443

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 14. února
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 24. ledna

4,- Kč

První kolo prezidentské volby v Krásné Lípě vyhrál Zeman
K historicky prvním prezidentským volbách přišlo v Krásné Lípě 1361 voličů,
což představuje 48,83 % volební účast. Volilo se v pěti okrscích, ve třech voliči
preferovali Miloše Zemana, který nakonec v Krásné Lípě získal 328 hlasů. Na
Okrsky

druhém místě s 301 hlasy skončil Jiří Fišer. Karlu Schwarzenbergovi, který
v Krásné Lípě skončil až čtvrtý, dalo své hlasy 205 voličů.
(r)

počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

5

5

100,00

2 787

1 361

48,83

1 357

1 352

99,63

Kandidát

1. kolo

2. kolo

číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

48

3,55

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

301

22,26

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

60

4,43

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

51

3,77

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

47

3,47

X

X

+6

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

328

24,26

0

0,00

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

93

6,87

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

219

16,19

X

X

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

205

15,16

0

0,00

+9

+) postupující kandidát

U zápisu do 1. třídy byly i Včelky
Krásné výsledky u zápisu do 1. třídy měly děti,
které chodí do klubu Včelka. Učitelky i tety byly
mile překvapeny, jak děti zápis dobře zvládly.
Sedm dětí tedy v září nastoupí do školy.
Kostka zajišťuje klub Včelka pro předškolní děti

i jejich rodiče celoročně. Za rok 2012 bylo do
činnosti klubu Včelka zapojeno třicet dětí, z nich
sedm přešlo díky naší práci do mateřské školy a
sedm se výborně připravilo na nástup do první
třídy.
(hv)

Pátrání po nebezpečném pachateli
Jetmar Jindřich
Policisté stále pátrají na Děčínsku po
nebezpečném pachateli, který je podezřelý z
přípravy vraždy a rozsáhlé majetkové trestné
činnosti. Hledaný muž, Jetmar Jindřich, je
178 cm vysoký, štíhlé postavy, prošedivělé
vlasy. Naposledy byl viděn v šedém kabátu,
kostkovaných kalhotách a batohu na zádech.
Jedná se o duševně nemocného, který je
v současné době neléčen a bez medikace.
Dle zjištěných informací terén, ve kterém se
pohybuje, velice dobře zná. Má zkušenosti s
trempováním a horolezectvím. Do pátrání jsou
zapojeni děčínští policisté a policisté speciální
pořádkové jednotky. Také úzce spolupracujeme s

německými kolegy.
Policie stále žádá a zároveň děkuje lidem za
veškeré poznatky, které jí k hledanému poskytují
na linku 158. Všechny prověřuje a vyhodnocuje.
Znovu ale opakuje, že vzhledem k tomu, že
podezřelý muž je pravděpodobně ozbrojen,
nedoporučuje, aby se ho občané pokoušeli sami
zadržet.
Bližší informace k hledanému naleznete na http://
aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.
aspx?person_id=13340821120402. V případě, že
je odkaz nefunkční, byl hledaný již vypátrán.
(Veronika Hyšplerová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Ústeckého kraje)
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Svoz
separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 28.1. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31.1. 2012 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 11.2. 2013 ve Vlčí Hoře a
v Zahradách a ve čtvrtek 14.2. 2013 v Krásné
Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3 a
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.
Zimní svoz odpadových nádob - od 1.10. až
31.3.2013 - jde o známky červené a bílé = každý týden.

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
V podstatě vše potřebné, co na běžném zákaznickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlášení,
donést podklady k žádostem na zhotovení přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti na
přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobilním
zákaznickém centru přímo na krásnolipském náměstí
Vždy ve středu:
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

Zimní údržba
komunikací ve městě
Závady ve sjízdnosti místních komunikací, v údržbě chodníků a parkovišť nám přednostně sdělujte
na telefonních číslech:
TS - p. Kamberská – 412 354 848
Vedoucí TS p. Hlavová – 737 662 340
Hlavní průtahové silnice městem směrem na Rumburk, Varnsdorf, Zahrady, Vlčí Horu, Doubice a Kyjov udržuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
Požadavky a závady na těchto komunikacích je potřeba hlásit na jejich provozní střediska.
(Jan Kolář)

Sbírej a vyhraj
V
rámci
podpory
zpětného
odběru
elektrospotřebičů se město Krásná Lípa připojilo k
soutěži organizované společností Asekol. Vyřazené
kompletní elektrospotřebiče odevzdávejte ve
sběrném dvoře Technických služeb u p. Kamberské, kde obdržíte i otisk soutěžního razítka.
Soutěžní letáčky jsou ve Vikýři z 8. listopadu 2012,
na technických službách u pí. Kamberské, na MěÚ
u pí. Chroustovské (dveře č.5) nebo ke stažení na
www.krasnalipa.cz. Uzávěrka soutěže je 28. února
2013.

Počasí v Krásné Lípě prosinec 2012
Poslední měsíc roku 2012 byl ve znamení převážně
zimního počasí. V první dekádě nevystoupila teplota ani v jednom případě nad 0°C. Mrazy naštěstí
nebyly nikterak silné. Noční teploty se pohybovaly v průměru kolem -5°C, ty denní mezi -1 až -3°C.
Výjimku tvořily dny 8 a 9.12, kdy se díky vyjasnění propadla teplota na -15°C, ale během dne se za
slunečného počasí oteplilo na -5. Tyto dva dny byly
těmi nejchladnějšími v prosinci. Ve druhé dekádě
se zpočátku udržoval celodenní mráz, ale od 15.12
se začalo pozvolna oteplovat, a tak noční teploty
klesaly pod nulu jen v noci. Denní se pohybovaly

kolem +2°C. Ve třetí dekádě se do pár dnů vrátil celodenní mráz, ale celkově tato dekáda byla nejteplejší z celého prosince. 26.12 se odpolední teplota
vyšplhala až na 5,5°C.
Srážkově byl měsíc v normálu. Nejvíce srážek napadlo v první dekádě v podobě sněhu. Ve druhé
dekádě byly úhrny už podstatně slabší a navíc díky
oteplení sníh odtával. Ve třetí dekádě se srážky nevyskytovaly takřka vůbec, a tak výška sněhu ubírala
díky teplu na výšce více a více.
V roce 2013 zahájila meteostanice pátý rok měření
v Krásné Lípě.

Prosinec 2012 vs 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
-1,5°C
1,2°C
-6,5°C
Maximální teplota
5,5°C
8,3°C
3,9°C
Minimální teplota
-14,9°C
-5,8°C
-18,5°C
Maximální vlhkost
100%
100%
100%
Minimální vlhkost
71%
44%
68%
Maximální poryv větru
12,7 m/s
23,4 m/s
17 m/s
Úhrn srážek
70,1 mm
85,9 mm
112 mm
Počet dnů arktických (maximální teplota nevystoupila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 16
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 21

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

Souhrn za rok 2012
průměrná maximální minimální maximální minimální maximální
měsíc
měsíční
poryv srážky mm
teplota
teplota
vlhkost
vlhkost
teplota*
větru *
leden
-1,3°C
7,7°C
-15,8°C
100%
46%
19 m/s
94,2
únor
-6,4°C
7,1°C
-26,3°C
100%
38%
17 m/s
86,8
březen
4,3°C
17,9°C
-8,4°C
100%
18%
17 m/s
34,4
duben
7,2°C
26,7°C
-5,7°C
100%
18%
18 m/s
45,4
květen
13,3°C
27,0°C
-1,2°C
100%
21%
14 m/s
37,8
červen
14,3°C
28,3°C
2,3°C
100%
28%
16 m/s
96,2
červenec
16,4°C
28,5°C
6,9°C
100%
33%
17,7 m/s
217,3
srpen
17,1°C
30,8°C
6,9°C
100%
31%
15 m/s
78,4
září
12,7°C
24,6°C
2,5°C
100%
41%
16 m/s
32,3
říjen
7,0°C
18,1°C
-3,9°C
100%
35%
16,2 m/s
37,5
listopad
4,3°C
7,2°C
-4,3°C
100%
61%
17,2 m/s
91,7
prosinec
-1,5°C
5,5°C
-14,9°C
100%
71%
12,7 m/s
70,1
souhrn za
7,3°C
30,8°C
-26,3°C
100%
18%
19 m/s
922
rok 2012
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

UPOZORNĚNÍ
Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k úhradě poplatku ze psů, pronájmu
z pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa /dále jen poplatek za
odpad/ se splatností 31. 3. 2013.
Způsob platby buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny:
Po,Stř 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Pá
8:00 - 11:30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s. 109634816/0300
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků - Poštovní spořitelna, a.s.
193582042/0300.
Pro identifikaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden na platebním výměru, popř. ve smlouvě.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 26. – 27. 1. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 2. – 3. 2. 2013 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
- 9. – 10. 2 2013 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 16. – 17. 2. 2013 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Šluknovska
Po celý letošní rok Vám opět budeme přinášet fotosoutěž. Tentokrát však opustíme Krásnou Lípu a
zavítáme za její hranice a budeme poznávat Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit fotografii a co nejpřesněji odpovědět na
danou otázku.
Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v
prosinci 2013.

Druhé kolo volby prezidenta republiky ČR se koná
ve dnech 25. a 26. ledna 2013 v Základní škole v
Krásné Lípě a v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. V pátek
dne 25. ledna 2013 se volba koná od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 se volba
koná od 8:00 do 14:00 hodin.
(jd)

Otázky:
Ve kterém městě byste hledali kostel na obrázku,
komu je zasvěcen a ve kterých letech získal kostel
svojí dnešní podobu.

Bezpečněji přes silnici

Nová služba pro osoby drogově závislé i jejich
rodinné příslušníky
Nově také v Krásné Lípě a okolí zajišťuje K-centrum
White Light se sídlem v Rumburku terénní práci pro
uživatele návykových látek.
Práce v terénu probíhá každý týden v pondělí a
středu od 12:30 do 14:15 hodin. V terénu jsou dvě
pracovnice, které mají označení terénního programu na batohu. Nabízejí podání nových jehel nebo
jejich výměny, hygienického materiálu a poradenství. Je možné domluvit si dobu výměny jehel a materiálu na anonymním místě. V případě podezření
na nákazu z požívání drog, je možné objednat se

Díky daru soukromé osoby a firmy Engross může
komunitním centru Kostka Krásná Lípa přispět k
bezpečnosti dětí v silničním provozu. Na tašky a
bundy dětí jsou postupně nažehlovány reflexní
obrázky. (hv)

na krevní testy, které se provádí každé pondělí od
15:00 do 15:30 hodin kvalitním zdravotnickým personálem. Vše je anonymní.
Poradenství mohou využít jak v terénu, tak i v K-centru v Rumburku, také lidé, kteří se s drogou setkali ve svém okolí a potřebují více informací nebo
pomoc. Rozšíření služby na území města podpořila
Kostka Krásná Lípa. Schůzku si lze domluvit na tel.
čísle 728 861 371 (stačí prozvonit) nebo osobně na
adrese: K-centrum, Tř.9 května 1127/25, Rumburk.
(r)

Krásnolipští hasiči bilancovali i plánovali
Sobotní odpoledne 12. ledna 2013 členové Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) věnovali výroční schůzi, na které vyhodnotili rok loňský a projednali plán
práce na ten letošní.
Aktivity sboru byly i v loňském roce velmi pestré.
Kromě zásahů u požárů a technických výjezdů, to
byla i spolupráce a pořadatelská asistence u akcí
města a různých dalších zájmových spolků. S hasiči
se tak potkáváme při zabezpečení cyklistických závodů Tour de Feminin, běžeckého závodu Parkmaraton, při stavění máje a pálení čarodějnic atd.
Podstatnou náplní činnosti je i práce s mládeží výchova hasičského dorostu. Účast a dosažené výsledky na mnoha soutěžích to jen potvrzují.

Volba prezidenta
republiky

Sbor má v současné době 26 členů, z toho 6 žen,
dalších 13 členů je v mládežnické kategorii.
Obětavá práce dobrovolných hasičů si zasluhuje
zvláštní ocenění, jejich zásahy probíhají zpravidla
v náročných podmínkách, často v časech, kdy my
ostatní odpočíváme. Nebezpečí a značná rizika,
která dobrovolní hasiči podstupují, by byla pro
mnohé z nás nepřijatelná.
O jejich nezastupitelné roli se v loňském roce přesvědčili mnozí občané Krásné Lípy v mnoha případech, kdy se věnovali záchraně jejich zdraví či
majetku.
(Jan Kolář)

Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
V rámci odborného sociálního poradenství nabízí
„Poradna v Kostce“ občanům Krásné Lípy i okolních
obcí zapůjčení kompenzačních pomůcek. Půjčovna je umístěna v 1. patře Komunitního centra Kostka Krásná Lípa, p.o., kancelář „Poradny v kostce“.
Výpůjční doba:
Pondělí – středa 9:00 – 11:00 h. a 13:00 – 15:00 h.
Čtvrtek 9:00 – 11:00 hodin
Jaké jsou k dispozici kompenzační pomůcky se
dozvíte buď přímo v kanceláři „Poradny v Kostce“,
na tel. 412 354 839, 777 925 302 nebo na http://
kostka.krasnalipa.cz.
(Za Kostku Krásná Lípa JUDr. Miloš Hanzlíček)

Pomník v Zahradách
byl Toulavé kameře
Zajímavá reportáž o pomníku padlých obyvatel
v Zahradách byla odvysílána v neděli 13. ledna v
pořadu ČT 1 Toulavá kamera. Reportáž najdete na
tomto odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213411000320113/obsah/239186-sluknovsky-zamek/
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Českosaské Švýcarsko
- Nejlepší turistický
produkt
Tým společnosti České Švýcarsko, o.p.s.uspěl na
veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR,
když se stal vítězem v kategorie Nejlepší turistický
produkt se svým produktem: Českosaské Švýcarsko – To jede! Aneb busem, parníkem, vlakem i
tramvají do světa skalních měst. Jedná se o ucelenou nabídku zážitkových programů pro veřejnost
s využitím všech typů turistické dopravy a infrastruktury s propojením na nejatraktivnější místa
Českosaského Švýcarska.
Jedná se o tyto programy: Autobusem za výhledy
ze stolových hor, Parníkem labským kaňonem do
skalního města, Parním vlakem do skalního hradu,
Tramvají do skal a Mapa turistické dopravy v Českosaské Švýcarsko.
Vítězné produkty si můžete vyzkoušet i tuto sezónu. Srdečně zveme za Zážitky na výlety s průvodcem po Českosaském Švýcarsku, první výlety jsou
již připraveny na otevření turistické sezóny 20.
dubna 2013. Více na http://akce.ceskesvycarsko.
cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Brtnické ledopády
rostou
Podle nejčerstvějších zpráv z terénu od krásnolipských turistů již na tradičních místech jižně od
Brtníků začínají růst ledopády. Zatím to jsou dorostenci, ale díky příznivým životním podmínkám
postoupí jistě během týdne do vyšší kategorie.
(MP)

Snímek Českého Švýcarska je mezi favority
prestižní soutěže
Fotografie krajiny Českého Švýcarska vysoutěžila
zlato v mezinárodní soutěži Evropský profesionální
fotograf roku 2012 pořádané Asociací evropských
fotografů FEP. Pořídil ji finalista soutěže a fotograf
Správy Národního parku České Švýcarsko Václav

Sojka. Snímek zachycuje Růžovský vrch vystupující
z ranní mlhy za východu slunce a prosadil se v konkurenci fotografií, které do soutěže zaslali autoři z
28 zemí světa.
(Tomáš Salov, NP České Švýcarsko)

Zimní táboření pod
Vlčí horou
Už po jednatřicáté se konalo Nejsevernější zimní
táboření pod Vlčí horou. Tentokrát zimní táborníky
přivítala chata KČT Česká Lípa a její zahrada, kde za
krásného zimního počasí vyrostlo osm stanů a přespalo dvaadvacet aktivních spáčů. Nejvzdálenějším
účastníkem byl Marek Paděra z Vrchlabí, nejmladším devítiletý Radek Babák. Pamětníci vlčíhorského zimního stanování s nostalgií zavzpomínali na
doby, kdy se sešlo i několik desítek spáčů a velký sál
bývalé restaurace ve Vlčí Hoře, nynější Nobilis Tilia,
praskal při sobotní zábavě ve švech.
(Mikuláš Peterka)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Výtvarná soutěž - FANTAZIE

Domeček Na Kopečku Rumburk - program
na leden a únor 2013

Amari klub Krásná Lípa vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma FANTAZIE.
Namalujte obrázek na formát papíru A4, A2, A3, použijte jakoukoliv techniku, svá díla podepiš čitelně na zadní stranu a uveď svůj věk. Výtvarné
práce odevzdávejte v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě do čtvrtka
7. února. Nejlepší malíř bude odměněn.

Jak se u nás žije cizincům?
Středa 30.1. 2013 – 19:00 hodin
Pokračování nového cyklu, dnes paní Julií Bomko – původem Ruskou, která již řadu let žije v Jiříkově. Diskutovat se bude třeba i o tom,
jaká úskalí života cizinců jsou u nás, co si myslí o české mentalitě,
jazyku, jaké zvyky své země dodržují i u nás a o mnohém dalším.
Od jezerního labyrintu k jantarovému pobřeží
Středa 6.2. 2013 – 19:00 hodin, vstupné 50,- Kč
Litevský tématický večer:
18:00 Promítání fotografií a cestopisné povídání o Litvě s
průvodcem na cestách po Litvě Josefem Miškovským. Podíváme se
do litevských národních parků, největších měst Vilniusu, Kaunasu a
Klaipėdy, svérázných venkovských jezerních oblastí i k břehu Baltského moře. Na vyprávění naváže krátká beseda.
19:00 Minikoncert litevských písní v podání Štěpána Přenosila a
jeho souboru Lusatia consort ze Cvikova.
19:20: Přestávka s ochutnávkou tradičních litevských pochutin
(litevské sýry, sladkost tinginys neboli lenoch dle litevské receptury.
Dále ochutnáte skvělý likér Trejos devynerios.
19:45 Komentovaná přehlídka litevských animovaných filmů
připravených v rámci Ozvěn Anifestu. Uvidíte filmy loutkové,
kreslené i filmy využívající novodobé počítačové technologie. Byly
vybrány snímky, které se vyznačují značnou vynalézavostí a hravostí. Animované pásmo cca 60 min. Komentuje Dagmar Váňová.
České menšiny ve světě
Středa 13. 2. 2013 – 19:00 hodin
Povídání s Pavlem Cihlářem o jeho práci. Studoval v Rumburku
a nyní působí na věhlasné universitě v Banja Luce v Bosně a
Hercegovině.

Beseda „Prevence předlužení“
Přijďte si v úterý 29. ledna v 15:00 hodin do žlutého DPS v Krásné Lípě popovídat o tom, jak neohrozit své finance
a zbytečně se nezadlužit. Při besedě na
téma „Prevence předlužení“ vás pracovníci „Poradny v kostce“ seznámí s
informacemi z oblasti finanční proble-

v DPS

matiky a s nekalými praktikami některých firem, které by mohly ohrozit vaši
finanční situaci. Akci pořádá Kostka
Krásná Lípa, p. o. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Přijďte si zatančit na vlně pěti rytmů
V neděli 10. února od 10:00 do 14:00
hodin se můžete v Rumburku – Dům
kultury Střelnice zúčastnit otevřené
nedělní lekce tance 5 rytmů, kterou
vás bude provázet Raduca Vojáčková,
akreditovaná lektorka. Čtyř hodinová
nedělní lekce tance 5 rytmů - nazvaná
Tvořit tanec - tvořit život - po čase opět
svolává všechny příznivce pohybu. Je

určena zkušeným i začínajícím tanečníkům z Rumburka, Krásné Lípy a dalších
blízkých i vzdálenějších míst. Přijďte si
po svém zatancovat na hudbu různých
rytmů, která vás jemně povede od pomalého k intenzivnějšímu pohybu a
zpět do klidu. Organizace, přihlášky
a další info u Marjánky Krásnolipské
nebo na www.5rytmu.cz.

ZÁVODÍ SE
VE SJEZDU Z KOPCE
KATEGORIE:
0 – 5 LET – rodiþovské
spĜežení
do 10 let
do 15 let
a všichni ostatní

S SEBOU:
SÁĕKY nebo BOBY
budeme jezdit vyznaþenou tratí
na vzdálenost a na þas

Zimní večerní prohlídka
Lorety v Rumburku
V netradiční dobu se návštěvníkům
Českého Švýcarska otevře barokní
skvost severních Čech. Podvečerní
prohlídka za svitu svíček a s vůní
svařeného vína se koná v rumburské Loretě v 29. ledna od 18.00

hodin. Během hodinové prohlídky
kulturní památky z počátku 18. století je připraven zpěv duchovních
písní. Rezervace je možná na +420
604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 Kč.

Cvičení s jógou
Město Krásná Lípa zve všechny příznivce jógy do kulturního domu –
kina na pravidelné Cvičení s jógou,
které vede pí. Pilařová z Ústí nad
Labem

Program kina

Termíny: neděle 27. 1., neděle 24.
2., neděle 17. 3. vždy od 12:00 do
16:00 hodin. S sebou podložku a
vhodné volnější oblečení. Poplatek
za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

Krásná Lípa

LEDEN - ÚNOR 2013

MateĢské centrum B E R U Š K A Krásná Lípa
poĢádá v podkroví školní družiny pro dĒtiĀky

Atlas mraků
středa 30. 1.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Tom Hanks, Halle Berry a jiní známí herci v mysteriózním dramatu , které zobrazuje
myšlenku propojenosti našeho bytí napříč časem a prostorem.
172 minut. Mládeži přístupno.

Zveme všechny dĒti v maskách s doprovodem
v úterý 5. 2. 2013 od 9.30 hod.
ÿekají vás dvĒ hodiny zábavy a pĢekvapení!

Twilight sága:
Rozbřesk - 2. část
středa 13. 2.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři
a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy.
115 minut. Mládeži přístupno.
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Kam s elektroodpadem v Krásné Lípě
Typ odpadu

Příklad

Kompletní ZDARMA

Televize, lednice, sporáky, pračky,
sušičky, ostatní elektroodpad pouze
kompletní

Nebezpečný odpad ZDARMA

Nebezpečný odpad ZDARMA

Nádoba, sběrné místo
Technické služeby města – Pletařská ul.

Autobaterie, zbytky barev, ředidel,
hnojiv, kyselin, louhů a obaly od těchto Technické služeby města – Pletařská ul.
látek, zářivky, fotochemikálie, apod.
Monočlánky, baterie, kompaktní
úsporné zářivky, výbojky, svět.zdroje
s LED diodami

Technické služeby města – Pletařská ul.,
vstupní hala MěÚ

Otevírací doba sběrného dvora Technických služeb:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
7:00 – 13:00
8:00 – 11:00 - sudá sobota

Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833 nebo na TS města tel: 412 354 848
Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení v areálu Technických služeb města – Pletařská ul.
Červené kontejnery na malé elektrospotřebiče:
ulice PIVOVARSKÁ, NEMOCNIČNÍ u potravin a DOUBICKÁ

www.krasnalipa.cz
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Jak jsme se rozhodovali v Liberci
Tak už je to tady! Už se musíme začít rozhodovat,
kam se po základní škole vydáme, která škola, který
obor pro nás bude to pravé a jediné.
Abychom získali co největší přehled a maximum
poznatků, vydali jsme se na veletrh vzdělávacích
a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB LIBEREC.
Tato akce se koná každým rokem, ale naše škola se
do Liberce vydala poprvé, takže jsme měli jen matnou představu, co nás asi čeká.
Veletrh se konal v Tipsport aréně, kde na nás hned
ve vstupní hale čekaly stánky jednotlivých vystavovatelů - tady se jednalo především o firmy a společnosti, kde můžeme po vystudování hledat místo.

Nás mnohem víc zaujalo to, co se nacházelo na „ledové ploše“ – spousty stánků jednotlivých středních i některých vysokých škol. Takže jsme měli
možnost seznámit se a poznat opravdu pestrou
paletu oborů, kterým se můžeme na střední škole
věnovat. U každého stánku byli jednak zaměstnanci školy, jednak studenti a žáci, kteří předváděli ze
svých oborů to, čemu se již stihli naučit. Mohli jsme
pozorovat práci truhlářů, práci počítačových designérů, kosmetiček, kadeřnic, kuchařů a barmanů a
mnoha dalších. Některé činnosti jsme si mohli také
sami vyzkoušet, např. jízdu na trenažéru automobilu, práci se stříkací pistolí v autolakovně, sestavová-

ní různých hlavolamů… A všude bylo plno letáků
a letáčků, které nás lákaly, abychom se přihlásili
právě na tu a tu školu. Bylo toho kolem nás opravdu požehnaně, studijních a učebních příležitostí
máme opravdu hodně, je teď už jen na nás, co si
zvolíme a čemu se chceme věnovat.
Cestou domů jsme samozřejmě probírali, co jsme
všechno viděli, co se nám nejvíc líbilo, kterou školu si nejspíš vybereme, co nás zaujalo. Exkurze se
povedla, určitě nám to pomůže při hledání, rozhodování se a vybírání další školy. Objevili jsme tam
některé nové školy, seznámili jsme se s jejich náplní
a hlavně s možností dalšího uplatnění. Tak máme o
čem přemýšlet a co probírat s rodiči.
(žáci IX. B)

Předtaneční výchova
9.tříd
Je čtvrtek 17.ledna 2013 a nám začíná první lekce
„tanečních“. Někdo se těší, někoho donutili rodiče,
někteří jsou zvědaví, co se bude dít.
Osmnáct párů zahájilo tradiční předtaneční a společenskou výchovu, jako každý rok pod vedením
manželů Širokých. Všichni se naparádili a pak trénovali. Vlevo, vpravo, prvá, druhá… - to se nám to
ale plete a nohy bolí. Ale už se těšíme na další lekci.
Tak nám držte palce a my vám zase něco napíšeme.
(Petra a Hana Šrejmové)

S rodiči do školky
Pro školní úspěšnost dětí je podstatný jejich přirozený rozvoj a učení se hrou v podnětném prostředí a v kontaktu s vrstevníky. Ty pak po příchodu
k zápisu a do 1. třídy základní školy bezpečněji
zvládají nové podmínky i výuku. Již čtvrtým rokem
zajišťujeme v komunitním centru klub Včelka pro
předškolní děti a jejich rodiče. Cílem naší práce je
umožnit dětem pobyt v podnětném prostředí včetně přípravy na zápis a nástup do základní školy.
Rodiče také motivujeme k tomu, aby zejména
předškoláky přihlásili do MŠ a pravidelně tam s
nimi docházeli. Děti se kromě her a zábavy učily základní dovednosti např. správně vyslovovat všechny hlásky, trénovat pozornost, držet správně tužku,
poznávat strany, barvy, geometrické tvary. V mateřské škole byl zajištěn předškolní program Tužtička
Anička a řada výchovných akcí, na které přicházely
i děti ze Včelky.
Pro rodiče s dětmi jsme ve Včelce připravili jedno
setkání arteterapie, v první polovině roku pravidelná logopedická cvičení a společnou víkendovou
akci.
Těší nás, že všechny děti byly zařazeny do Základní
školy v Krásné Lípě.
Děti, které nastoupily do základní školy, jsme dále
sledovali a podporovali je ve školní úspěšnosti.
Děti se mohly účastnit dalších programů v komunitním centru.
Projekt „S rodiči do školky“ realizuje Kostka Krásná
Lípa ve spolupráci se Základní školou a mateřskou
školou a finančně ho podpořilo MŠMT a město
Krásná Lípa.
(nh)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 39. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 09.01.2013
I. Hlavní program
Plán investičního rozpočtu na roky 2013 a 2014
Usnesení RM č. 39 - 01/2013
RM projednala rámcový plán investičního rozpočtu města
na roky 2013 a 2014 s přihlédnutím k případné realizaci
dotovaných projektů a nutných vlastních podílů financování.
RM bere na vědomí stav projednávání a administrace
projektů, na které jsou schváleny dotace.
Ekonomický stav města
Usnesení RM č. 39 - 02/2013
RM bere na vědomí stav zůstatků na účtech města a podíl
složených kaucí.
RM bere na vědomí předpoklad daňových příjmů na rok 2013
a principy zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2013.
II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19
Usnesení RM č. 39 - 03/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Elišky Krásnohorské 781/19
Karlu Balážovi bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Byty - výměna Pletařská 22/3
Usnesení RM č. 39 - 08/2013
RM schvaluje v obecním zájmu výměnu bytu č. 3 za byt č. 1,
Pletařská 22/3, nájemce Vlasta Králová bytem Pletařská 22/3,
Krásná Lípa.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 k 1.
2. 2013 a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na dobu
neurčitou s Vlastou Královou bytem Pletařská 22/3, Krásná
Lípa. RM schvaluje zachování stávající sazby, výjimku z
Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů v domech s
pečovatelskou službou v Krásné Lípě, kdy nebude hrazena
záloha při podání žádosti o výměnu bytu a kauce při podpisu
nájemní smlouvy.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
8. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
pro rok 2012
Usnesení RM č. 39 - 09/2013
RM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2012 v předloženém znění.

Ceník kominických prací pro rok 2013
Usnesení RM č. 39 - 04/2013
RM schvaluje ceník kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19
- 223 firmy Kominictví Brůna, s. r. o., který je platný od 1. 1.
2013 do 31.12.2013.

Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ na rok 2012
Usnesení RM č. 39 - 10/2013
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet k 19. 12. 2012 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém
znění.

Vodafone - dohoda o přistoupení p. o. Kostka Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 39 - 05/2013
RM schvaluje Dohodu o přistoupení p. o. Kostka Krásná Lípa
k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací Vodafone OneNet
č. 2007-1491122474 dle předloženého návrhu.

Vnitřní předpisy příspěvkových organizací města
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 39 - 11/2013
RM schvaluje změnu Směrnice pro stanovení odpisového
plánu příspěvkových organizací Kostka Krásná Lípa a ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 47, Nemocniční
1137/6 - Usnesení RM č. 39 - 06/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 47, Nemocniční
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 2 + 1 (38,19 m2, sazba
41,12 Kč/m2). Při podpisu nájemní smlouvy se skládá kauce
ve výši 3 nájmů včetně záloh na služby. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Úkoly úřadu
Usnesení RM č. 39 - 12/2013
RM ukládá tajemnici městského úřadu, aby ve spolupráci s
příslušnými pracovníky zajistila:
a) písemný návrh schopnosti zajištění provozu CSI po
případné rekonstrukci dle podmínek poskytovatele investiční
dotace v rámci IOP po dobu 5 resp. 10 let
b) zajištění dlouhodobého písemného ukládání a zálohování
elektronické komunikace prostřednictvím tzv. datových
schránek

Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 39 - 07/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími
nájemníky:
- Petrou Vrajovou bytem Nemocniční 538/10, Krásná Lípa
na byt č. 2, Nemocniční 538/10, na dobu určitou do 31. 7.
2013,
- Pavlínou Záhorskou bytem Masarykova 555/45, Krásná
Lípa na byt č. 16, Studánecká 564/16, na dobu určitou do
31. 7. 2013,
- Martinem Pazourkem bytem Rolnická 13, Rumburk na byt
č. 1, Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 30. 4. 2013,
- Oksanou Sklenkovou bytem Mánesova 1022/30, Krásná
Lípa na byt č. 6, Nemocniční 952/18, na dobu určitou do
30. 4. 2013,
- Vilmou Koubskou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
na byt č. 11, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 1.
2014,
- Ivanou Kratochvílovou bytem Nemocniční 1063/28,
Krásná Lípa na byt č. 12, Nemocniční 1137/6, na dobu
určitou do 31. 1. 2014,
- Lukášem Němečkem bytem Nemocniční 1137/6, Krásná
Lípa na byt č. 13, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do
31. 1. 2014,
- Janem Vašátkem bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
na byt č. 43, Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31.
7. 2013.

Podporované zaměstnávání v roce 2013
Usnesení RM č. 39 - 13/2013
RM schvaluje pro rok 2013 vytvoření max. 50 pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, popř. v dalších
projektech tzv. aktivní politiky zaměstnanosti a schvaluje
uzavření příslušných smluv s Úřadem práce ČR, kontaktním
pracovištěm Rumburk, popř. s dalšími poskytovateli.
Tenisový kurt - Dohoda o kauci
Usnesení RM č. 39 - 14/2013
RM schvaluje uplatnění kauce dle Dohody o kauci č.
2011/19/14-436, uzavřené s firmou TENNIS Zlín, a. s., Louky,
Šternberská 300, 763 02 Zlín, za účelem odstranění všech vad
a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí tenisového
kurtu v prostoru sportovního areálu, z důvodu nezájmu firmy
uvést kurt do náležitého stavu ani v náhradním termínu.
RM zároveň doporučuje ZM schválit částku 60 000 Kč jako
příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa na doplnění vybavení sportovního areálu.
Dohoda o užívání cyklostezky
Usnesení RM č. 39 - 15/2013
RM schvaluje uplatnění kauce ve výši 30 000 Kč, kterou složila
firma Herkul, a. s., Rybná 682/14, Praha, na dočasné uzavření
cyklostezky (p. p. č. 319/2, k. ú. Kr. Lípa a okolí) pro provedení

protlaku pro přeložku splaškové kanalizace a pro následné
potřeby stavby Aparthotelu (viz. usn. RM č. 34-26/2012), z
důvodu nesplnění žádného z termínů pro uvolnění jejího
záboru, resp. užívání.
Aparthotel - Dohoda o kauci, Dodatek č.1
Usnesení RM č. 39 - 16/2013
RM se seznámila s návrhem Dodatku č. 1 k Dohodě o kauci
č. 211/19/14-212 o uvedení všech stavbou dotčených
nemovitostí ve vlastnictví města do původního, resp. řádného
stavu, zaslaným firmou TOONAN s. r. o. se sídlem Evropská
2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupenou jednatelem
PhDr. Zdeňkem Neterdou, kterým navrhuje prodloužení lhůty
ke splnění svého závazku, popsaného v čl. 1 předmětné
smlouvy, a to do 31. 5. 2013.
RM neschvaluje uvedený Dodatek č. 1, protože vzhledem
k termínu doručení nebylo možné tuto věc do konce roku
2012 projednat a 31. 12. 2012 uplynul termín plnění původní
Dohody.
RM doporučuje ZM schválit vrácení výše uvedenou kauci za
předpokladu, že firma nejpozději do 31. 5. 2013 splní všechny
své závazky, plynoucí z výše uvedené Dohody a dále svého
Prohlášení stavebníka k vydání kladného stanoviska pro
kolaudační souhlas ze dne 22. 11. 2012.
Žádost o dotaci na projekt CSI
Usnesení RM č. 39 - 17/2013
RM bere na vědomí vyjádření Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV) k žádosti o finanční podporu na projekt CSI z
Evropského sociálního fondu, OP LZZ.
RM ukládá tajemnici MěÚ, Mgr. Lucii Hankové zajistit
ve spolupráci s ředitelkou p. o. Kostka Krásná Lípa
včasné přepracování žádosti dle připomínek MPSV a její
znovupodání.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb 2013
Usnesení RM č. 39 - 18/2013
RM schvaluje smlouvu o technickém zabezpečení voleb č.
2013/49/16-11 mezi městem Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o., dle předloženého návrhu.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Usnesení RM č. 39 - 19/2013
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování
informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím za rok 2012.
RM bere na vědomí přehled žádostí o podání informace podle
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok
2012.
Zpráva o plnění úkolů z 37. RM
Usnesení RM č. 39 - 20/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 37.RM
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 39 - 21/2013
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem
Ivanem Jaklem za měsíc prosinec 2012, dle předloženého
návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání komise pro hospodaření s byty.

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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