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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 28. 3. 2013
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 14. března

4,- Kč

Dny ve znamení významných návštěv
Během několika posledních únorových dní
Krásná Lípa přivítala několik významných návštěv.
Starosta města Zbyněk Linhart jednal s po-

slancem Evropského parlamentu Jaromírem
Kohlíčkem, který jako jeden z mála europoslanců opakovaně zavítal do Krásné Lípy.
Téma jednání bylo nasnadě – čerpání dotač-

ních prostředků EU z pohledu malého města,
náročnost spojené administrativy a to i v kontextu mediálně známých problémů Ústeckého kraje s vracením dotací apod.
V Domě Českého Švýcarska na Křinickém
náměstí společně „na půli“ cesty mezi Ústím
nad Labem a Libercem jednali hejtmani Ústeckého a Libereckého kraje Oldřich Bubeníček a Martin Půta. Představitelé obou regionů pohovořili především o problematice
regionálních operačních programů, o dopravní problematice a rozvoji cestovního ruchu.
Hejtman Oldřich Bubeníček se poté krátce
zastavil i na krásnolipské radnici. Vzhledem k
řadě zajímavých společných témat přislíbil v
krátké době opakovanou delší návštěvu.
Naposledy pak starosta města Zbyněk Linhart
přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Chorvatsku Martina Košatku. Při neformálním setkání se diskutovalo o zkušenostech s využíváním fondů
EU i v souvislosti se vstupem Chorvatska do
Evropské unie, o případném předávání zkušeností české krajanské komunitě v Chorvatsku.
Podle sčítání lidu z roku 2011 se k české národnosti hlásilo 9641 občanů, kteří podle slov
pana velvyslance velmi aktivně udržují české
zvyky a tradice. Činnost Českých besed je velmi bohatá, pracuje v nich řada folklórních, divadelních, tanečních, pěveckých, hudebních
nebo výtvarných souborů. Především pro
naše folklorní soubory by mohlo být zajímavé
navázat bližší kontakty.
(jk)

Prvním letošním
miminkem je Andrejka
Prvním letošním miminkem narozeným v
Krásné Lípě je Andrejka Dohnalová, která se
narodila 13. ledna 2013 rodičům Dianě Bondarenkové a Lukášovi Dohnalovi. Na Andrejku
se těšila i sestřička Barborka.
Malé Andrejce přejeme hodně zdraví a štěstí
do života, a rodičům, aby jim dcerka dělala radost a zažili s ní spoustu krásných chvil.
(jd)
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Svoz
separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 25.3.
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 28.3. 2012 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 8.4. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 11.4. 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.

Počasí v Krásné Lípě v únoru 2013
Letošní únor byl v Krásné Lípě vyvrcholením zimy
2012/2013. Přinesl zimní počasí s dostatkem sněhu.
V první dekádě panovalo ještě počasí s kladnými
teplotami ve dne a zápornými v noci, ale na konci
dekády nastoupilo počasí s trvalým celodenním
mrazem. První únorový den padla maximální teplota měsíce. Na grafu je vidět, jak teplota ve 14 hodin
se v období od 10. do 15. února držela takřka na
stejné úrovni. Jednalo se relativně o mírný mráz. Po

mírném oteplení na přelomu druhé a třetí dekády
následovalo citelnější ochlazení, ale také výrazný
příbytek sněhu. Celkově leželo kolem 40 cm sněhu,
což je maximum letošní zimy. První sníh napadl v
Krásné Lípě koncem října v hojném množství (cca
12 cm). Se sněhovými srážkami je možné se setkat
ještě v březnu, dubnu a v extrémním případě i květnu.

Únor 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010
Průměrná teplota
-3,0°C
-6,4°C
-2,9°C
Maximální teplota
4,9°C
7,1°C
8,4°C
Minimální teplota
-10,9°C
-26,3°C
-20,4°C
Maximální vlhkost
100%
100%
100 %
Minimální vlhkost
55%
38%
39%
Maximální poryv větru
13,2 m/s
17 m/s
13,3 m/s
Úhrn srážek
56,9 mm
86,8 mm
18,2 mm
Počet dnů arktických (maximální teplota nevystoupila nad -10°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 18
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 27

-2,8°C
6,3°C
-15,3°C
100%
51%
20 m/s
33 mm

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro Vaše aktivity
http:/komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Finanční poradenství
Dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
Pracovní poradenství
poradna3@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St 9:00-11:00
a 13:00-15:00
ČT 9:00-11:00
Pá, So, Ne, a st. svátkyZAVŘENO

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359
PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti
od 10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-20:00
Út-Pá 13:00-20:00
So 12:00-20:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 235 010
Amari klub pro děti
St 14:00-16:00 příprava do
školy a doučování
Út-Pá 14:00-16:00 výtvarná
činnost pro děti
Čt 14:00-16:00 volnočasové
aktivity

Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se na poradna@ Terénní pracovník
krasnalipa.cz
tp@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839
tel.: 412 354 841
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.: 774 974 583
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po, St: 9:00-11:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
tel.: 777 291 359

Praní, žehlení, mandl
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky:
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Komunitní plánování na
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Ač to nevypadá, jaro se
už nesměle hlásí
o slovo

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací

Ač poměrně vysoká sněhová pokrývka z minulých
týdnů mizí jen pomalu a noci jsou ještě nepříjemně mrazivé, jaro se již přece jen nesměle ozývá. V
krásnolipských parcích pozornému divákovi neuniknou kvetoucí vilíny, nakvétající kalina vonná
nebo již zvolna a nenápadně rašící dříny. Až dlouho
po nich se dočkáme nakvetlých lísek a výrazných
zlatic.
Takže stačí jen zvednout oči od chodníků a ve slunném dni se trochu porozhlédnout kolem sebe. (jk)

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

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 16. – 17. 3. 2013 MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
- 23. – 24. 3. 2013 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 9. – 10. 3. 2013 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Ani trest ho nepoučil
Ani vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a
1,7 promile alkoholu v krvi nezabránilo jednatřicetiletému muži z Krásné Lípy v řízení bílé Škodovky
po Masarykově ulici, kde ho také při silniční kontrole dopadla hlídka policie. Vzhledem k tomu, že
už v loňském roce byl dvakrát přistižen ve stavu vylučujícím způsobilost řízení, za což mu byl soudem
uložen trest 300 hodin veřejně prospěšných prací
a zákaz řízení motorových vozidel, hrozí mu nyní
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Po stodole vnikl i do chalupy
Vloupání do rekreační chalupy v Pražské ulici šetří
krásnolipští policisté. Pachatel nejprve vnikl do stodoly, kde odcizil lešení a elektromotory, následně
vnikl do samotné chalupy, kde odcizil televizor a
různé elektrické nářadí. Celkem způsobil škodu 120
tisíc korun, za což mu hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let.
A zase ty chalupy
Dvě vykradené chalupy na Kamenné Horce má na
svědomí neznámý pachatel. Pachatel po sobě na
místě zanechal škodu téměř 20 tisíc korun, když
zničil okna a dveře a odcizil zahradní nářadí.
Šel po okurkách
Do dvaceti sklepních kójí se vloupal neznámý pachatel v Nemocniční ulici. Většinou způsobil škodu
pouze na zámcích nebo petlicích, i přesto si odnesl
kolo, televizor, ale také několik sklenic zavařených
okurek.
Narazil do zdi i s policistou
Scénu jako z akčního filmu zažili obyvatelé Dvořákovi a Pletařské ulice. Když zde policista zastavil
řidiče jedoucího v odcizeném Passatu, všiml si tzv.
lámáku ve spínací skříňce. Řidič se proto snažil s
odcizeným vozidlem ujet. V té chvíli se policista
pokusil zabránit pachateli v ujetí nasazením pout
a vypnutím motoru vozidla. I přesto pachatel s policistou nakloněným do vozidla pokračoval v jízdě
dalších několik desítek metrů, než narazil do zdi
domu. Pachatel byl zadržen a umístěn v policejní
cele, kde také převzal obvinění pro trestné činy
podílnictví, ohrožení pod vlivem návykové látky a
násilí proti úřední osobě, za které mu hrozí odnětí
svobody na šest měsíců až šest let.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 19 trestných činů a 25 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

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.
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Starostové jednali v Krásné Lípě
Kulturní dům v Krásné Lípě v pátek 8. 3. 2013 hostil starosty Dobrovolného svazku obcí Sever. Na
programu jednání bylo mj. projednání problematiky další existence skládky komunálního odpadu
v Rožanech, o současném poskytování sociálních
služeb ve Šluknovském výběžku s výhledem do budoucna, o dalším rozvoji MAS Šluknovsko a také o

podpoře mezinárodního cyklistického závodu Tour
de Feminin. Na závěr jednání přítomné dámy obdržely od hostitelů květiny u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Další setkání starostů se bude konat 19. dubna ve
Vilémově.
(jk)

Pro lidi ohrožené drogou
i jejich rodiny
K-centrum Rumburk realizuje terénní programy
v Krásné Lípě
terénní práce: pondělí, středa 12:30 - 14:15 hod.

Telefon 728 861 371
(stačí prozvonit)
Místo protahování byla oslava
Každé úterý se i nadále schází zhruba patnáctka
žen různých věkových skupin v tělocvičně našeho
sportovního areálu ke svým pravidelným cvičením.
V úterý 26. února tomu však bylo jinak. Místo pravidelného cvičení jsme se sešly ve Sportbaru při oslavě životních jubileí.
Jedna z nás slavila osmdesátiny, druhá sedmdesát
pět roků a ta třetí padesát let svého dosavadního
života. Pohoštěníčko, které nám oslavenkyně při-

chystaly bylo výborné a několikráte pronesené
přípitky rovněž. Ještě jednou děkujeme našim
oslavenkyním, přejeme jim, ať se v jejich životě vše
daří tak, jak by si přály a těšíme se na další společná
cvičení.
A co vy „děvčata“? Chcete se k nám také přidat? Pokud ano, jste vítány.
(C.I.)

Komunitní plánování
Šluknovského výběžku
Kostka Krásná Lípa připravila ve spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími poskytovateli návrh
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Šluknovského výběžku na období 2013 – 2017. Návrh je na všech radnicích Šluknovska připraven k připomínkování ze strany veřejnosti, uživatelů služeb a zástupců obcí a institucí.
Odborníci ze sociální oblasti, představitelé obcí,
uživatelé služeb i veřejnost se mohou vyjádřit ke
spolupráci při připomínkování NÁRVHU Komunitního Plánu rozvoje sociálních a souvisejících aktivit
Šluknovského výběžku na období let 2013-2017.
Připomínky a podněty k dokumentu přijímáme do
31. 3. 2013. Hlavním cílem dokumentu je zajištění
dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb a
souvisejících aktivit na území Šluknovského výběžku s cílem přispět k řešení sociálních nerovností na
tomto území. Dokument se opírá o zjištění potřeby
zadavatelů služeb, poskytovatelům služeb, jejich
uživatelům a veřejnosti, reaguje na místí odlišnost.
,,Výjimečné je, že komunitní plán je připraven pro
18 obcí. Do jeho přípravy se zapojilo velké množství organizací a osob, které dobře znají region a
jeho problémy. Popisuje, jakým směrem by se měly
služby v dalších letech rozvíjet.‘‘ říká ředitelka Kostky Hana Volfová
Návrh dokumentu získáte na Městských a Obecních úřadech 18 obcí Šluknovského výběžku. Také
na vybraných informačních centrech jakými ve
Rumburku, Krásná Lípa, Varnsdorf a Šluknov. Informace se zveřejněny na webu www.prosluknovsko.
cz.
Pro úplné informace můžete kontaktovat koordinátorku Hanu Volfovou na telefonním číslu 412 354
844 nebo na e-mailem: volfova@krasnalipa.cz
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Sbírka starších
dětských knih

Hanky Panky předprodej vstupenek

Máte doma nepoužívané dětské knížky? Udělejte
jimi radost dalším dětem. Příjemci darovaných knížek budou děti z mateřských škol, základní školy v
Krásné Lípě a děti ze sociálně slabších rodin. Sbírku, která se uskuteční ve čtvrtek 14. března ve 14:00
hodin v DPS – modrém v Nemocniční ulici, s námi
organizačně zajišťují senioři z DPS.
Projekt s názvem Druhý život dětské knihy patří
mezi celorepublikové projekty programu SENSEN
(senzační senioři), organizované Nadací Charty 77.
Vznikl na základě dobrovolnictví. Účelem tohoto
projektu je využití starších a kvalitních titulů k rozvíjení kladného vztahu dětí ke čtení.
Knihy můžete také nosit v průběhu měsíce března
do Kostky v době od 9:00 -16:00 hodin.
(Kostka Krásná Lípa)

V sobotu 6. dubna od 20:00 hodin uvádí Kulturní
dům v Krásné Lípě nový pořad travesti skupiny
Hanky Panky - Diskohrátky. Vstupenky za 200,- Kč
jsou v předprodeji v pokladně na MěÚ v Krásné
Lípě v úředních hodinách po, st 8:00 -17:00 a pá
8:00-11:30 nebo přímo v kulturním domě.

Léčivé rostliny
v domácí lékárně 2
JARO
V úterý 19. března 2013 od 17:00 hodin začíná v
Kulturním domě v Krásné Lípě přednáška na téma:
přirozené léčebné prostředky z rostlin, jarní únava,
detoxikace, podpora imunity, využití vonných látek, éterických olejů a léčebných vlastností rostlin
v přírodní kosmetice a v parfémech, příklad domácích postupů a receptur. Své zkušenosti předá
PaeDr. Zbyněk Šedivý, zakladatel společnosti Nobilis Tilia.

Prohlížení fotek
v Amari klubu
Amari klub Vás ve čtvrtek 14. března od 13:00 hodin zve do komunitního centra Kostka k prohlížení
fotek z různých akcí, například z výroby výrobků z
fimo hmoty, velikonoční a vánoční výzdoby, mýdla,
pečení cukroví, smažení langošů, návštěvy Zoo Děčín, Srandalympiády, aquaparku, diskotéky, výtvarné dílny, Dinoparku, Lunaparku, pyžamové párty,
táboráků, různých výletů, dětských dnů a dalších
akcí.
(Kostka Krásná Lípa)

Program kina Krásná Lípa
Březen 2013

Útěk z MS-1
středa 20. 3.
18:00 hod.

Hanky Panky
Diskohrátky
Nejúspěšnější česka travesti skupina HANKY PANKY
se představí se zbrusu novým zábavným pořadem
Diskohrátky. V pořadu kromě nestárnoucích písní
uslyšíte i celou řadu současných diskotékových
hitů. Těšit se můžete na nestárnoucí trio Golden
Kids, tedy Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře a
Martu Kubišovou, Hana Zagorová dorazí společně
s Petrem Kotvaldem a Standou Hložkem. Ze zahraničních hvězd nebude chybět Anastacia, Whitney
Houston, Roxette a řadu dalších. Více informací
naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.

Velikonoce v Amari
klubu
Na dvě velikonoční akce zve děti do komunitního
centra Kostka Amari klub .
Nejprve to bude ve čtvrtek 21. března od 13:00 hodin, kdy si budou moci v Kostce vyrobit velikonoční
výzdobu, budou si vyprávět o zvycích a vysvětlí si
význam Velikonoc. Vlastnoručně zhotovené výrobky si děti odnesou s sebou domů.
Podruhé to bude ve čtvrtek 28. března ve 13:00
hodin, když se v Kostce bude zadělávat, péct a jíst
velikonoční mazanec.

Turistická burza
v Bad Schandau
Tuto sobotu, 16. března od 10:00 do 17:00 hodin,
se v Centru Národního parku Saské Švýcarsko v Bad
Schandau koná Turistická burza. V rámci burzy jsou
Centrum i s expozicí přístupné celý den bezplatně.
Mimo to vystavují aktéři cestovního ruchu z Českého i Saského Švýcarska své produkty a nabídky.
Přijeďte načerpat nové náměty a matriály pro sebe
i Vaše zákazníky a hosty - těšíme se na Vás.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o.p.s.)

Vstupné 60,- Kč

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti
nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého
není úniku. Sci-Fi, Thriller S titulky, 95 minut. Mládeži
přístupno od 15ti let.

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.
Termíny: neděle 17.3. od 12:00 do 16:00 hodin. S
sebou podložku a vhodné volnější oblečení. Poplatek za jednu lekci 200,- + 50,- Kč

Zámecká kinokavárna
s čajovnou Šluknov
19.3. úterý – O SNĚHURCE (USA 2012)
od 17:00
Komedie/Fantasy (106 min.) Vstupné: 30 Kč
dospělí
31.3. neděle – Sobík Niko – pro celou
rodinu od 14:00
Animovaný/Rodinný/Pohádka (75 min) Vstupné: 30 Kč dospělí,
15 Kč dítě

Hračky z let
1880 - 1980 na zámku
ve Šluknově
Expozice hraček technických a konstruktivních,
tovární i domácí výroby – vláčky, autíčka, různé
typy stavebnic a mechanické hračky, dále dobové
kuchyňky, panenky, kočárky, stolní hry i domácí
loutková divadla z let 1880 až 1980 jsou k vidění ve
výstavních prostorách zámku ve Šluknově. Výstava
potrvá do 12. května 2013. Otevřena bude denně,
včetně víkendů od 09:00 do 11:30, od 12:30 do
17:00 hodin.

Myslivečtí trubači
a vábiči budou soutěžit
ve Šluknově
V sobotu 16. března se do Šluknova sjedou myslivečtí trubači a vábiči zvěře ze středních lesnických
škol a fakult, aby změřili své dovednosti ve 4. ročníku studentské soutěže.
Program: sobota 16. 3.
• 8.30 – 9.00 hod.
slavnostní zahájení soutěže – zámek ve Šluknově
• 9.00 – 15.00 hod.
soutěž mysliveckých trubačů – Dům kultury
ve Šluknově
soutěž ve vábení jelenů – zámek, podkroví
• 18.00 – 19.00 hod.
veřejný koncert účastníků a vyhlášení vítězů
– kostel sv. Václava

Hornolužický den
pláteníků a přírodní
trhy
Ponořte se v neděli 17. března mezi 11:00 – 17:00
hodin do dávných časů a všedního života skromných tkalců plátna Horní Lužice. V Karáskově muzeu v Seifhennersdorfu u manufaktury Tröger (KiEZ
Querxenland) se bude názorně předvádět způsob
pěstování a zpracovávání lnu. V radničním sklípku
budou připravována a podávána typická jídla pláteníků. Na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře
budou přírodní trhy s více jak 70 prodejními stánky.
Celé dění na trhu bude mít pod dozorem loupežnický vůdce Karásek a jeho kumpáni. A neměli byste vynechat ani návštěvu velikonočního zajíčka! Velikonoční zajíček Olli a jeho žena Lotti Langohr mají
ve stejný den otevřený svůj dům v KiEZ “Querxenland” Seifhennersdorf v době od 14 do 17 hodin.
Oblíbení ušáci si připravili pestrý program v rámci
rodinných slavností.
Více informací naleznete na www.karaseks-revier.
de

Sklářské velikonoce
Speciální velikonoční sklářský program pro děti a
dospělé nabízí sklářská krčma Ajeto v Lindavě. Ve
čtvrtek 28. a pátek 29. března od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu 30. a neděli 31. března mezi 11:00 a
20:00 si zde budete moci vyfouknout velkou skleněnou kraslici, uplést si skleněnou pomlázku, či si
vyrobit skleněného zajíce. Více informací najdete
na www.ajetoglass.com.

14. března 2013
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Domeček Na Kopečku Rumburk - program
na březen 2013
KLUB ESKÝCH TURIST KRÁSNÁ LÍPA
VÁS ZVE NA

JARNÍ SRAZ
°
TURISTU 2013
KDY: 23. bIezna 2013
KDE: Krásná Lípa
Program:
1) 10,30 - 11,15 sraz úastník8 na nám$stí pIed Besedou
2) 11,15 - 11,30 prezentace úastník8 pIed kostelem
3) 11,30
zahájení Jarního srazu v kostele
(hra na varhany, zdravice host8,
vystoupení p$veckého sboru)
4) 13,00
odchod na trasy
- m$stský okruh - pr8vodce Ing. Linhart,
starosta m$sta,
- Karlova výšina - pr8vodce p. Peterka
Každý aktivní úastník obdrží pam$tní list.

„Křesťanské Velikonoce
- tajemství vzkříšení“
Středa 20.3. 2013 – 19:00 hodin
Nad šálkem čaje se setkáme s
evangelickým farářem Filipem
Šimonovským. Velikonoční téma
v jeho podání tento večer!
Tvořivé odpoledne nejen
pro děti
Středa 27.3.2013 – 15:00 hodin
Tvořivé dílny nejen pro děti a je-

jich rodiče s velikonoční tématikou. Zdobení kraslic, velikonoční
tradice a zvyky. Proč se vlastně
slaví a jaké rukodělné výrobky
jsou s nimi spojeny. Povede Bára
Zezulová a Klára Kunovičová.
Čtvrtek 28.3.2013 – 20:00
hodin v kostelíku
Noc zhasínajících světel
Scénické čtení k událostem
Zeleného čtvrtka
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Další cenná trofej pro
KBC Krásná Lípa!
Ve dnech 8. až 10. března se v Mělníku konalo Mistrovství České Republiky v boxu školní mládeže a kadetů.
Náš jediný zástupce Ládik Grundza neměl ve své váze
soupeře a tak jsme museli o váhu výš do – 57 kg. Ve finále na něj čekal Kosmel z Havířova, a i když se snažil,
výsledek 12: 2 pro nás vypovídá o jasné převaze Ládi. Je
to Láďův už druhý republikový titul v klasickém boxu,
pro náš oddíl další obrovský úspěch a k tomu jubilejní
desátý republikový titul celkem.
Sportu zdar a boxu zvlášť! Milan Dušek

Nábor mladých volejbalových nadějí
Jsi –li nažhavený naučit se hrát volejbal a prát se o vítězství a chodíš do 5- 9. třídy,
zveme Tě na nábor do oddílu krásnolipského volejbalu, který se bude konat
v neděli 14. dubna od 9:00 v tělocvičně v Krásné Lípě.
Čekají tě tréninky, ale také turnaje a zápasy mezi vrstevníky, kde můžeš změřit síly,
spousta zážitků a dobrá fyzička. Vše co potřebuješ, aby si se stal dobrým volejbalistou
Tě naučíme, stačí jen chuť, čas a disciplína.
Přivítáme i rodiče, kvůli dalším informacím.
Těší se na vás trenéři a ostatní volejbalisté.

4.ročník spinningového
maratonu
Všichni jste srdečně zváni na jedinečnou sportovní akci SPINNINGOVÝ MARATON aneb „4 hodinky
v sedle i ze sedla“. Akce se uskuteční v sobotu 16.
března v 10:00 hodin v Továrně – Domu volného
času v Krásné Lípě (v 1.patře). S sebou si přineste
dobrou náladu a výdrž. Pitný režim v podobě iontového nápoje je v ceně vstupného. Své místo si rezervujte předem ve fitku nebo na tel.: 723 925 380.
Těším se na vás!!!
(Dana Bisová)

Pinec open
Krásná Lípa 2013
V sobotu 2. března proběhl v tělocvičně sportovního areálu v Krásné Lípě turnaj ve stolním tenisu
- Pinec open 2013. Celkem 13 účastníků se utkalo
ve dvou skupinách každý s každým a nejlepší tři
postoupili do finálové skupiny. Po sečtení výsledků zvítězil krásnolipský Richard Sýkora. Vítěz získal
pohár a pamětní tričko, které věnoval Tomáš Jakl,
GPJ reklamy. Více fotografií najdete ve fotogalerii
na www.krasnalipa.cz.
(Sport Areál)

Femině vládli muži
Jako již tradičně jsme otevírali jaro a vítali MDŽ
sportem – volejbalovým turnajem zvaným FEMINA.
V sobotu 9. března se v tělocvičně sešla čtyři ženská
družstva a počet teamů na pět pak zaokrouhlili na
pět ochotní krásnolipští volejbalisté - muži, kteří,
jak se říká, s růží mezi trny - jedinou volejbalistkou,
hrdinně odolávali všem ostatním zástupkyním něžného pohlaví. Ty jim samozřejmě nedaly nic zadarmo a tak se bojovalo ze všech sil až do pozdních
hodin.
Dlužno říci,že i když se ženy bránily statečně, muži
nám opět ukázali, kdo že je na hřišti pánem.
1. Krásná Lípa - muži (V. Prokešová, J. Podhorský, M.
Sova, J. Špicar, J. Čech)
2. Krásná Lípa – ženy (M. Podhorská, D. Bisová,

R. Michlíková, V. Povolná, Z. Churáčková,
D. Lehoczká)
3. Děčín
4. Rumburk
5. Šluknov
Obdarováni dobrotami a žlutou narciskou, která v
nás probouzí naději, že už konečně nastane to pravé jaro, jsme se protentokrát zvesela rozloučili. A
na závěr – kdo chce s námi zažít atmosféru zápasů,
turnajů a dalších volejbalových akcí, anebo jen jednoduše chce rozhýbat tělo – přivítáme ho v našem
kruhu, přijít můžete kdykoli v neděli od 9:00, či v
pátek od 20:00 hodin do tělocvičny v Krásné Lípě.
Na další nadšence se společně těší krásnolipští volejbalisté.
(D.Lehoczká)

14. března 2013
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 13. 2. 2013
Zpráva o plnění úkolů z 14. a 15. ZZM
Usnesení ZM č. 16 - 01/2013
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 14. a 15. ZZM
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou bez
připomínek.
Náměty investic města 2013 a 2014
Usnesení ZM č. 16 - 02/2013
ZM bere na vědomí předběžný návrh plánu hlavních investic
města na roky 2013 a 2014 včetně školských objektů a
rámcové vyčíslení dalších prací při případné rekonstrukci
budov školní jídelny a školní družiny.
Kanalizace Kr. Lípa - poskytnutí dotace
Usnesení ZM č. 16 - 03/2013
ZM se seznámilo s Rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu
CZ.01.02/1.1.00/09.03634 Kanalizace Krásná Lípa a návrhem
Smlouvy č. 09031081 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci Kanalizace Krásná Lípa a schvaluje
její přijetí a podpis.
ZM schvaluje realizaci stavby a účinnost příslušné Smlouvy o
dílo s dodavatelem stavby.
Energetické úspory budov ŠJ a ŠD
Usnesení ZM č. 16 - 04/2013
ZM se seznámilo s Rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu
Energetické úspory u budov školní jídelny a školní družiny
v Krásné Lípě a schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
a schvaluje její přijetí a podpis.
ZM schvaluje realizaci stavby a účinnost příslušné Smlouvy o
dílo s dodavatelem stavby.
Tenisový kurt - příspěvek z uplatněné kauce
Usnesení ZM č. 16 - 05/2013
ZM schvaluje použít částku 60 000 Kč z uplatněné kauce
dle Dohody o kauci č. 2011/19/14-436, uzavřené s firmou
TENNIS Zlín, a. s., Louky, Šternberská 300, 763 02 Zlín, jako
příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa na doplnění vybavení sportovního areálu.
ZM ukládá RM zohlednit toto rozhodnutí v návrhu rozpočtu
města na rok 2013.

Žádost o souhlas s provedením díla p. o. ZŠ a MŠ
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 - 06/2013
ZM projednalo žádost p. o. Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa o provedení díla Oprava podlahy ve školní
kuchyni a schvaluje provedení díla v předloženém rozsahu.
ZM schvaluje financování díla Oprava podlahy ve školní
kuchyni v celkové výši 169 000 Kč z FRIM p. o. Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa.
Nemovitosti - prodej objektu Studánecká 564/16,
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 - 07/2013
ZM schvaluje změnu termínu uzavření kupní smlouvy v
usnesení ZM č. 14 - 05/2012. V poslední větě usnesení se
nahrazuje termín do 28. 2. 2013 termínem do 30. 4. 2013.
Byty - odstoupení od smlouvy
Usnesení ZM č. 16 - 08/2013
ZM schvaluje výpověď Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2000/40/13-267 uzavřené s Miroslavem
Suchomanem a Olhou Havrylyuk oba bytem Nemocniční
1149/12a, Krásná Lípa, na koupi bytu č. 19, Nemocniční
1149/12a. ZM schvaluje finanční vyrovnání dle bodu VII.
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13267. ZM schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2000/40/13-267.
Elektropřípojka k pivovaru
Usnesení ZM č. 16 - 09/2013
ZM bere na vědomí dopis zástupce firmy Křinický pivovar,
s. r. o. ve věci problému s elektrickým napojením objektu
Křinické náměstí 7/12 a schvaluje využití pozemků města
pro nový resp. zesílený přívod a s tím spojené úkony vč.
souvisejících smluv. ZM ukládá RM, aby v závislosti na
postupné administraci příslušného povolení a realizaci stavby
schvalovala potřebné úkony.
Aparthotel - řešení Dohody o kauci
Usnesení ZM č. 16 - 10/2013
ZM schvaluje vrácení kauce dle Dohody o kauci č. 2011/19/14212, uzavřené s firmou TOONAN s. r. o. se sídlem Evropská
2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupenou jednatelem
PhDr. Zdeňkem Neterdou, 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 a splní případné další závazky.
Žádost sportovní hřiště
Usnesení ZM č. 16 - 11/2013
ZM schvaluje změnu v usnesení č. 15-09/2012.
V poslední větě se mění spoluúčast města 50 000 Kč a zvyšuje
se na 100 000 Kč, a to z 1. investiční rozpočtové rezervy.
Kontrola FV za rok 2012
Usnesení ZM č. 16 - 12/2013
ZM neschvaluje o. s. Čačipen možnost nového vyúčtování
příspěvku na činnost poskytnutého na rok 2011.
ZM trvá na vrácení příspěvku na činnost na rok 2011, dle
usnesení ZM č. 14-43/2012 ze dne 28. 11. 2012, a to v
termínu do 31. 5. 2013.
Manažer prevence kriminality
Usnesení ZM č. 16 - 13/2013
ZM jmenuje manažerkou prevence kriminality Janu
Drobečkovou.
Plán práce ZM na rok 2013
Usnesení ZM č. 16 - 14/2013
ZM schvaluje plán práce ZM na rok 2013 dle přílohy.
Poskytnutí půjčky
Usnesení ZM č. 16 - 15/2013
ZM schvaluje poskytnutí půjčky KČT Krásná Lípa na
rekonstrukci rozhledny na Vlčí hoře do výše 260 tis. Kč. ZM
ukládá RM připravit příslušnou smlouvu.
Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 16 - 16/2013
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z
diskuse členů ZM:
- prověřit možnosti povinnosti občanů k napojení na
splaškovou kanalizaci.
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarosta: Jan Kolář
Ověřovatelé: Leoš Virgler, Jiří Podhorský

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 41. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27. 2. 2013
I. Hlavní program
Závěry z 16. ZM ze dne 13. 2. 2013
Usnesení RM č. 41 - 01/2013
RM projednala průběh a závěry 16. zasedání ZM ze dne 13.
2. 2013 a ukládá:
- Bc. Dagmar Mrázové připravit smlouvu na poskytnutí půjčky
KČT Krásná Lípa na financování akce výměny oken a dalších
prací na rozhledně na Vlčí Hoře,
- Karlu Marešovi řešit obsah interpelace Josefa Myšáka
a prověřit možnosti vynucení napojení na splaškovou
kanalizaci a ověřit počty připojených objektů.
II. Došlá pošta
Prodej pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 41 - 02/2013
RM vyhlašuje záměr prodat pozemky:
st. p. č. 589 o výměře 136 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 843/1 o výměře 2729 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 41 - 03/2013
RM vyhlašuje záměr pronajmout pozemky:
p. p. č. 214 o výměře 154 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 215/2 o výměře 250 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Souhlas s převodem
Usnesení RM č. 41 - 04/2013
RM doporučuje ZM vydat Evě Štifterové, Krásná Lípa, Vlčí Hora
20 souhlas s převodem
p. p. č. 768, k. ú. Vlčí Hora (dříve část p. p. č. 1446, k. ú. Vlčí
Hora) na dceru Catherine Štifterovou.

Souhlas s převodem pozemku
Usnesení RM č. 41 - 05/2013
RM doporučuje ZM vydat Ing. Haně Juklíkové, Švýcarská
2460, Kladno souhlas s převodem 1/2 p. p. č. 527/1 a st. p.
č. 290, vše k. ú. Krásný Buk na Ing. Vladimíra Naxeru, Krásný
Buk 111, Krásná Lípa.
Byty - podnájem bytu č. 28, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 41 - 06/2013
RM schvaluje Liboru Cejnarovi bytem Smetanova 1274/3,
Rumburk podnájem bytu č. 28, Nemocniční 1149/12a pro
Zoltána Czabana bytem Medová 275, Dolní Poustevna na
dobu neurčitou.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 19, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 41 - 07/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2000/25/13-264 na byt č. 19, Nemocniční 1149/12a s
Miroslavem Suchomanem a Olhou Havrylyuk oba bytem
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa k 31. 3. 2013.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 35, Nemocniční
1137/6
Usnesení RM č. 41 - 08/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č.
2010/25/29-236 na byt č. 35, Nemocniční 1137/6 s Antonií
Törökovou bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa
k 31. 3. 2013.
Byty - změna ve výpočtovém listu
Usnesení RM č. 41 - 09/2013
RM schvaluje nájemkyni Daně Jožákové změnu ve

výpočtovém listu k nájemní smlouvě na byt č. 5, Elišky
Krásnohorské 781/19, kterou se navyšuje počet bydlících
osob z jedné na dvě.
Pronájem travnatého hřiště
Usnesení RM č. 41 - 10/2013
RM schvaluje pronájem travnatého hřiště Fotbalové škole
Litvínov, o. p. s. za účelem letního soustředění malých
fotbalistů v termínech od 4. 8. - 10. 8. 2013 a 11. 8. - 16. 8.
2013 za paušální částku 4 000 Kč za 30 hod. jako částečná
úhrada nákladů na provozní výdaje.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o servisu výtahů - Nemocniční
1156/16
Usnesení RM č. 41 - 11/2013
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2006/11/29-238 o
servisu výtahu pro objekt Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa
s firmou OTIS a. s., J. Opletala 1279, Břeclav, kterým se mění
výše paušální ceny.
III. Různé
Byty - pronájem - byt č. 2, Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 41 - 12/2013
RM projednala tíživou životní situaci rodin po požáru v ulici
Komenského 452/11.
RM schvaluje výjimku Pravidel pro pronájem městských bytů
a bytů v domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě a
schvaluje pronájem bytů:
a) bytu č. 2, Křinické náměstí 6/11 Tomášovi Grabkovi bytem
Komenského 452/11, Krásná Lípa
b) bytu č. 3, Pražská 450/48 Michalovi Chňapkovi bytem
Komenského 452/11, Krásná Lípa
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oběma na dobu určitou do 31.1.2014 dle předloženého
návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 19,
Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 41 - 13/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat od 1. 4. 2013
byt č. 19, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti
1+1 (32,11 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 uhrazení kupní ceny bytové jednotky v minimální výši
253 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy příp. uhrazení kupní ceny v max. 84 měsíčních
anuitních splátkách.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 35, Nemocniční
1137/6
Usnesení RM č. 41 - 14/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 1. 4. 2013 byt č. 35,
Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 1 (29,49
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.
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 41 - 15/2013
RM schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor v
roce 2013 v souladu s ustanoveními nájemních smluv dle
předloženého návrhu.
Účetní závěrka města Krásná Lípa za rok 2012
Usnesení RM č. 41 - 16/2013
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Krásná Lípa
k 31. 12. 2012 v předloženém znění.
ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 - 17/2013
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa k 31.12.2012 v
předloženém znění.
Kostka, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 41 - 18/2013
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka
Krásná Lípa k 31. 12. 2012 v předloženém znění.
Daňové plnění za rok 2012
Usnesení RM č. 41 - 19/2013
RM se seznámila a bere na vědomí daňové plnění za rok 2012
dle přílohy.

Rekonstrukce domu služeb
Usnesení RM č. 41 - 20/2013
RM ukládá vedoucímu odboru majetkového a civilně
správního panu Petrovi Olivovi, aby ve spolupráci s vedoucím
odboru výstavby Ing. Jiřím Rousem vyčíslil náklady na nutná
stavebně technická opatření realizovaná v domě služeb pro
případ, že město nepřijme dotaci na akci Rekonstrukce centra
sociální integrace.
Mezinárodní hudební festival
Usnesení RM č. 41 - 21/2013
RM bere na vědomí informaci o možnosti pořádání části
mezinárodního hudebního festivalu v Krásné Lípě v roce 2013
a případně každoroční opakování.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Usnesení RM č. 41 - 22/2013
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.
2013/49/15-154, na zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, týkající se
uložení nové zemní kabelové přípojky pro objekt Křinické
nám. č.p. 7 - Pivovar.
Ceník ke smlouvě o odstranění odpadu skládka
Rožany u Šluknova
Usnesení RM č. 41 - 23/2013
RM schvaluje ceník pro skládku Rožany u Šluknova ke
smlouvě 2001/14/19-264 o odstraňování odpadů uzavřenou
mezi městem Krásná Lípa a firmou Marius Pedersen a. s., se
sídlem Průběžná 1040/3, Hradec Králové.
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Usnesení RM č. 41 - 24/2013
RM schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle předloženého návrhu.
Pravidla pro přidělování dotací organizacím
Usnesení RM č. 41 - 25/2013
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro přidělování
finančních příspěvků městem na podporu kulturní,
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží dle přílohy.
Podle nových pravidel budou poprvé přidělovány finanční
prostředky v roce 2013.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok
2013
Usnesení RM č. 41 - 26/2013
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a
mimořádné inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2013 a termíny konání všech inventur dle předloženého
návrhu.

Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok
2013
Usnesení RM č. 41 - 27/2013
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení
jednotlivých inventarizačních komisí pro rok 2013 dle
předloženého návrhu.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 41 - 28/2013
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa
dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění úkolů z 39. RM
Usnesení RM č. 41 - 29/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 39. RM
předloženou tajemnicí MěÚ Mgr. Lucií Hankovou.
Program kina a kalendář akcí na březen 2013
Usnesení RM č. 41 - 30/2013
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na březen
2013.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 41 - 31/2013
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený kronikářem
Ivanem Jaklem za měsíc leden 2013, dle předloženého
návrhu.
Nominace do dozorčí rady o. p. s. ČŠ
Usnesení RM č. 41 - 32/2013
RM schvaluje jmenování RNDr. Ivany Preyové do Dozorčí rady
o.p.s. České Švýcarsko
na další funkční období.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- přehled pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná
Lípa k 31. 12. 2012,
- dohoda mezi p. o. Kostka Krásná Lípa a Klubu českých
turistů Krásná Lípa o krátkodobém pronájmu nebytových
prostor T-klubu,
- změna jízdního řádu autobusů - posílení spojů Rumburk Krásná Lípa,
- pravidla soutěže Léto v Krásné Lípě.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání Finančního výboru ze dne 11. 2. 2013.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
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.
Své odpovědi zasílejte na e-mail:
krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Velice nás těší, že se do
soutěže zapojují další noví soutěžící. Děkujeme Vám za Váš zájem
a věříme, že Vás naše otázky zaujali a přináší Vám nové poznatky.
Tentokrát se Vás ptáme, kde byste
hledali srub na obrázku, komu patří a podle čeho chaty získaly svůj
název.
Odpověď z č. 445, kterou pro Vás
připravil Václav Hieke:
Jedná se o mikulášovický kostel
sv. Mikuláše, který byl postaven
v letech 1551 až 1555 a rozšířen
a přestavěn byl v letech 1694 až

1695. První písemná zmínka o Mikulášovicích pochází z roku 1446 a
město proslavila nožířská výroba,
když ve městě byla v roce 1794
Ignázem Röslerem zahájena nožířská výroba. Tento podnik byl roku
1817 pojmenován jako Továrna
na drobné ocelové zboží, později
upraven na Továrna na ocelové
zboží následovníka Ignáce Röslera, pak na Továrna na nože synů Ignáze Röslera a v letech 1945–1946
Ignác Rösler a synové pod národní
správou. Největšího rozmachu pak
toto odvětví dosáhlo v 19. století, kdy byly založeny další továrny (1870 Franz Frenzel (FRENIX),
1885 Julius Pilz a pak Joh. Eduard
Dittrich, Hubert Knoch a další továrny s více či méně zaměstnanci).
Roku 1955 na těchto základech byl
založen národní podnik MIKOV,
který v prostorách tehdejší firmy
IGNAZ RÖSLER´S SÖHNE vyrábí
dodnes nože, jako poslední nositel
této tradice.
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