - 1900
a původně sloužila jako spořitelna.
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 23. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22. 2. 2012
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 22. RM - Usnesení RM č. 23 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 22. RM předloženou Mgr.
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
Závěry z 9. ZM ze dne 8. 2. 2012 - Usnesení RM č. 23 - 02
RM projednala závěry vyplývající z 9. ZM ze dne 8. 2. 2012 a ukládá:
- starostovi Ing. Zbyňku Linhartovi zabývat se usnesením, ve kterém
ZM schválilo rozšíření Národního parku České Švýcarsko,
- starostovi Ing. Zbyňku Linhartovi zjistit z jakých zdrojů o. p. s. České
Švýcarsko financuje příspěvky na podporu rozvoje obcím Českého
Švýcarska a důvod proč příspěvek nedostala Krásná Lípa,
- Ladě Hrnečkové připravit uzavření smlouvy na prodej budovy č. p.
979, Krásná Lípa, Frindova ulice se Stavebním bytovým družstvem
občanů Průkopník Varnsdorf, Štefánikova 454,
- vedoucímu OMCS Petru Olivovi a vedoucímu OVIŽP Ing. Jiřímu
Rousovi realizovat přípravné kroky nezbytné k realizaci jednotlivých
projektů dle metodiky jednotlivých dotačních programů.
Návrh rozpočtu města na rok 2012 - Usnesení RM č. 23 - 03
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2012 a ukládá starostovi
města návrh ve spolupráci s vedoucí finančního odboru Bc. Dagmar
Mrázovou dopracovat, zveřejnit a předložit ZM ke schválení.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 23 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1297 část o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa;
st. p. č. 78/1 část o výměře 43 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 377 část o výměře 350 m2, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 23 - 05
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 656/5 o výměře 2388 m2, k. ú. Krásná Lípa;
Směna p. p. č. 261/3 za p. p. č. 261/53, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 23 - 06
RM projednala žádost pana Zbyslava Hofmana, Varnsdorf, Svatopluka
Čecha o směnu p. p. č. 261/53 za p. p. č. 261/3, vše k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy a doporučuje ZM trvat na usnesení ZM č. 8-31/2011 ze dne
7.12.2011.
Pronájem p. p. č. 375/2 a části p. p. č. 1072, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 23 - 07
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 375/2 a p. p. č. 1072, vše k. ú. Krásný
Buk Jaroslavu Andertovi, Ústí nad Labem, Masarykova 2292/150a z
důvodu zachování veřejné komunikace.
Žádost o poskytnutí prostor kulturního domu
Usnesení RM č. 23 - 08
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů za poskytnutí prostor
kulturního domu Domovu se zvláštním režimem Krásná Lípa,
Čelakovského 13 na ples DZR pořádaný 12. 3. 2012.
Žádost o umístění dveří - Usnesení RM č. 23 - 09
RM schvaluje o.s. Lipaci.net, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 umístění
dveří za účelem bezbariérového přístupu do nebytových prostor č.
50, v objektu Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 dle předloženého
návrhu a za splnění předem stanovených podmínek. Tuto úpravu si
provede nájemce na vlastní náklady bez náhrady.
Ceník kominických prací - Usnesení RM č. 23 - 10
RM schvaluje ceny kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19 - 223
firmy Kominictví Brůna, s. r. o., který je platný od 1. 1. 2012.
Byty - pronájem - byt č. 8, Krásná Lípa, Studánecká 564/16
Usnesení RM č. 23 - 11
RM neschvaluje pronájem bytu č. 8, Krásná Lípa, Studánecká 564/16
Michalu Ferencovi bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská 415/34 mimo jiné
z důvodu dluhu vůči městu.
Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 23 - 12
RM schvaluje pronájem bytu č. 2, Krásná Lípa, Krásný Buk 54 v tomto
pořadí:
1) Františku Kováčovi bytem Krásná Lípa, Frindova 214/14
2) Josefu Slavíčkovi, Žitenice, Pohožanská 118.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 31, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 23 - 13
RM schvaluje pronájem bytu č. 31, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Antonínu Řechtáčkovi bytem Štětí, 1. máje 597. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Smlouva o dílo - Usnesení RM č. 23 - 14
RM schvaluje Smlouvu o dílo na odvoz a uložení kalů ze septiků a žump
mezi Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689,
Teplice a Městem Krásná Lípa na dobu neurčitou.
III. Různé
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 23 - 15
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu pozemku č. 2004/23/15119 a č. 2009/23/25-248, s nájemcem Petrem Dastychem, Krásná Lípa,
Komenského 11, kterými se ze smluv vypouští p. p. č. 1992/1, k. ú.
Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 23 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 1721N02/11, s nájemcem Jiřím

Janišem, Krásná Lípa, Frindova 16, kterým se mění výměra p. p. č.
1857/5 na 8858 m2 , p. p. č. 2329/1 na 50996 m2 a p. p. č. 2158/1 na
55505 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 23 - 17
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/081,
s nájemcem Petrem Dernerem, Krásná Lípa, Klášterského 2a, kterým se
mění výměra pronajatých pozemků p. p. č. 2262/2 na 456 m2, p. p. č.
2263/1 na 147 m2 a p. p. č. 2263/2 na 252 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Výpůjčka pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 23 - 18
RM vyhlašuje záměr obce vypůjčit pozemky:
p. p. č. 3098 část o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2263/2 část o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 23 - 19
RM schvaluje odstoupení od smlouvy č. 2004/23/15-326 o nájmu p. p.
č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa s nájemkyní Olgou Minaříkovou, Rumburk,
Polní 732/18 z důvodu dluhu vůči městu.
Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
Usnesení RM č. 23 - 20
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
městských bytů, dle předloženého návrhu.
Energetické úspory školních budov - Usnesení RM č. 23 - 21
RM bere na vědomí návrhy úprav v projektu energetické úspory budov
školní jídelny a školní družiny a schvaluje zpracování podkladů a
podání žádosti o podporu v rámci OPŽP na SFŽP ČR.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - Usnesení RM č. 23 - 22
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 5609079003 pro pojištění
odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli městu Krásná Lípa s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu s Generali pojišťovnou, a. s.
Usnesení RM č. 23 - 23
RM schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 15 228 31 781 o
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností Generali
pojišťovna, a. s. dle přílohy.
Dodatek č. 6 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 23 - 24
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2012
Usnesení RM č. 23 - 25
RM doporučuje ZM schválit roční odpisový plán příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2012, dle
předloženého návrhu a současně doporučuje schválit odvod z fondu
reprodukce majetku /investičního fondu/ ZŠ a MŠ v celkové výši 2 848
435 Kč.
Roční odpisový plán Kostka, p. o. pro rok 2012
Usnesení RM č. 23 - 26
RM doporučuje ZM schválit roční odpisový plán příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa pro rok 2012, dle předloženého návrhu a současně
doporučuje schválit odvod z fondu reprodukce majetku /investičního
fondu/ Kostka, p. o. v celkové výši 39 541 Kč.
Prodloužení plných mocí PROFI-CZ s. r. o.
Usnesení RM č. 23 - 27
RM se seznámila se stavem pohledávek k 31.12.2011 předaných k
vymožení PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a doporučuje ZM schválit u
splatných pohledávek prodloužení doby k jejich vymožení o dalších
12 měsíců.
Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání
Usnesení RM č. 23 - 28
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa v předloženém
znění k vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň, Plovární
478/1.
Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2011
Usnesení RM č. 23 - 29
RM bere na vědomí Hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu
státního závěrečného účtu za rok 2011, dle předloženého návrhu.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011
Usnesení RM č. 23 - 30
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2011 v předloženém znění.
Monitoring hospodaření města Krásná Lípa za rok 2011
Usnesení RM č. 23 - 31
RM bere na vědomí tabulku SIMU - soustavy informativních a
monitorujících ukazatelů města Krásná Lípy za rok 2011 v předloženém
znění.
Pravidla pro zajištění přístupu k informacím
Usnesení RM č. 23 - 32
RM schvaluje Pravidla pro zajištění přístupu k informacím, dle přílohy.
Prevence kriminality 2012
Usnesení RM č. 23 - 33
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do Programu Prevence
kriminality 2012.
Dar od Spolku evangelických kazatelů

Usnesení RM č. 23 - 34
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. přijetí daru od Spolku
evangelických kazatelů, Mělník, Krombholcova 548 ve výši 8 052 Kč.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2012
Usnesení RM č. 23 - 35
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2012 a
termíny konání všech inventur dle předloženého návrhu.
Výkon opatrovnictví - Usnesení RM č. 23 - 36
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví Tomáše Bati,
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa, Ivety Benckové, Čelakovského 40/13,
Krásná Lípa a Jana Kopeckého, Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.
Program kina a plán akcí v KD na březen 2012
Usnesení RM č. 23 - 37
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v KD na březen 2012
Veřejná sbírka - Usnesení RM č. 23 - 38
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 9-12/2012 konání sbírky
na generální opravu a elektrifikaci kostelních varhan v kostele sv.
Máří Magdaleny v Krásné Lípě prostřednictvím pokladniček v místech
určených k přijímání příspěvků a shromažďováním příspěvků na
předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtuv termínu od 1.4.2012
do 7.9.2012.
RM ukládá Janě Drobečkové zajistit administraci a veškeré náležitosti
se sbírkou spojené.
Zápis do kroniky města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 23 - 39
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem Ivanem
Jaklem za měsíc leden 2012, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- celkové pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa,
- daňové plnění za leden až prosinec 2011,
- přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa,
- reklamní poutače podél silnice II/263 na území města Krásná Lípa,
- veřejná dražba pozemků v k. ú. Zahrady,
- návštěvnost městské knihovny a internetu za měsíc leden 2012,
- kompenzace ztrát obcím za lesy na území Národního parku v roce
2011,
- vyjádření k materiálnímu zajištění výkonu funkce opatrovníka,
- návrh opatření obecné povahy č. 1/2011 Správy Národního parku
České Švýcarsko.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 6. 2. 2012,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 2. 2012,
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 2. 2012,
- zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 20. 2. 2012.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

Víte, že...
...říčka Křinice v minulosti protékala krásnolipským
náměstím. Teprve až v roce 1890 došlo k jejímu
zakrytí.
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