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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 5. července
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 21. června

4,- Kč

Velvyslanci USA a Norska navštívili
Krásnou Lípu
Návštěvu Krásné Lípy si do svého čtvrtečního programu zařadil velvyslanec USA Norman Eisen spolu
s norským velvyslancem Jensem Eikaasem. Oba
diplomaté se chtěli seznámit přímo v terénu se
současnou sociální a společenskou situací v regionu. Po ranní návštěvě Varnsdorfu, zde si prohlédli
mimo jiné problematickou městskou ubytovnu,
se přesunuli do Krásné Lípy, kde je v naší základní
škole přivítala ředitelka Ivana Preyová a starosta
města Zbyněk Linhart. Významní hosté, v doprovodu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky
Šimůnkové a ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martina Šimáčka,
besedovali s žáky 5. třídy a seznámili se s aplikací
tzv. inkluzivního vzdělávání v našich podmínkách,
kdy nejsou různě hendikepovaní žáci vyčleňováni
do speciálních či praktických škol. Pracovní oběd s
některými pozvanými starosty ze Šluknovska byl v
krásnolipské Továrně zakončen tiskovou konferencí. Program dále pokračoval návštěvou Komunitního centra, kde hosty přivítala a s realizovanými
aktivitami je seznámila ředitelka naší příspěvkové
organizace Kostka Krásná Lípa Hana Volfová.
Ve společných diskusích hosté opakovaně oce-

ňovali systematické a vzájemně úzce propojené
fungování všech zapojených subjektů – školy, komunitního centra a města. Stejně tak i dlouhodobé, pozitivní a intenzivní hledání dalších způsobů a
možností řešení složité situace.
Příjemná, více jak čtyřhodinová návštěva, byla po
krátké procházce městem zakončena na Křinickém
náměstí.
(jk)

Křinické náměstí získalo další ocenění
Naše zrekonstruované Křinické náměstí zaujalo
další odbornou porotu. Čestné uznání si tentokrát
odnášíme ze soutěže Stavba roku 2011 Ústeckého
kraje. Porotu zaujala mj. imitace toku původní říčky
v dlažbě náměstí i kvalita řemeslného zpracování
celé stavby. Uznání se tedy dostalo předvším architektce Evě Cerhové z Děčína a realizační firmě SaM
silnice a mosty Děčín, a. s.
Stavbou roku 2011 Ústeckého kraje je domov důchodců v Litoměřicích. Porota ocenila i lanovku na
zámeček Větruše v Ústí nad Labem a hokejový stadion v Chomutově. Prvním nositelem ceny stavba
roku Ústeckého kraje se před 12 lety stal Mariánský
most v Ústí nad Labem. Vítěz krajského kola postupuje do celostátní soutěže. (jk)
Naše zrekonstruované Křinické náměstí zaujalo
další odbornou porotu. Čestné uznání si tentokrát
odnášíme ze soutěže Stavba roku 2011 Ústeckého
kraje. Porotu zaujala mj. imitace toku původní říčky
v dlažbě náměstí i kvalita řemeslného zpracování
celé stavby. Uznání se tedy dostalo předvším architektce Evě Cerhové z Děčína a realizační firmě SaM
silnice a mosty Děčín, a. s.
Stavbou roku 2011 Ústeckého kraje je domov dů-

chodců v Litoměřicích. Porota ocenila i lanovku na
zámeček Větruše v Ústí nad Labem a hokejový stadion v Chomutově. Prvním nositelem ceny stavba
roku Ústeckého kraje se před 12 lety stal Mariánský
most v Ústí nad Labem. Vítěz krajského kola postupuje do celostátní soutěže.
(jk)

Uctění památky
Lidice - Ležáky
Ve dnech 22. 6. – 24. 6. 2012 se uskuteční 24. ročník
štafety (běžci – cyklisté)
Ravensbrück – Lidice – Ležáky 2012 k uctění památky 70. výročí vyhlazení obce Lidice
a osady Ležáky, k uctění památky hrdinů Heydrichiády a pochodu smrti lidických žen.
Trasa této štafety povede Krásnou Lípou dne 22. 6.
2012 přibližně ve 23:15 hodin, kdy bude na náměstí připojena pamětní stuha na štafetový kolík.
(jd)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 2.7. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
5.7. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 16.7. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.7. 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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

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

Počasí v Krásné Lípě v květnu
Letošní květen byl v Krásné Lípě při pohledu na
květny v minulých letech relativně klidným měsícem. Zatímco v minulých letech již řádily silné bouřky, letos jsme se potýkali spíše se suchem. Teplotně
měsíc dokázal občas potěšit, ale i pěkně naštvat.
Například 1. května dosahovala odpolední teplota
téměř 26°C, ale 13. května pouhých 7°C. Na druhou
stranu se není čemu divit. Květen stále patří do jarních měsíců. Nejteplejší byla první dekáda, ve které
padla i nejvyšší teplota měsíce 27°C. Ranní teploty
se pohybovaly kolem 10°C. Naopak nejchladnější
byla dekáda druhá, ve které se teploty pohybovaly kolem 11°C. Ráno bylo poměrně chladno, kolem
4°C.13. května se teplota dostala dokonce pod bod
mrazu. Ve třetí dekádě se opět oteplilo a občas padl
i letní den. Večery a rána byla příjemnější. Teploty se
nejčastěji pohybovaly kolem 12°C.
Srážkově byl na tom květen bídně. Srážek spadlo
málo a srážková přestávka trvající od 12.5 do 30.5
se podepsala zejména v zemědělství. Pár milimetrů spadlo po přechodu fronty v první dekádě. Další srážky napadly až v samotném závěru měsíce z
frontálních systémů. Celkově za rok 2012 spadlo
v Krásné Lípě 300 mm srážek, což je srovnatelná
hodnota se suššími oblastmi například v Podkrušnohoří.

Květen 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
13,3°C
12,3°C 9,2°C 11,7°C
Maximální teplota
27,0°C
26,3°C 17,6°C 26,9C
Minimální teplota
-1,2°C
-1,4°C 2,7°C 1,2°C
Maximální vlhkost
100%
100 % 100% 100%
Minimální vlhkost
21%
23%
34% 32%
Maximální poryv větru 14,5 m/s 18 m/s 21 m/s 17 m/s
Úhrn srážek
37,8 mm 50,2 mm 155mm 162mm
Počet dnů letních (maximální teplota vystoupila
nad 24,9°C) : 4
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 1
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok vám budeme přinášet fotografie
města, jeho objektů, ulic a zákoutí a jeho blízkého
okolí 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 řešitele je připravena zajímavá cena.
Jména vítězů, kteří si vyzvednou svou cenu na MěÚ
u pí. Hankové. U ostatních věříme, že naší soutěži
zůstanou věrní i nadále a budou společně s námi

dál poznávat naše město. Jména dalších vítězů přineseme v druhé polovině srpna.
Otázka: Na které ulici se nalézá objekt na fotografii,
z kterého roku stavba pochází a k čemu slouží?
Na otázku z Vikýře č. 428 odpovědělo 11
soutěžících. Níže opět přinášíme odpověď i
s dobovou fotografií, které pro vás připravil
Václav Hieke.
Odpověď: V minulém čísle byla na fotografii
dům v Krásném Buku, který nese číslo 1. V
minulosti šlo o jedno z největších ze čtyřiceti
bělidel, které pracovaly okolo Krásné Lípy. na
vstupním portále je vytesán letopočet 1770.

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

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
-

23. – 24. 6. 2012 MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III - Staré Město, tel.: 412 511 619
30. 6. – 1. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110/11, Děčín I, tel.: 412 502 216
5. – 6. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110/11, Děčín I, tel.: 412 502 216
7. – 8. 7. 2012 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110/11, Děčín I, tel.: 412 502 216

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

21. června 2012
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Turistická linka rozšířila jízdní řád
Od 10. června je lepší spojení v sobotu a neděli z
Rumburka a Varnsdorfu do Českého Švýcarska
• Na nádraží v Rybništi je o letních víkendech a
svátcích až do konce září zajištěn okamžitý přestup z vlaků z Rumburka a Varnsdorfu na turistický autobus do Jetřichovic a Hřenska. Využijte
možnosti dostat se pohodlně z oblasti Šluknovského výběžku do Českého Švýcarska. Přestupy
v Rybništi v 8.30, 10.30. 14.30, 16.30.
• V opačném směru je přestup v Rybništi v 9.22,
11.22, 15.22 a 17.22 na vlaky směr Rumburk,
do Varnsdorfu nutno přestoupit již v zastávce

Chřibská, náměstí v 9.15, 11.15. 15.15 a 17.15 na
autobus.
• Výhodné i pro výlety z Českého Švýcarska např.
do rumburské Lorety, do Jiřetína pod Jedlovou
(Křížová hora, Tolštejn) a zpět .
• Od Hřenska a Jetřichovic přestup v Rybništi v
11.22, 15.22, 17.22 na rychlík směr Doksy, Kolín
• Naopak od Kolína a Doks přestup z rychlíku na
turistický autobus do Jetřichovic a Hřenska v
10.30 a 16.30.

Starosta Zbyněk
Linhart přivítal na
radnici Jiřího Paroubka

Projekt
„Mám práci“ skončil

Jiří Paroubek, bývalý premiér, předseda NS LEV21,
expředseda ČSSD a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Ústecký kraj dnes navštívil
krásnolipskou radnici. Na krátké pracovní návštěvě
živě diskutoval se starostou Zbyňkem Linhartem o
aktuálních tématech, především v oblasti dotační
politiky, čerpání fondů EU atp. Zbyněk Linhart hosta také seznámil s připravovanými investičními akcemi města, s náročnou a enormně zatěžující administrací a rozrůstající se byrokracií v oblasti čerpání
dotačních prostředků.
(jk)

Platí jen v soboty, neděle a svátky do konce září.

30 4.
4 2012 byla
b l ukončena
k č
li
j kt
Dne 30.
realizace
projektu
Mám práci.
Aktivitami projektu bylo za dobu trvání 24 měsíců
podpořeno celkem 20 osob ve věku 21 – 59 let znevýhodněných na trhu práce žijících převážně v obci
Krásná Lípa.
Jednou z bariér bránících nalezení vhodného zaměstnání těmto osobám byl nevyhovující stupeň
vzdělání.
Projekt nabídl účastníkům zapojení do motivačních aktivit zaměřených na úspěch na trhu práce,
rekvalifikační kurz v oboru Údržby veřejné zeleně a
rovněž individuální podporu ve formě odborného
sociálního poradenství.
V rekvalifikaci získali účastníci znalosti mimo jiné z
technologie sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny.
Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo 19 z 20 osob.
Dalším z cílů projektu bylo motivování zaměstnavatelů v regionu k zaměstnávání osob, které v rekvalifikaci zvýšily své profesní dovednosti. Celkem 13
úspěšných absolventů (7 žen a 6 mužů) nastoupilo
na 13 nově vytvořených pracovních míst.
Zaměstnavateli, kteří vytvořili nová pracovní místa
a byli v rámci projektu podpořeni mzdovými příspěvky jsou město Krásná Lípa, Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa, p.o. a CEDR o.s..
Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Marta Saganová, koordinátor projektu)

Společné českoněmecké jednání v Krásné Lípě
V pátek
á k 88. ččervna se v KKrásné
á é Lí
Lípěě v D
Doměě Č
Českého Švýcarska uskutečnilo společné zasedání
správních rad obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a Turistického svazu Saské Švýcarsko
za účasti Klause Bröhmiga, poslance německého
Spolkového sněmu, Radka Vonky, radního pro cestovní ruch v Ústeckém kraji, Jana Eichlera, předsedy správní rady ČŠ o.p.s., Zbyňka Linharta, starosty
města Krásné Lípy, Pavla Bendy, ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko, Dietricha Buttera,
ředitele Správy Národního parku Saské Švýcarsko
a dalších členů.Smyslem setkání bylo slavnostní
ukončení společného tříletého projektu s názvem
„Českosaské Švýcarsko excelentní turistická destinace“, v rámci kterého se uskutečnila celá řada spo-

Míra nezaměstnanosti
v Krásné Lípě neznámá
Ani za květen se Krásná Lípa nedočkala statistiky
nezaměstnanosti. Na základě sdělení Úřadu práce
ČR nový software za miliardy, který úřad práce používá, zatím tyto výstupy nepodporuje. K dispozici
jsou pouze všeoběcné údaje pro celé Děčínsko, kde
k poslednímu květnu bylo evidováno 9259 uchazečů o zaměstnání.
(r)

lečných
l č ý h výstupů
ý
ů v oblasti
bl i společného
l č éh marketingu
k i
a
podpory rozvoje přeshraniční destinace jako jednoho celku. Současně se také obě strany dohodly
na další společné práci, která je podle vyjádření
předsedů obou správních rad bezpodmínečně
nutná pro další pozitivní a udržitelný rozvoj obou
turistických i přírodně cenných destinací.
(r)

Oprava cesty dočasně
omezí provoz
cyklotrasy
Správa NP České Švýcarsko zahájila opravu cesty
v Haťovém dole z Jetřichovic směrem Na Tokání.
Cesta, která byla poškozená při jarním tání je současně žlutě značenou turistickou trasou a cyklotrasou označenou číslem 3079. Po dobu prací dojde k
omezení průchodu a průjezdu na kolech v úseku
dlouhém zhruba 500 metrů, a to ve spodní části
cesty blíže obci Jetřichovice. S dokončením prací
správa národního parku počítá nejpozději 10. července tohoto roku. V opravovaném úseku cesta
dostane nový štěrkový povrch, upraveny budou
také příkopy a propustky, aby na jaře příštího roku
nedošlo k opětovnému poškození.
(Tomáš Salov)

Veřejná sbírka na
opravu varhan v
krásnolipském kostele
Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na
podporu generální opravy a elektrifikace varhan
v kostele sv. Máří Magdaleny. Oprava varhan,
včetně jejich elektrifikace, si vyžádá náklady ve
výši 1,2 mil. Kč.
Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím
sbírkové pokladničky určené pro přijímání
příspěvků, která je umístěna v infocentru v
Domě Českého Švýcarska na Klinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č.
250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ
97 0300 0000 0002 5048 4255 – pro platby ze
zahraničí.
Sbírka se koná až do 7. září 2012.

VYUŽIJETE ŠANCE
ZÍSKAT VZDĚLÁNÍ
A PRÁCI
Město Krásná Lípa má záměr uchazečům o
zaměstnání nabídnout rekvalifikaci a následně
úspěšné absolventy zaměstnat na těchto
pozicích:
- asistent/ka prevence kriminality - cílem práce
asistenta je prevence
rizikového chování, dohled nad dodržováním
veřejného pořádku a vyhlášek obce.
Podmínkou je výborná znalost Krásné Lípy,
komunikační dovednosti,
aktivní přístup. Jedná se o terénní práci.
- asistent/ka pedagoga - asistent pedagoga
pracuje v základní škole a
podporuje svěřené žáky při výuce,
- terénní pracovník/ce - spolupracuje se sociálně
slabými rodinami a pomáhá jim řešit různé
životní situace.
Zájemci musí splnit podmínky: dokončené
základní vzdělání, věk do 25 let, nebo nad
50 let.
Zájemci se mohou přihlásit v komunitním
centru u paní Ingrid Kny.

Ústecká komunitní
nadace podpořila
Čačipen
Finanční dar ve výši dvacet tisíc korun převzalo
Romské sdružení Čačipen od Ústecké komunitní
nadace v rámci 21. Otevřeného grantového kola.
Peníze sdružení poslouží na realizaci projektu Doučování a školní příprava dětí v sociálně vyloučené
lokalitě, který začne 1. září 2012. Dar bude použit
na platy dvou zaměstnanců.
(r)
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Festival navštívil čtyři města Šluknovska
Ve dnech 8. – 10. června 2012 uspořádal
krásnolipský FS Lužičan s partnery MAS Šluknovsko
a Folklorním sdružením ČR šestý Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství. Záštitu
převzal senátor Jaroslav Sykáček a hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová, patronem festivalu
se stal opět náš přední sexuolog Radim Uzel.
Akci jsme, za finanční podpory Ústeckého kraje a
Svazku obcí Tolštejn, pořádali ve čtyřech městech
Šluknovska – Krásné Lípě, Doubicích, Šluknově a
Varnsdorfu , kde se představily soubory Trenčan z
Trenčína, Soláň z Rožnova pod Radhošťem, Jagár
z Havířova, Baldrián z Pardubic, Mateník z Prahy a
Jizeru z Liberce.
A jaký byl průběh festivalu?
V Doubicích se v pořadu „Valaši v hospodě“
představil v areálu restaurace Stará hospoda Soláň.
Ve Šluknově se na zámecké půdě Šluknovského
zámku předvedl v pořadu „Čardášové tance“
slovenský soubor Trenčan. V Krásné Lípě pak
místní soubory Lužičan, Dykyta a Křiničánek po
slavnostním zahájení VI. MFF TP v pořadu „25 let
folklórování v Lípě“ předvedli v plné kráse české
tance a písně. Poté zde pokračovala v pořadu
„Besedování s Jagárem“ cimbálovka Jagár.
V sobotu se všichni přesunuli do Varnsdorfu do
areálu Střelnice, nového centra MAS Šluknovsko.
Ráno se zaplnily stánky řemeslníky v rámci

Beruškový den dětí
Za podpory města Krásné Lípy oslavilo Mateřské
centrum Beruška Krásná Lípa své 10. narozeniny.
A jak jinak slavit, než pěkným „Beruškovým
dnem dětí“, na kterém byly pro naše nejmenší
připraveny soutěže, malování a odměny. Bylo
krásné pozorovat, jak některé děti zvládají poprvé
v životě to opravdové soutěžení. Všem dětičkám i
dospělákům se vydařený den líbil.
(Lada Hrnečková,
Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa)

Staročeského jarmarku, jehož součástí bylo také
„Jahodobraní“, při kterém se prodávaly nejrůznější
výrobky z jahod včetně speciálního jahodového
piva z varnsdorfského pivovaru Kocour. V soutěži
o jahodový výrobek zvítězila svým nádherným
marcipánovým hrnkem v podobě jahody paní
Anna Chudobová z Krásné Lípy. Po obědě vyrazil
„Krojovaný průvod“ ulicemi Varnsdorfu do areálu
Střelnice. Zde se poté uskutečnil hlavní pořad
festivalu „Galaprogram VI. MFF TP ke dni MAS“.
Celý program moderoval starosta Varnsdorfu pan
Martin Louka.
Další dění se přesunulo zpět do Krásné Lípy,
kde se představila zajímavá moravská formace
Medicimbál se současnou podobou rockové tvorby
na motivy lidových písní. Po nich následoval pořad
„Hudci bez hranic“ za účasti souborových muzik do
ranních hodin. V tomto pořadu spojilo síly všech asi
180 účinkujících.
Neděli jsme zahájili v Krásné Lípě mší svatou v

kostele Sv. Máří Magdaleny. Její součástí byl křest
nejmladšího „FOSáčka“. Kostel zaplnily souboráci v
krojích a za doprovodu cimbálové muziky Soláň se
tento významný akt uskutečnil. Nádherně dojemné
bylo i zpívání a hraní před kostelem díky souborům
Mateník, Trenčan, Soláň a Lužičan. Závěrečné
„Loučení s festivalem“ byla jednoduše srdeční
záležitost a věříme, že všem zúčastněným zůstal
nádherný zážitek na tento třídenní maratón.
Celu atmosféru festivalu nádherně vystihl,
profesionálně zaznamenal a zpracoval nadějný
kameraman Tomáš Štastný se svým otcem. Toto
promovideo stojí skutečně za shlédnutí. Najdete
ho na: http://www.youtube.com/watch?v=Tw1g_
BGUPjQ
Mou milou povinností je poděkovat všem
partnerům,
sponzorům,
organizátorům,
účinkujícím, divákům a všem ostatním, za skvěle
odvedenou práci.
(Petr Semelka – ředitel festivalu)
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Pohádkový les spojili s jarmarkem
a přilákali stovky lidí
Šest a dva kilometry na dvou okruzích, patnáct
pohádkových stanovišť s téměř padesáti
pohádkovými bytostmi a sedm set malých i velkých
pochodníků.
Takovou statistiku měl tradiční krásnolipský
Pohádkový les, jehož organizace se ujali členové
Klubu českých turistů společně s městem Krásná
Lípa.
Děti i jejich rodiče, kteří se druhou červnovou
sobotu vydali do pohádky, se na trase potkali
s čarodějnicemi, čerty, vodníky, indiány, rytíři,
Karkulkou i s myslivcem a liškou. Nejvíce se ale
líbila Sněhurka se sedmi trpaslíky, kterou malí i velcí

účastníci pohádkového pochodu ocenili třemi sty
padesáti knoflíky.
Protnutím cílové pásky ovšem pohádka zdaleka
nekončila. Děti i dospělí se mohli společně dál
bavit na Staročeském jarmarku, jehož součástí byl
bohatý kulturní program plný pohádek, fakírských
vystoupení, hudby i tradiční soutěže o nejchutnější
bábovku krásnolipského jarmarku. O první
cenu se tontokrát rozdělily dvě kuchařky - paní
Marschnerová z Vlčí Hory a Marcela Jansová.
Fotky z Pohádkového lesa najdete ve fotogalerii na
www.krasnalipa.cz nebo www.kctkrasnalipa.cz.

Recepty na vítězné
bábovky:
Plněná bábovka Marcely Jansové
4 vejce,1 hrnek cukru a 125 g másla vypracujememůžeme i v mixéru , přidáme nastrouhanou
citrónovou kůru 1 šlehačku a 2 hrnky polohrubé
mouky smíchané s 1 práškem do pečiva.
Předem namočené rozinky v rumu přimícháme
do 1 tvarohu s 1 vanilkovým cukrem.
Do vymazané formy máslem a vysypané
polohrubou moukou nalijeme polovinu těsta,na
ni navrstvíme ochucený tvaroh a zalijeme
druhou polovinou těsta obarveným 1 lžící kakaa.
Pečeme v předem vyhřáté troubě na 200 stupňů
asi 45 min.
Mrkvová bábovkva paní Marschnerové
5 vajíček – domácí, 20 dkg cukr krupice,
1 vanilkový cukr, 25 dkg polohrubé mouky,
1 prášek do pečení, 4 jemně nastrouhané mrkve.
Ozdoba marcipán
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Svatojánské slavnosti bylin na Vlčí Hoře - festival přívětivý k přírodě
Červen je tradičně měsíc, který nemívá v
diářích prázdný víkend. Už máte poznamenané
Svatojánské slavnosti na 22.-24.června? Dali jsme
pro vás a taky pro nás do kupy skvělý program se
známými i méně známými jmény. Tak třeba: Bára
Hrzánová s kapelou Condurango, Mário Biháry,
Štěpán Rak, Ext Band reagge, Ondřej Smeykal,
Jiří Dohnal, Kamila Brenková a další a další…Děti
se mohou těšit na několik divadýlek, dospělí pak
na přednášky. V sobotu můžete zajít na rozličné
workshopy, například bubenický, kovotepecký,
keramický. Vyrobit si ruční papír nebo domovní
znamení? Proč ne? Vyzkoušejte si!
K vidění bude botanická permakulurní bio zahrada
s výkladem o pěstování a zpracování bylin, možná
vám dá naše zahradnice Katka Horáčková i něco
ochutnat, zahrada je totiž jedlá. Ráno jóga pro ty,

kteří se chtějí příjemně probudit, pro ostatní fair
trade káva, koláčky. Můžete si nakoupit českou
přírodní a bio kosmetiku Nobilis Tilia, obejít tradiční
tržiště s originálními řemeslnými výrobky nejen z
našeho kraje: vlna, dřevo, sklo, šperky, oblečky, čaje
a bylinky… a mnoho dalšího. Pevně doufáme, že
nebude kosa, tedy kromě kosy k soutěžení v sekání
louky.
Můžete u nás i stanovat, povalovat se po louce,
odpočívat, ochutnávat nejrůznější dobroty, dělat
bábovky na pískovišti a prostě a jednoduše mít
pěkný den.
Nejen náplní, ale i přístupem pořadatelů, se
Svatojánské slavnosti řadí mezi tzv.“zelené festivaly“
a jsme za to rádi. Zásady zeleného festivalu a celý
program si můžete přečíst na www.nobilis.cz/os
Začínáme v pátek v 17 hodin znázorněním

„Daleké výhledy
ze skalních věží“

Historická exkurze

V sobotu 23. června se můžete vydat na výlet
do Národního parku saské Švýcarsko. Čeká Vás
jízda vlakem, autobusem, přívozem. Budete
křižovat známé turistické trasy, po zapomenutých
dřevěných chodnících prostoupíte tajemným
labyrintem pískovcových věží a stěn. Po skalních
římsách a železných žebřících vystoupáte až
na samý vrchol rozeklaného skalního masivu
Schrammsteine. Vychutnáme si daleké výhledy na
okolní svět stolových hor Národního parku Saské
Švýcarsko.
Výlet pořádá OPS České Švýcarsko. Cena: 490,- Kč/
osoba

Čtení o Dolském mlýně
Z nově vydané knihy „Osud má jméno Dolský mlýn“
se bude v pátek 22. června od 17:00 hodin číst v
přednáškovém sále Městské knihovny v Rumburku.
Kniha na 384 stranách podrobně zachycuje historii
a záchranu Dolského mlýna postaveného u řeky
Kamenice na samotě Grundmühle u Kamenické
Stráně. V Rumburku ji představí autorka, děčínská
historička Natalie Belisová. Publikaci v letošním
roce vydalo Občanské sdružení pro záchranu
a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.
Publikaci bude možné na místě zakoupit, výtěžek
z prodeje bude použit na konzervaci budov
Dolského mlýna.
(Klára Mágrová)

Výroba aromatických
mýdel
V sobotu 30. června si od 13:00 do 17:00 hodin
v čajovně ve Vlčí Hoře můžete vyrobit voňavé
mýdlo různých tvarů, vůní a barev. Byliny do nich
si můžete nasbírat v tamní bylinkové zahradě.
Vstupné 25 Kč.

Šachové OPEN
České Švýcarsko
Ve dnech 1. – 8. července se v krásné Lípě uskuteční
tradiční letní šachový turnaj OPEN České Švýcarsko.
Celý turnaj se odehraje v tělocvičně Sportovního
areálu Českého Švýcarska - asi 150 metrů od kina.
Na Vaši účast se těší pořadatelé. Více informací ke
stažení najdete na www.krasnalipa.cz.

Exkurze po historických zajímavostech do zaniklé
osady Zadní jetřichovice s Natálií Belisovou se koná
v sobotu 23. června od 10:00 hodin. Místo srazu
účastníků je na Mezní Louce - před hotelem Mezní
Louka.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na
www.npcs.cz.

O prázdninách
do Saského Švýcarska
OPS Č
České ŠŠvýcarsko přichystala v termínech 12.
července (čtvrtek), 26. července (čtvrtek), 16. srpna
(čtvrtek) a 30. srpna (čtvrtek) prázdninové zájezdy
autobusem k nejkrásnějším turistickým cílům
našich sousedů v Saském Švýcarsku. Cena zájezdu
je 390,- Kč/osoba. Nástupní místa autobusu: 8.00
Děčín (hl. n. zastávka č. 5), 8.20 Růžová (zastávka
Růžová I. - u kostela), 8.30 Srbská Kamenice (u
Infocentra), 8.45 Jetřichovice (u Obecního úřadu),
8.55 Vysoká Lípa (u Hotelu Lípa), 9.05 Mezní Louka
(u Kempu Mezní Louka), 9.15 Hřensko (zastávka
Hřensko střed). Příjezd krátce po 17.00 hodině přes
hranice, v opačném směru do Děčína (cca 18.30).
Na jednotlivé termíny výletů je nutné předem si
rezervovat místo.
Více informací o tomto zážitkovém program
naleznete na http://www.ceskesvycarsko.cz/
pruvodcovske-sluzby/.

Rok na Pastelce
V křížové chodbě Lorety v Rumburku je až do konce
června k vidění nová výstava Rok na Pastelce.
O její vznik se zasloužili žáci a učitelé Základní
školy Pastelka z Jiříkovské ulice v Rumburku.
Návštěvníci si mohou dvě desítky výstavních
panelů prohlédnout od úterý do soboty mezi 10:00
až 17:00 hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč.

Malířské sympozium
Až do 30. června budou na půdě zámku ve Šluknově
k vidění malířská díla dvanácti výtvarníků: Borise
Trantiny, Jaroslava Chmelíky, Václava Pachovského
a mnohých dalších.

Šklebíci na zámku
Město Šluknov vás zve na výstavu nádherně
ošklivých panenek z 80. a 90. let minulého století
sběratelky Yvony Votrubové. Výstave je otevřena
denně včetně víkendů až do 30. září.

konstalace planet v den sv.Jana. Bude to zajímavé!
Přijďte. Těšíme se vás!
Za občanské sdružení Nobilis Tilia Irena Kubicová

Červencové výlety se
strážcem NPČŠ
První vycházka s profesionálním stráržcem
národního parku za přírodními a historickými
zajímavostmi se koná ve v úterý 3. července
od 9:15. Sraz účastníků je před hotelem Mezní
Louka, vycházku povede Václav Nič.
Úterý 10. července, sraz v 10:00 v Brtníkách
před ústavem sociální péče, trasa Brtníky –
Šternberk – Kyjovské údolí - Brtníky
Neděle 15. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
Úterý 17. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
Úterý 24. července, sraz v 10:00 u restaurace
u Vyskočilů osada Kopec, trasa osada Kopec,
Brtnický hrádek, Vlčí potok, Šternberk, osada
Kopec
Neděle 29. července, sraz v 9:15 před hotelem
Mezní Louka, trasa Mezní Louka – Pravčická
brána
Úterý 31. července, sraz v 9:30 Hřensko u tur.
Rozcestníku u restaurace Klepáč, trasa Mezní
Louka – Pravčická brána

Zámecké
á
é slavnosti
Ve dnech 29. až 30. června pořádá město Šluknov
Zámecké slavnosti ve stylu 50. až 80 let. Oficiální
zahájení slavností starostkou Šluknova je
naplánováno na pátek 29. června v 18:00 hodin.
Hlavní program slavností začne v sobotu 30. června
zahájí v 9:00 loutková pohádka Hloupější vyhraje.
Slavnosti vyvrcholí večerním koncertem Věry
Špinarové a hudebním vystoupením protagonistů
muzikálu Děti ráje a Sagvana Tofiho a ohnivou
a UV show se závěrečným ohňostrojem. Více na
samostatných letácích.

Koncert Melody Strings
Mladá kapela, která vznikla v září 2011, vás ve
středu 27. června v 19:00 hodin libozvučnými
tóny ze skladeb filmů, seriálů i dalších známým
písní, jako např: Beatles, přenese do začínajících
prázdnin. Kapelu tvoří sedm členů - kontrabas,
vedoucí kapely - Denisa Fišerová, violoncello Pavlína Marcínová, bicí - Luděk Pištěk, 1. housle
- Zuzana Radová a Kristýna Pištěková, 2. housle
- Irena Sojková a Jitka Rozborová. Koncert se
odehraje v Domečku Na Kopečku v Rumburku.
Vstupné 50,- Kč.

Pohádková galerie řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou

Program na červencové tvořivé neděle, vždy od 13:00:
24.6. - příprava bylinných olejů
1.7.
- zdobení ulitek
8.7.
- výroba náušnic a náramků
15.7. - malování keramických hrnků
22.7. - ukázka řezbářské tvorby
29.7. - volná tvorba podle přání návštěvníků
Otevřeno je v sobotu a neděli od 9:30 do 17:00
hodin. V týdnu ve středu, čtvrtek a pátek od 13:00
do 17:00 hodin.

21. června 2012
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Světový pohár

Tour de Feminin 2012
+9;DK;IA>EºLã97HIA7

5. - 8.7. 2012

Tour de Feminin startuje už za měsíc
S blížícím se začátkem prázdnin se blíží i XXV. ročník
mezinárodního etapového cyklistického závodu
žen „Tour de Feminin Krásná Lípa“. Závod se jede v
termínu od 5. do 8. července, etapovými městy jsou
i letos města Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk, polská
Bogatynia a Varnsdorf. Fanoušci se mohou těšit

na stopadesátičlenný peloton složený ze závodnic
z celého světa: z Austrálie, Kanady, Portugalska,
Norska, Švédska, Chorvatska, tradičně z Německa,
Ruska, či Holandska. Více se dozvíte na webových
stránkách závodu www.tourdefeminin.com.
(vik)

1. etapa 5. července „Okolo Šluknovského
výběžku“ – 110 km
- start v Krásné Lípě ve 13:20, cíl v Krásné Lípě
v cca 16:13
2. etapa 6. července „Jiříkovská“ – 99,7 km
- start v Jiříkově v 10:20, cíl v Jiříkově cca
12:57
3. etapa 7. července Polsko – Bogatynia –
časovka 17,8 km
- start v 10:00
4. etapa 7. července „Rumburské okruhy“ –
97,4 km
- start v Rumburku v 15:50, cíl v Rumburku
cca 18:24
- připraven kulturní program
5. etapa 8. července „Labskými pískovci“ –
98,4 km
- start ve Varnsdorfu v 9:55, cíl v Krásné Lípě
cca 12:25
Slavnostní vyhlášení výsledků na náměstí
v Krásné Lípě ve 13:30.

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa
pořádá ve dnech

5. - 8. července 2012

Jubilejní XXV. ročník světového poháru - mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen
„TOUR de FEMININ - O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.
1 etapa - 5. července 2012 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice (penzion Stará hospoda) – bude uzavřen v obou směrech od 15:30 – 17:00 hodin !!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude uzavřena v obou směrech od 15:30 – 17:00 hodin !!!!!
2. etapa – 6. července 2012 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude uzavřen v obou směrech od 10:30 – 12:30 hodin !!!!!
4. etapa – 7. července 2012 – sobota
Bez omezení
5. etapa – 8. července 2012 – neděle
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech od 10:30 – 13:30 hodin !!!!!

Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“
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Dětský den nejen pro děti
Opožděný Den dětí nejen pro děti druhý červnový
pátek pořádalo Komunitní centrum Kostka. Svítící
sluníčko přilákalo šestnáct dětí, které na dvě hodiny obsadily parkoviště před komunitním centrem a

všichni se aktivně zapojily do šesti soutěží, které pro
ně připravily Dana, Lucka a Marcela. Dobrý pocit a
drobnou cenu si odnesl každý účastník.
(Marcela Jansová, Komnitní centrum)

Amare Čave čeká cesta
do Francie
Taneční soubor Amare Čave vystoupil na Festivalu
Khamoro 2012 v Praze. V srpnu letošního roku se
taneční soubor Amare Čave chystá na vystoupení
ve Francii na Evropském kulturním týdnu za finanční podpory MŠMT.
(r)

Čačipen otevřel dveře
veřejnosti

Přespali v Kostce
V komunitním centru Kostka Krásná Lípa proběhlo
nocování bez rodičů. Akce se konala v pátek a děvčat přišlo třináct, tak jsme se obávali, zda tuto noc
všichni ve zdraví přežijeme.
I přes všechny připravené aktivity se holky nedaly utahat a do spacáků jsme vlezli až ve tři hodiny

ráno. Po společné, vlastnoručně upečené snídani,
jsme se rozloučili a domluvili se na další pyžamové
párty.
(Za Amari klub Marcela Jansová, Dana Caklová a
Lucie Stankovičová)

Prohlédnout si klub pro děti a mládež Romského
sdružení Čačipen mohli všichni ti, kteří přijali pozvání na Den otevřených dveří, který se uskutečnil
v rámci oslav 10. výročí romského sdružení Čačipen
v Krásné Lípě. V tento den se také uskutečnil druhý
ročník festivalu romské kultury Savore, na kterém
vystoupilo několik tanečních souborů a hudebních
kapel z Ústeckého a Libereckého kraje společně s
Janem Bendigem, účastníkem Československé Superstar.
(r)

Pro radost motýlům
i dětem
Předškolní klub Pod kopečkem v Rumburku zdobí
motýlí strom, který v létě a na podzim ožije hrozny
barevných květů, které pro radost dětem přilákají
motýli z širého okolí. Předškolní klub Pod kopečkem je zařízení pro romské i neromské děti s dopoledním provozem. Jeho cílem je vytvořit příznivé podmínky pro vzájemné soužití dětí z různého
sociokulturního prostředí a zároveň poskytnout
včasnou podporu romským dětem před jejich nástupem do základních škol. Předškolní klub provozuje Romské sdružení Čačipen, partnerem projektu
je Farní sbor ČCE v Rumburku, v jehož prostorách
na Krásnolipské ulici klub sídlí.
(r)

Co se děje v T-klubu?

Kostka Krásná Lípa přijme zaměstnance
PRACOVNÍK/ce S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V T-KLUBU
Nabízíme: odpovědnou a tvořivou práci, možnost
seberealizace a dalšího vzdělávání, vč. supervize,
možnost podílet se na projektech, celý pracovní
úvazek.
Uvítáme: zkušenosti s prací dětmi a mládeží, pedagogické vzdělání nebo vzdělání dle zákona

108/2006 Sb. o sociálních službách, zkušenosti s
přípravou i realizací projektů, zkušenosti se standardy kvality sociálních služeb.
Uchazeč podá písemnou přihlášku do 12. 7. 2012
na adresu Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova
1094/4, 407 46 Krásná Lípa nebo kc@krasnalipa.cz.

T- klub je zařízení určené pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže, které nabízí různé možnosti vyžití.
Uvnitř je T-klub vybaven stolním fotbálkem, vzdušným hokejem, ping pongem ale i třeba PC s přístupem k internetu. Venku je možnost zahrát si basket nebo jakékoliv jiné hry na čerstvém vzduchu a
využít i malé fotbalové hřiště. Kromě toho, že se v
T-klubu hrají hry, je možno zkrátka i jen tak přijít a
„pokecat“.
V měsíci červnu jsou nachystány i speciální akce:
22. 6. Přespání v T-kubu pro dívky (od 19.00)
26. 6. Táborák u T-klubu (od 18.00)
Najdete nás nad panelovým sídlištěm na adrese
Nemocniční 40. Otevřeno je od úterý do soboty,
vždy celé odpoledne.
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Bufet dělá školu
V čem je krásnolipská škola výjimečná? Tak na to
se ptala Žákovská rada v anketě, se kterou oslovila
žáky jednotlivých tříd od čtvrté do deváté. Výsledky
pak zpracovala děvčata z deváté třídy .
Zde je desatero nejčastějších odpovědí:
1. Školní bufet
2. Dobří učitelé
3. Různé akce – projekty
4. Hauzerka
5. Hezký vzhled školy
6. Dobré vybavení

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM
KUCHAŘKÁM
Rádi bychom poděkovali našim kuchařkám ze školní jídelny. Velmi dobře
se staráte o naše bříška. Moc nám u
vás chutná.
Děkujeme! Učitelský sbor

Za odměnu jeli do
libereckého IQ parku
Za odměnu za naši celoroční práci a pravidelnou
docházku na zkoušky sborečku a reprezentaci při
našich vystoupeních, nám sdružení RPŠ a paní ředitelka zaplatila výlet do IQ parku.
Sešli jsme se všichni 5.6. na vlakovém nádraží v
Krásné Lípě, odkud jsme vyrazili. V Rybišti jsme přestupovali a pak už hurá do Liberce. Cesta tam byla
fajn. Potom jsme museli jít kousek pěšky a byli jsme
na místě. Bylo to super! Byly tam 4 patra, kde jsme
se všichni něčemu přiučili a zasmáli. Po prohlídce
dvou pater jsme se šli najíst a napít a potom jsme
si prohlédli další dvě patra. Paní učitelky nám daly
také chvilku volno, abychom si mohli projít městečko v Babylonu. Nakonec jsme dostali zmrzlinu
s paraplíčkem a sušenkou a moc nám to chutnalo.
Co bylo potom? Jeli jsme zpátky domů a všem se
výlet moc líbil.
(J.Dusková, K.Koubková)

Setkali se v Löbau
Začátkem června se konalo další setkání žáků naší
ZŠ a Mittelschule Neukirch. Tentokrát jsme se setkali v městě Löbau. Jelo se autobusem na veletrh květin. Byla zde k vidění spousta zajímavých
a krásných rostlin. Měli jsme průvodce, který nám
vysvětlil, že celý areál je postaven na základech
bývalého cukrovaru. Mohly bychom si vyhrát na
prolézačkách a skluzavkách, ale pršelo a pršelo.
Byla i možnost odpočinku v obrovské hale plné
stolů a židlí určené pro hosty. Ke konci prohlídky
jsme dostali pracovní listy a ten kdo dával celý den
pozor, neměl s jeho vyplněním v česko-německé
skupině problémy. Výlet se líbil i když nám počasí
vůbec tentokrát nepřálo. Návštěvu tohoto veletrhu
ale všem doporučujeme.
(Za celou skupinu Dana Caklová)

7. Fotbálek
8. Akademie
9.Parlament (Žákovská rada)
10. Fotografie na chodbách
Za učitele k anketě dodávám, že jsme velmi rádi za
naše společné umístění hned za školním bufetem .
Za děti děkujeme paní Myšákové a paní Roubíčkové za to, že se denně usměvavě a ochotně starají o
naše chutě.
(PaedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka)

Jak jsme navštívili Úřad práce
Naše třída VIII. A se zúčastnila exkurze do Rumburka. Akce probíhala opět v rámci projektu Profesní
orientace, ve kterém spolupracuje naše škola s Komunitním centrem Kostka. Tentokrát jsme navštívili
rumburskou pobočku Úřadu práce.
Sešli jsme se ráno ve škole a po první vyučovací
hodině jsme odešli na vlakové nádraží, abychom
společně odjeli do Rumburka. Tam jsme prošli městem na Lužické náměstí, kde sídlí Úřad práce. Naše
kroky vedly až do druhého patra do zasedací a školicí místnosti. Tady na nás už čekala paní B. Slaná z
Kostky a paní M. Sembdnerová, vedoucí rumburské
pobočky ÚP.
Usadili jsme se pohodlně ke stolům a paní Sembdnerová nás seznámila nejdřív s celým programem,
abychom věděli, co nás ty dvě hodiny čeká. Měla
pro nás připravené povídání na téma „volba povolání, trh práce, nezaměstnanost...“ a v druhé části
naší návštěvy jsme si všichni udělali test, ze kterého
nám podle našich zájmů vyšla vhodná povolání.
Nejdřív jsme se dozvěděli pár důležitých informací
o úřadu práce jako takovém, co je to za instituci, co
od něj mohu očekávat, kdy a proč tam lidé chodí,
jaká je náplň práce úředníků. Chvíli jsme se zastavili u otázky nezaměstnanosti, protože naše oblast
patří mezi místa s poměrně vysokým procentem
nezaměstnaných. Zjistili jsme, jaké jsou podmínky
pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, že to

není jen „přijít a chtít peníze“. Potom jsme diskutovali, proč vlastně člověk pracuje, co ho motivuje k
tomu, aby chodil do práce. Paní Sembdnerová nám
ukázala graf, na kterém bylo znázorněno, že člověk
pracuje nejen proto, aby měl peníze na živobytí
a uspokojení základní potřeb, ale že je důležité i
uznání ostatních a seberealizace, tedy pracovat
proto, že mě to baví, že mou práci ostatní oceňují.
Zároveň jsme se dozvěděli, na co dnešní zaměstnavatelé kladou největší důraz: znalost cizích jazyků,
spolehlivost, zodpovědnost, dobrá pracovní morálka, ochota a dodržování pravidel. Nakonec jsme se
vystřídali u dvou počítačů a absolvovali jsme test
podle zájmů. Někomu „vyběhl“ dlouhý seznam povolání, která spolu naprosto nesouvisí, jinému vyšlo
jen pár povolání společně zaměřených, takže jsme
si mohli udělat obrázek, na jaké obory a střední
školy se máme zaměřit při našem přemýšlení, kam
chceme jít po základní škole.
Po necelých dvou hodinách jsme se rozloučili, poděkovali jsme za cenné informace a odešli zas na
vlakové nádraží, abychom se vrátili do Krásné Lípy.
Exkurze byla poučná, rozhodně bychom si z ní měli
některé potřebné informace zapamatovat. Na základě výsledků testů se můžeme začít už rozmýšlet,
jakou školu a jaký obor za necelý rok budeme psát
na přihlášku.
(Žáci VIII. A)

PODĚKOVÁNÍ
My, ELITA 9. ročníku, moc děkujeme paní Ireně Pustajové za úžasnou pomoc při dodání triček, která
jsme si na památku objednali. V den fotografování

tříd nám je přinesla tzv. „za pět minut dvanáct“ a my
jsme se v nich mohli vyfotit.
Děkujeme, deváťáci.
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Nový turistický okruh Českou Kamenicí
V České Kamenici na náměstí Míru byl v polovině května 2012 vyznačen začátek nového turistického okruhu žlutou turistickou značkou.
Značení provedl Klub českých turistů, který tím vyhověl žádosti města o vyznačení tohoto nového okruhu, jehož trasa se snaží více zviditelnit a zpřístupnit
méně známé vyhlídky a zákoutí nejbližšího okolí České Kamenice. Osazeny
byly také nové směrovky s názvy a vzdálenostmi cílů na okruhu. Trasu si můžete
prohlédnout na přiložené provizorní mapce. Brzy se snad nový okruh objeví na
turistických mapách, které vydává Klub českých turistů. KČT tak patří veliký dík
za pěknou a dobře odvedenou práci.
Pojďme si nový okruh ve stručnosti představit:
Okruh značený žlutou barvou začíná na náměstí Míru (1) v České Kamenici u
turistické mapy vedle úřední desky a zakončen je u Bratrského oltáře na severozápadním svahu Jehly.
Z náměstí se po žluté vydáme severním směrem Nerudovou ulicí (kolem nádherné Poutní kaple Narození Panny Marie), zprava obejdeme městské koupaliště a pokračujeme vzhůru ke skalním útvarům a vyhlídkám - k Žábě (2) a Ponorce (3). Na trase dále mineme pískovcový kužel (4), zajímavý tím, že na něm před
2. sv. válkou byla osazena pamětní deska Viléma Tella (Tell-Platte (William Tell
/ Wilhelm Tell, znalci vědí). Po pamětní desce dnes zbyla jen prázdná prohlubeň ve skále. Jen pár kroků od tohoto kamene se nachází (zatím) bezejmenná
vyhlídková plošina se zachovalým zábradlím, která je na staré německé mapě
pojmenována Joohn-Stein (5). I zde se nabízí pěkný pohled do krajiny, i když z
obou stran sevřený zalesněnými pískovcovými masivy. Po žluté značce pokračujeme dále směrem ke zbytkům skalní výklenkové kaple Nejsvětější Trojice (6)

(původní plechový obraz je ztracen), až dorazíme na konec okruhu - k areálu
Bratrského oltáře (7). Zde je možné pokračovat dále po modré směrem na Lísku
do Chřibské, nebo se vrátit kolem Jehly zpět do České Kamenice.
Nezbývá než vás všechny pozvat k průzkumu nového turistického okruhu a
popřát vám krásné chvíle na této cestě nádherným okolím České Kamenice.
(Dana Štefáčková, OPS České Švýcarsko)

Nový turistický okruh v České Kamenici

LEGENDA:
(1) začátek okruhu na nám. Míru v České Kamenici
(2) Žába - skalní útvar s vyhlídkou (421 m)
(3) Ponorka - skalní útvar s vyhlídkou (425 m)
(4) Kámen s prohlubní po pamětní desce (Tell-Platte)
(5) Vyhlídková plošina (bezejmenná, býv. Joohn-Stein)
(6) Výklenková kaple Nejsvětější Trojice
(7) Bratrský oltář, konec okruhu

Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau Česká Kamenice

Šest mistrovských titulů pro Krásnou Lípu!
Ve dnech 8.a 9.června se v Lovosicích konalo Mistrovství republiky v kickboxu. Za náš oddíl nastoupilo 9 závodníků, což je zatím nejvíc na jednom
turnaji v celé historii klubu. Nejmladšího závodníka
Ládika Grundzu (12 let) a nejstaršího Milana Duška
(48 let) dělí od sebe 36 let, což je republiková rarita.
Na předchozím šampionátu jsme vybojovali první
titul (Milan Dušek) a letos jsme vyrazili s plánem zisku alespoň dvou, pokud možno tří republikových
titulů. V přípravě jsme nic neošidili a trénovali jsme
opravdu tvrdě a svědomitě. Motivace a nasazení
celého týmu byla obrovská. Na turnaj dorazilo celkem 353 závodníků ze 44 oddílů z celé republiky!
Některé kategorie byly doslova nabité, v některých
disciplínách bylo závodníků méně, ale vždycky se
muselo bojovat o co nejlepší výsledek nejen pro
jednotlivce, ale hlavně pro oddíl. Někteří naši kluci nastoupili ve dvou a dokonce ve třech váhových
a věkových kategoriích. Byla vyhlášena soutěž o 3
nejúspěšnější oddíly a náš KBC Krásná Lípa se umístil na 3. místě ze 44 oddílů, se ziskem 6 zlatých-6

stříbrných-3 bronzových medailí. Předstihly jsme
dokonce i pořádající oddíl Lovosic. Je to nejlepší
výsledek za celou dobu působení klubu.
Tituly Mistrů České republiky pro Krásnou Lípu vybojovali:
Ládik Grundza a Jan Galbavý po dvou titulech, po
jednom titulu pak přidali Ondra Ďurčo a Milan Dušek.
Tituly vícemistrů republiky získali:
Josef Vodák 2 x, Ládik Grundza, Andrejka Farská,
Míša Málek a Václav Bečvář.
Roman Forejt vybojoval dva bronzy a Pepa Vodák
ještě jeden přidal navíc.
Ladislav Grundza, Míša Málek a Milan Dušek potvrdili svou nominaci v reprezentačním týmu České
republiky a všichni tři odcestují 15. července na
Mistrovství světa v kickboxu federace WKF do Chorvatska. Z 24 nominovaných reprezentantů jsou 3 z
Krásné Lípy a Milan Dušek byl navíc nominován
jako jeden z reprezentačních trenérů pro tento výjezd. Pro Ládika a Míšu je to premiéra, Milan Dušek

jede na MS už po třetí a jako závodník pravděpodobně naposled. Doufáme, že i na vrcholné světové soutěži se nám podaří svým výkonem přispět k
dobrému jménu českého kickboxu a tím prokázat,
že náš oddíl patří opravdu ke špičce v ČR.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 23. 5. 2012
1. Zpráva o plnění úkolů z 10. ZZM
Usnesení ZM č. 11 - 01/2012
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 10. ZZM
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou
bez připomínek.
2. Žádosti o dotace
Usnesení ZM č. 11 - 02/2012
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na
akce:
a) Rekonstrukce vodní nádrže Kyjovská přehrada
1. etapa
b) Dětské hřiště pod sídlištěm v Krásné Lípě
c) Realizace úspor energie u budov školní jídelny
a školní družiny (opakovaně)
3. Asistent prevence kriminality
Usnesení ZM č. 11 - 03/2012
ZM schvaluje na základě Rozhodnutí Ministerstva
vnitra ČR č. 57 přijetí dotace z programu Prevence
kriminality 2012 na projekt Asistent prevence
kriminality ve výši 134 000 Kč.
ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 15 200 Kč
z organizační složky 0353 provoz MěÚ.
4. Krásná Lípa - sportovní hřiště
Usnesení ZM č. 11 - 04/2012
ZM schvaluje přijetí dotace z Programu prevence
kriminality 2012 na projekt Krásná Lípa sportovní hřiště ve výši 300 000 Kč. ZM schvaluje
spoluúčast města ve výši 46 010 Kč, a to z 1.
investiční rozpočtové rezervy.
5. Města bez hranic
Usnesení ZM č. 11 - 05/2012
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu
Města bez hranic od Česko-německého fondu
budoucnosti, Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7
ve výši 160 000Kč, dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje spoluúčast města ve výši 192 700
Kč z organizační složky 0341 kultura a propagace.
6. Program na podporu škol
Usnesení ZM č. 11 - 06/2012
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 291 219 Kč
z Programu na podporu škol, které realizují
inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se
sociokulturním znevýhodněním na rok 2012,
č. j. 30884/2011-27 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
7. Adaptační pobyt
Usnesení ZM č. 11 - 07/2012
ZM schvaluje přijetí dotace p. o. ZŠ a MŠ Krásná
Lípa z programu Prevence rizikového chování v
Ústeckém kraji v roce 2012 na projekt Adaptační
pobyt ve výši 34 000 Kč od Ústeckého kraje.
8. Odlehčovací služby
Usnesení ZM č. 11 - 08/2012
ZM schvaluje Kostce Krásná Lípa p. o. přijetí
dotace na zajištění odlehčovacích služeb ve
Šluknovském výběžku poskytnuté MPSV. Celková
výše dotace je 720 000 Kč.
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám,
které dlouhodobě pečují o člena rodiny se
sníženou soběstačností nebo při doléčení úrazů.
9. Terénní práce 2012
Usnesení ZM č. 11 - 09/2012
ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 231 000 Kč
na realizaci projektu Amari – terénní práce pro
rok 2012 od Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny. RM schvaluje realizaci projektu
prostřednictvím Kostka Krásná Lípa p. o. za
podmínky dodržení metodiky. ZM schvaluje
spoluúčast města ve výši 100 000 Kč.
10. Schválení darovací smlouvy
Usnesení ZM č. 11 - 10/2012

ZM schvaluje přijetí daru 50 tis. Kč od společnosti
Toonan s. r. o., IČ 27188345, Radlická 3201/14,
Praha 5, jako náhradu za znehodnocení pozemku
p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa, výstavbou nové
trafostanice, budované pro napájení Aparthotelu
na náměstí, jehož je Toonan s. r. o., investorem.
11. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě
na zřízení Věcného břemene
Usnesení ZM č. 11 - 11/2012
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, Děčín, na uložení zemních kabelů
do pozemků města Krásná Lípa p. p. č. 219/1,
321, 2748/37, 315/1, 3160, 319/2, 3161, 218/1,
317/2, 3159, 236, 2983, 244/2, 3155 a 239, vše
k. ú. Krásná Lípa, pro napojení nově budovaného
Aparthotelu na náměstí, za náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši
44 800 Kč. Dohodnutá náhrada bude provedena
ve prospěch města Krásná Lípa dle podmínek
sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení věcného
břemene.
12. Schválení budoucí kupní smlouvy
Usnesení ZM č. 11 - 12/2012
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na část pozemku p. p. č. 239, k. ú.
Krásná Lípa,do výměry 40m2 dle předloženého
plánu umístění trafostanice, se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, pro stavbu nové distribuční trafostanice
v ulici Smetanova, za celkovou částku 15 tis. Kč.
Budoucí kupní smlouva se společností ČEZ
Distribuce, a. s., bude uzavřena až po uzavření a
realizaci darovací smlouvy se společností Toonan
s. r. o. a po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě
na zřízení věcného břemene uložení zemních
kabelů pro napájení stavby Aparthotelu.
13. Dodatek ke smlouvě č. 2009/40/10-17
Usnesení ZM č. 11 - 13/2012
ZM bere na vědomí, že firma TOONAN s. r. o.,
Praha neakceptovala návrh dodatku ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě č. 2009/40/10-17 na
prodej pozemku pod Aparthotelem.
ZM projednalo poznámky k prováděcí PD na
stavbu Aparthotelu.
ZM konstatuje, že firma TOONAN,s. r. o. Praha
při stavbě Aparthotelu nerespektuje připomínky
a návrhy zastupitelstva města a pracovníků
městského úřadu k projektu a k provádění stavby.
ZM ukládá radě města, aby sdělila investorovi,
tj. firmě TOONAN, s. r. o. resp. ECON C&S,
s. r. o.,Praha, že nebyly splněny podmínky
smluv o smlouvách budoucích kupních na
odkup pozemků na náměstí pod budoucím
Aparthotelem a na objekt č.p. 506 – Továrna.
14. Zrušení usnesení
Usnesení ZM č. 11 - 14/2012
ZM ruší usnesení ZM č. 24-11/2010 ze dne 16. 9.
2010.
15. Nemovitosti - prodej objektu Krásná
Lípa, Pražská 271/20 - pozemky
Usnesení ZM č. 11 - 15/2012
ZM schvaluje převod p. p. č. 296/1 (173m2),
p. p. č. 296/2 (653 m2), k. ú. Krásná Lípa do
vlastnictví Ladislavu Bezděkovi, bytem Krásná
Lípa, Bendlova 438/7, za kupní cenu
20 000 Kč splatnou před podpisem kupní
smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena pouze
v případě splnění podmínek uvedených pro
vrácení kauce v usnesení ZM ze dne 28. 3. 2012
týkajícího se prodeje objektu č. p. 271. Do 31.
10. 2013 si kupující uvedené pozemky pronajme
za podmínek stanovené RM. Náklady spojené s
prodejem hradí kupující.

16. Prodej p. p. č. 502/7, 3064/53 a 3077/2,
vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 - 16/2012
ZM schvaluje prodej p. p. č. 502/7 o výměře 50
m2, p. p. č. 3064/53 o výměře 68 m2 a p. p. č.
3077/2 o výměře 719 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za cenu 50 Kč/m2 Ústeckému kraji
z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků
pod silnicí.
17. Klimatizace a stavební úpravy do ŠJ
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 11 - 17/2012
ZM projednalo žádost příspěvkové organizace
města Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa o provedení díla Nákup a montáž klimatizace
a stavební opravy v objektu Školní jídelny (ŠJ) ul.
Školní 8, Krásná Lípa a schvaluje provedení díla v
předloženém rozsahu.
ZM schvaluje financování díla Nákup a montáž
klimatizace a stavební opravy v objektu ŠJ ul.
Školní 8, Krásná Lípa v celkové výši 840 000
Kč z FRIM (investičního fondu) příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa.
18. 2.etapa Kanalizace - FEA
Usnesení ZM č. 11 - 18/2012
ZM bere na vědomí návrh aktualizované Finančně
ekonomické analýzy stavby kanalizace Krásná
Lípa (2.etapa) a jednání ve věci připravované
výstavby.
19. Rozpočtová změna
Usnesení ZM č. 11 - 19/2012
ZM na základě doporučení RM schvaluje navýšení

položky 7305 6129 účelově vázaných investic na
rekonstrukci mostku KL-06 (Studánecká ulice spojka Varnsdorfská) o částku
113 tis. Kč z 1. investiční rozpočtové rezervy.
20. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 11 - 20/2012
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 2012/11/15-108, na uložení sdělovacího
kabelu do pozemků města Krásná Lípa p. p.
č. 2812/3 a 333/7, k. ú. Krásná Lípa, s firmou
Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 60193336, Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4.
21. Dotace a technická výpomoc na
pořádání akce VI. MFF TP
Usnesení ZM č. 11 - 21/2012
ZM bere na vědomí informaci o odmítnutí
dohody o spolupráci při přípravě VI. MFF TP ze
strany F.S. Lužičan.
ZM revokuje usnesení č. 10 - 68/2012 z důvodu
nezájmu druhé strany.
22. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 11 - 22/2012
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které
vyplynuly z diskuse členů ZM:
- vybudování zábradlí u pěšiny do ulice
Nemocniční za azylovým domem
- vybudování chodníku v Krásném Buku
- oprava chodníku a komunikace u zeleného
domu Nemocniční 6.
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Leoš Virgler, Miroslav Řebíček
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 29. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 07.06.2012
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 27. RM- Usnesení RM č. 29 - 05
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 27. RM předloženou Mgr.
Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 29 - 02
RM projednala přípravu jednání 12. zasedání ZM:
- zpráva o hospodaření města za rok 2011
- aktivity a podpora státu v sociálně vyloučených lokalitách
- aktivity města a p.o. Kostka
Závěry z 11. ZM ze dne 23. 5. 2012 - Usnesení RM č. 29 - 03
RM projednala závěry vyplývající z 11. ZM ze dne 23. 5. 2012 a ukládá:
- místostarostovi Janu Kolářovi zabývat se možnostmi vybudování
zábradlí u pěšiny do ulice Nemocniční za azylovým domem,
- Vladimíře Doškové zabývat se majetkoprávními vztahy u pozemků v
Krásném Buku pro případné vybudování chodníku,
- vedoucímu OVIŽP Ing. Jiřímu Rousovi zabývat se opravou chodníku a
komunikace u domu Nemocniční 1137/6.
II. Došlá pošta
Vyjádření k p. p. č. 93, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 29 - 04
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 93, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy z hlediska
územního plánu pro potřeby PF ČR.
Prodej p. p. č. 656/5, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 29 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 656/2 o výměře 2388 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Karlu a Jindřišce Benešovým,
Krásná Lípa, Nerudova 494/17, za cenu 137 780 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.

Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 na úklid společných prostor objektu
Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a dle předloženého návrhu.

potřeby dokončovacích prací na stavbě do 30. 9. 2012, za podmínek
stanovených v souhlasu.

Byty - uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky Usnesení RM č. 29 - 13
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
městských bytů dle upraveného návrhu.

Vydání souhlasu s odběrem podzemní vody ze studny na
pozemku města - Usnesení RM č. 29 - 25
RM souhlasí s vydáním souhlasu k odběru podzemní vody ze studny
na pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 261/37, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy paní Michaele Leginové bytem Děčín 3, Příčná 2 na dobu do
31.12.2016.

Byty - neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 29 - 14
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 30.
6. 2012 na byt č. 43, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s nájemníkem
Josefem Chudobou bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. RM
schvaluje neuzavření další nájemní smlouvy z důvodu porušení odst. III.
nájemní smlouvy (z důvodu dluhu na nájemném a úhradách za služby
spojené s užíváním bytu).
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 10, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 29 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat byt č. 10, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (32,13 m2,
sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23.000 Kč před podpisem smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy v případě splácení kupní ceny
ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Podmínkou nájmu bytu je uzavření budoucí kupní smlouvy při splnění
jedné z možností:
1) Uhrazení kupní ceny bytové jednotky v plné výši před podpisem
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.
2) Splacení kupní ceny bytové jednotky v 96 měsíčních anuitních
splátkách.

Byty - odstoupení od smlouvy- Usnesení RM č. 29 - 06
RM doporučuje ZM schválit odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2000/40/13-278 uzavřené s Kateřinou Virágovou,
bytem Varnsdorf, Čelakovická 2916, na koupi bytu č. 10, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a na základě žádosti paní Virágové ze zdravotních
důvodů.
RM doporučuje ZM schválit finanční vyrovnání dle bodu VII. Smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-278. RM doporučuje
ZM schválit zkrácení 3 měsíční výpovědní lhůty a ukončení Smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-278 a Nájemní
smlouvy č. 2000/25/13-287 k 30. 6. 2012.

Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2011
Usnesení RM č. 29 - 16
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření - Závěrečný účet
města Krásná Lípa za rok 2011 v předloženém znění - bez výhrad.

Objekt Havlíčkova 628/34 - p. J. Milec
Usnesení RM č. 29 - 07
RM doporučuje ZM schválit změnu kupní smlouvy na prodej č. p. 628 s
příslušnými pozemky v k. ú. Krásná Lípa, která byla podepsána dne 21.
6. 2010 s kupujícím Jindřichem Milcem bytem Krásná Lípa, Havlíčkova
6258/34, a to tak, že v čl. 5. se lhůta 31. 8. 2012 nahrazuje lhůtou 31. 8.
2013.

Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2012
Usnesení RM č. 29 - 18
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet
k 22. 5. 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa v předloženém znění.

Lipaci.net - prodloužení termínu předložení zprávy o
rekolaudačním řízení
Usnesení RM č. 29 - 08
RM schvaluje změnu termínu předložení zprávy a rekolaudace
nebytových prostor č.50 v objektu Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 z
31. 5. 2012 na 31. 8. 2012.
Výzva k uzavření kupní smlouvy - Usnesení RM č. 29 - 09
RM bere na vědomí dopis ze dne 22. 5. 2012 od firmy ECON C & S s. r. o.
Praha 4, Na Dvorcích 284/12 a konstatuje, že doposud nebyly splněny
všechny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní v termínech
uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2009/40/19-197. Z
tohoto důvodu RM nedoporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy
na budovu č. p. 506 na st. p. č. 217/3, st. p. č. 217/3 (364 m2), p. p. č.
3161 (859 m2), p. p. č. 3159 (151 m2), p. p. č. 313 (190 m2) a zařizovací
věci movité v budově č. p. 506.
III. Různé
Rozdělení p. p. č. 545/1 a p. p. č. 543, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 29 - 10
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 545/1 a p. p. č. 543, vše k. ú. Krásný Buk
dle předloženého návrhu.
Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 29 - 11
RM schvaluje smlouvu o dílo s organizací Kostka Krásná Lípa p. o.,
Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 na úklid společných prostor objektu
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 dle předloženého návrhu.
Smlouva o dílo - Kostka Krásná Lípa p. o.
Usnesení RM č. 29 - 12
RM schvaluje smlouvu o dílo s organizací Kostka Krásná Lípa p. o.,

Dodatek č. 5 a č. 6 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu s Generali pojišťovnou, a. s.
Usnesení RM č. 29 - 17
RM schvaluje dodatek č. 5 a dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 15 228
31 781 o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností
Generali Pojišťovna, a. s. dle příloh.

Jmenování Správní rady o. p. s. ČŠ
Usnesení RM č. 29 - 19
RM schvaluje jmenování Mgr. Vladislava Dykasta, sekčního ředitele
MŽP ČR za člena Správní rady o. p. s. České Švýcarsko.
Rozšíření počtu členů Správní rady o.p.s.ČŠ
Usnesení RM č. 29 - 20
RM nedoporučuje ZM rozšíření počtu členů Správní rady o. p. s. České
Švýcarsko na dvanáct.
Prodloužení smlouvy o poskytnutí pozemku
Usnesení RM č. 29 - 21
RM na základě žádosti firmy Herkul a.s., Rybná 682/14,110 01 Praha
1 schvaluje návrh Dodatku č. 2 smlouvy č. 2011/19/14-170, kterým se
žadateli prodlužuje poskytnutí pozemku p. p. č. 223, k. ú. Krásná Lípa
do 30. 9. 2012.
Pořízení nového územního plánu
Usnesení RM č. 29 - 22
RM projednala žádosti, připomínky a námitky občanů ke konceptu
územního plánu a doporučuje ZM schválit Pokyny pro pořízení
územního plánu města Krásná Lípa.
Výstavba Aparthotelu - odpověď na připomínky
Usnesení RM č. 29 - 23
RM bere na vědomí nepřesnou odpověď zástupce investora k zaslaným
poznámkám k realizační PD a požadavkům města na výstavbu
Aparthotelu a schvaluje odpověď města na reakci investora.
Užívání cyklostezky v místě výstavby Aparthotelu
Usnesení RM č. 29 - 24
RM souhlasí s dočasným užíváním cyklostezky v místě u autobusové
zastávky firmou Herkul a.s., v místě výstavby Aparthotelu pro

Schválení cenového návrhu na zpracování PD na výstavbu
dětských hřišť - Usnesení RM č. 29 - 26
RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Arch. Libora Krále, Lidická 9, Krásná
Lípa, na zpracování dvou projektových dokumentací na výstavbu
dětských hřišť u T- klubu a pod sídlištěm - bývalá ČOV, dle předloženého
návrhu.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 29 - 27
RM doporučuje ZM schválit smlouvu č. 2012/49/15-203 o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická
874/8, Děčín, na uložení zemního kabelu do pozemků města Krásná
Lípa.
Turistické zastavení v Kyjově
Usnesení RM č. 29 - 28
RM schvaluje záměr vybudovat turistické zastavení v Kyjově na p. p.
č. 241/6 a 259/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a ukládat Janu Kolářovi,
místostarostovi města připravit realizaci akce.
Vnitřní předpis pro sepisování, evidenci a ukládání smluv či
dodatků
Usnesení RM č. 29 - 29
RM schvaluje změni Vnitřního předpisu pro sepisování, evidenci a
ukládání smluv či dodatků dle předloženého návrhu.
Mimořádné odměny
Usnesení RM č. 29 - 30
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.
Mimořádná dotace SDH
Usnesení RM č. 29 - 31
RM doporučuje ZM schválit mimořádnou dotaci Sboru dobrovolných
hasičů, Krásná Lípa za mimořádnou a dlouholetou pomoc a práci při
činnostech ve městě ve výši 50 tis. Kč a to z daru poskytnutého městu
firmou TOONAN, s.r.o. Praha (investor Aparthotelu).
Mimořádná dotace KBC
Usnesení RM č. 29 - 32
RM doporučuje ZM schválit uvolnění částky 12 tis. Kč KBC Krásná Lípa
na dopravu na mistrovství světa v lightcontactu v roce 2012 a to z
rezervy dle Pravidel pro přidělování finančních příspěvků městem na
podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží
zájmovým organizacím ve městě na rok 2012.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na červen 2012
Usnesení RM č. 29 - 33
Rada města bere na vědomí program kina a kalendář akcí kulturního
domu na červen 2012.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- informace od Ing. Miroslava Kalouska o novelách zákona o
rozpočtovém určení daní,
- informace k projetku Rekonstrukce Centra sociální integrace
požadované Ministerstvem práce a sociálních věcí,
- dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska odeslaný panu RNDr. Petru
Nečasovi, který se týká sociální problematiky,
- stanovisko KVŽP k výstavbě Aparthotelu,
- návštěvnost městské knihovny a internetu za měsíc květen.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 5. 2012,
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 31. 5. 2012,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 6. 2012,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 6. 2012.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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