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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 9. 5. 2013
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 25. dubna

4,- Kč

Výstavba II. etapy kanalizace začala
Po mnohaletém administrativním martýriu
byly konečně v tomto týdnu zahájeny stavební práce na výstavbě II. etapy kanalizace. Akce
navazuje na I. etapu z let 2002-2005, v rámci
které byla vybudována nová centrální čistírna
odpadních vod v Krásném Buku a základní páteřní kanalizační síť v délce 7 km včetně 205
přípojek.
Ve stávající etapě bude vybudováno 8,3 kanalizace a 300 přípojek. Město Krásná Lípa tak v
dohledné době splní závazek v odkanalizová-

Národní park zapůjčil hasičům stříkačku
Klíče od přenosné hasičské motorové stříkačky převzali do bezplatné zápůjčky od ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko
Pavla Bendy krásnolipští hasiči. V rámci své
působnosti zasahují totiž naši hasiči i při po-

žárech na území Národního parku. Jedná se
často o komplikované, technicky a časově náročné zásahy, při kterých se jistě pro přenosné
čerpadlo najde uplatnění.
(r)

ní sídel o velikosti nad 2000 obyvatel, ke kterému se Česká republika zavázala při vstupu
do EU.
Ve středu bylo zahájeno odfrézování povrchů
a další práce v ulicích: Mánesova, Dvořákova,
Alšova a Nemocniční (v horní části). Následně
budou zahájeny výkopové práce a pokládka
kanalizačních trubek.
Jedná se o rozsáhlou a náročnou investiční akci, ze které bude vyplývat řada různých
omezení. Především pak v užívání komunikací, při přístupech k domům a dalším objektům. Dopady budou dodavatelem minimalizovány, přesto je potřeba dbát při pohybu v
okolí stavby zvýšené opatrnosti.
Veškeré požadavky, stížnosti či postřehy k průběhu akce (závady ve schůdnosti či sjízdnosti
komunikací, překážky v pohybu, poškození
majetku, poškození individuálních a historických odvodnění atp.) nám laskavě neprodleně sdělte na níže uvedených kontaktech:
Michaela Sochová – manažer projektu:
412 354 838, sochova@krasnalipa.cz
Karel Mareš – pracovník odboru výstavby:
412 354 832, mares@krasnalipa.cz
Podatelna MěÚ Krásná Lípa: 412 354 820,
podatelna@krasnalipa.cz
Náklady akce budou 92 mil. Kč, předpokládaná dotace bude činit cca 46 mil. Kč, vše v
cenách bez DPH. Výstavba kanalizace by měla
být dokončena ke konci roku 2014.
Vyzýváme vlastníky objektů na trasách II. etapy, aby si v kanceláři odboru výstavby u Karla
Mareše vyzvedli projektovou dokumentaci
na soukromou část přípojky pro svou nemovitost.

(Město Krásná Lípa)
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Svoz
separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 6.5.
2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 9.5. 2012 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 20.5. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 23.5. 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.

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
aktivizacerodin@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Po-St : 11:00-14:00
ÚT-ČT : 9:00-12:00
Pá: jenom objednaní
Občansko právní poradna
JUDr. Pražák
Každé první a třetí pondělí
v měsíci
od 17:00-18:00
Objednávejte se na
poradna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 839

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

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
Sociálně aktivizační služby tel.: 412 354 841
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
Praní, žehlení, mandl
sas1@krasnalipa.cz
úklidy domácností i firem
tel.: 774 974 583
pradelna@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 842
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Vzdělávací kurzy dle
Pro děti do 6 let
aktuální nabídky:
Po, St: 9:00-11:00
Komunitní plánování
vcelka@krasnalipa.cz
tel.: 412 354 844
tel: 412 354 843
Komunitní plánování na
Hlídání dětí a půjčovna
Šluknovsku
kostýmů pro děti
Katalog sociálních služeb
tel.: 777 291 359
kostka@krasnalipa.cz

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
stále noví a noví
soutěžící. Všem
děkujeme. Tentokrát se Vás ptáme,
jak se jmenuje
údolí, ve kterém
se nalézá zchátralý
objekt na snímku.
Čím se toto letovisko v minulosti
proslavilo a jak se
jmenuje kopec,
pod kterým se areál rozkládá?
Odpověď z č. 448,
kterou pro Vás
připravil Václav
Hieke:
Fragment,kter ý
jsme uveřejnili na
fotografii v minulém Vikýři byste

našli v areálu architektonické chlouby Rumburku v
Loretě - jedná se o „Svatou chýši“, jejíž stavba byla
započata v roce 1704 a dokončena byla v roce 1707.
Iniciátorem myšlenky na zbudování loretánské kaple byl její donátor kníže Anton Florian z Liechteniteinu. V letech 1691 - 94 byl vyslancem vídeňského
dvora v Římě. V roce 1691 navštívil italské Loreto.
Mariánská svatyně jej natolik zaujala, že se rozhodl
vybudovat stejnou stavbu v Rumburku. Realizaci
myšlenky byl pověřen vídeňský archytekt Johann
Lukas Hildenbrandt.

Štěpkovací dny i letos na jaře
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo pro
občany bezplatné štěpkování. Tentokrát vzhledem
k zimnímu charakteru počasí v termínu do 15. 5.
2013! Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastní-

ho štěpkování je nezbytné připravit ořezané větve
na technice přístupné místo, silnými konci k jedné
straně.

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
lichý týden od 12:00 do 14:00 hodin
sudý týden od 10:00 do 12:00 hodin

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)
Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 27. – 28. 4. 2013 MUDr. Rambousková Rita, Riegrova 773/72, Děčín I, tel.: 412 526 250
- 1. 5. 2013 MUDr. Křemen Adolf , Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 4. – 5. 5. 2013 MUDr. Pojtingerová Hana, Divišova 140/10, Děčín IV, tel.: 412 586 361
- 8. 5. 2013 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
- 11. – 12. 5. 2013 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II – Nové Město, tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Příspěvky na střechy,
ploty a fasády v roce
2013
I v letošním roce zastupitelé schválili prostředky na
pomoc obyvatelům města při opravě plotů, střech
a fasád. Z rozpočtu města bylo na tyto příspěvky
vyčleněno 160 tisíc korun. Při splnění stanovených
podmínek má tak trvale bydlící člověk možnost získat příspěvek až 15 tisíc korun na střechu či fasádu.
Částku až čtyři tisíce korun na opravu plotu směřujícího do ulice může získat i vlastník rekreačního
objektu. Žádost si můžete vyzvednout na městském úřadě nebo stáhnou na webových stránkách
města www.krasnalipa.cz. Vyplněnou ji pak odevzdejte na podatelně MěÚ.
(r)

Národní park připravil
pro návštěvníky
rekordní počet akcí
Rekordních téměř pět desítek akcí pro veřejnost
připravila pro letošní rok Správa Národního parku České Švýcarsko. Zájemci se tak mohou těšit
na řadu exkurzí, oslav významných dnů ochrany
přírody, případně se mohou zapojit do praktické
ochrany cenného přírodního a kulturního dědictví
národního parku.
V loňském roce Správa NP České Švýcarsko poprvé za dobu existence národního parku, umožnila
zájemcům nahlédnout do rodinného života sokolů stěhovavých. Také letos by tuto atraktivní akci
ráda zopakovala. Úplnou novinkou pak bude výlet
za troubícími jeleny v období jejich říje. I letos se
návštěvníci parku mohou těšit na ukázky starých
lesních řemesel, tentokrát na výrobu smoly a dehtu. Neméně atraktivní jistě bude také horolezení
se skalní četou, kterým by si Správa NP ráda připomněla letošní 125. výročí prvního sportovního
horolezeckého výstupu na území dnešního národního parku a v českých zemích vůbec.
Kompletní seznam plánovaných akcí je uveřejněn
na webových stránkách správy národního parku
www.npcs.cz a v tištěné podobě v brožuře „Akce
pro veřejnost v roce 2013“, která je k dostání v regionálních informačních střediscích.
(Richard Nagel)
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Podpora organizací ve městě
Město Krásná Lípa každým rokem podporuje organizace ve městě formou finančních dotací na akce a
činnost, ale i technickou výpomocí organizacím při
pořádání akcí.
I přes napnutý rozpočet města byl v letošním roce
příspěvek pro organizace navýšen a to na 380 000,Kč z čehož je 164 000,- Kč na činnost, 160 000,-Kč na
akce a 56 000,- Kč je rezerva pro neplánované akce,
případně se použijí na odměny pro organizace, které v tom daném roce získaly významné ocenění pro
město či celý rok aktivně pracovaly a reprezentovaly tak naše město.
Další finanční podpora v řádu mnoho desítek korun
jde ještě na mimořádné akce ve městě jako je např.
Tour de Feminin.
Dále je poskytována technická výpomoc, která pod
sebou skrývá zapůjčení prostor např. kulturního
domu nebo volné hodiny v tělocvičně pro sportovní oddíly, údržbu fotbalového hřiště, zapůjčení
majetku města (např. lavičky, stánky,…), elektrické
připojení, pomoc pracovníků technických služeb
města a mnoho dalšího.
Jak finanční prostředky, tak i technickou výpomoc

na základě pravidel pro přidělování těchto příspěvků a na základě doporučení komise pro přidělování
dotací schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. března 2013.
Město má zájem na pořádání akcí místními organizacemi, rádo je podpoří a spolupracuje. Díky této
spolupráci můžeme říci, že Krásná Lípa je městem
akcí a společenských událostí. Pro přehled je zde
tabulka rozdělení příspěvků organizacím pro rok
2013.
(Jana Drobečková)

Klub českých turistů z Krásné Lípy
se dočkal nečekaného ocenění
Na celostátní konferenci KČT, která se konala v Pardubicích převzali krásnolipští turisté čestné uznání
za třetí místo v celorepublikové soutěži „Turisté přírodě“ za rok 2012. Třetí příčku získali za 801odpracovaných brigádnických hodin. A i v jednotlivcích
jim patří třetí místo a to zásluhou Mikuláše Peterky,
který odpracoval 161 brigádnických hodin. Pavel
Podhorský s odpracovanými 98 hodinami skončil
na místě šestém.
Tuto soutěž každoročně vyhlašuje komise ochrany přírody při Ústředním klub Českých turistů v
Praze již několik desítek let. Do soutěže se přihlásilo třináct klubů, z toho jednapadesát jednotlivců.
Aktivní členové-důchodci vytvořili “brigádnickou
skupinu“, které se zaměřila na opravy a rekonstrukce toho, co v devadesátých letech v okolí Krásné
Lípy turisté vybudovali. Mimo jiné se tak opravila
například vyhlídka na Karlově výšině, kde je nová
panoramatická tabule, rekonstruovala se studánka

„Blažena“, či Mnišský“ pramen, opravily se a natřely
některé lesních laviček, údržby se dočkaly i prameny Křinice - tři studánky
(KČT Krásná Lípa)

ŽÁDOST O VÝPOMOC
V sobotu 8.června pořádá KČT Krásná Lípa ve
spolupráci s MěÚ Krásná Lípa tradiční „Pohádkový les“ spojený se staročeským jarmarkem a
bohatým celodenním kulturním programem.
Tato náročná turistická akce vyžaduje hodně
organizačních příprav, neboť zájmem klubu je
pohádkový les neustále zkvalitňovat.
Proto se obracíme na Vás a žádáme Vás o
výpomoc. Kdo má zájem se na této akci jakoukoliv formou podílet – především pak být
pohádkovou bytostí, pomoci při prezentaci
na startu nebo v cíli a podobně bude vítán.
Informovat se můžete u Mikuláše Peterky tel.
412 383 768 nebo na 733 153 401, či na emailu: mikulas.peterka@seznam.cz.
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Turistická sezóna odstartovala
na Malé Pravčické bráně
České Švýcarsko v sobotu oficiálně zahájilo turistickou sezónu. Přímo v národním parku byla při
této příležitosti předána turistům nová vyhlídková plošina na Malé Pravčické bráně. Čtyři desítky
účastníků akce také pokřtily několik nových publikací pro nadcházející sezónu, mezi nimi Turistické
jízdní řády 2013, nebo publikaci Zážitky v Českém
Švýcarsku.
V letošní turistické sezóně mohou návštěvníci zažít
nový výhled z Malé Pravčické brány, projít se po
částečně obnovené naučné stezce Okolím Růžové,
odpočinout si na nových vyřezávaných lavicích na

rozcestí Kanape (nedaleko Rudolfova kamene a Koliště) nebo v Balzerově ležení (za Mariinou vyhlídkou).
Těšit se mohou také na pohodlnější
přístup na skalní hrádek Šaunštejn,
nové dřevěné schody ve vstupní
části budou dokončeny ještě před
začátkem hlavní turistické sezóny.
Kromě toho mohou návštěvníci
využít také pestré nabídky více než
pěti desítek akcí pro veřejnost.
(Tomáš Salov)

Otevření turistické sezóny 2013
Společnost České Švýcarsko spolu se Správou Národního parku ČŠ a s dalšími
partnery již tradičně v dubnu slavnostně zahájila novou turistickou sezónu v
Českém Švýcarsku řadou výletů i sportovních akcí.
Zapomenutými stezkami se například návštěvníci mohli vydat za nejkrásnější-

mi místy zadního Českého Švýcarska z Mezní Louky do soutěsky Křinice.
(r)
……nebo si mohli zasportovat při in-line a cyklo jízdě Českým Švýcarskem z
Krásné Lípy do Kyjova a zpět

Výstava v Krásné Lípě
V Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa se
konala kreativní výstava spojená s mezinárodní
soutěží. Domov poskytuje pobytovou sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním a
uživatelé služby ve svém volném čase vyrábí v rukodělné dílně originální výrobky, z nichž větší část
byla prezentována právě na této výstavě. Jednalo
se zejména o kraslice, užitkovou a dekorační keramiku,jarní truhlíky, či velikonoční závěsy. Výstava
byla velmi kreativně nainstalována. Návštěvníka
potěšila například vytvořená divadelní scéna, kde
žena v kroji pekla velikonočního beránka, nebo
vtipně postavena galerie,,U Pepka“, či sedm metrů
dlouhá chodba, kterou se procházelo nasvíceným
tunelem ze samých kraslic. Tyto kraslice byly nasbírány v průběhu šesti let a představují již velmi
hodnotnou a obsáhlou sbírku. Neexistuje technika
zdobení, kterou byste zde nenašly. A i když již výstava skončila, přicházejí za námi do domova stále
návštěvníci, aby se potěšili, inspirovali a obdivovali
dovednost našich uživatelů. Součástí výstavy byla
i soutěž ,,O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. V našem Domově proběhla již šestým rokem s mezinárodní účastí Polska a Německa. Letošní ročník
zvítězilo pštrosí, madeirové vajíčko ze zařízení DD
Filipov. Návštěvník po prohlídce této unikátní výstavy pln zážitků a dojmů si mohl odpočinout v
,,čajovně“, kde ochutnal z široké nabídky čajů, pře-

vážně bylinného charakteru.
Přijeďte i vy k nám, rádi Vám předvedeme naši kreativní tvorbu a nové nápady, nebo nahlédněte na
www.dzrkrasnalipa.cz.
Těšíme se na Vás! Oddělení ZVNČ

Noc s Andersenem
V pátek 5.dubna se také naše knihovna přidala k
akci „Noc s Andersenem“. Letošního nočního dovádění se zúčastnilo deset dětí. Děti vyráběly záložky
do knihy, v programu nechybělo samozřejmě ani
čtení, soutěže a také tolik oblíbená stezka odvahy.
Také mezi nás přišla tajemnice městského úřadu
Lucie Hanková a předala dětem diplomy a malé
dárky. Děti v knihovně přespaly a ráno, po malé
snídani, se rozcházely do svých domovů plné dojmů a zážitků. (r)
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Soutěž „Léto v Krásné Lípě“
Pokud v letošním létě bude jedním
d í z vašich
ši h cílů
ílů i KKrásná
á á Lí
Lípa a b
budete
d se zde
d i
ubytovávat, neváhejte a přihlašte se do soutěže „Léto v Krásné Lípě“. Stačí vyplnit soutěžní formulář a spolu s potvrzením o ubytování je zaslat elektronicky
nebo poštou. Kromě zážitků můžete svůj pobyt u nás zúročit i milou výhrou.
Pořadatelem soutěže s názvem „Léto v Krásné Lípě“ je město Krásná Lípa. Ukončení soutěže je 31. října 2013. Slosování o ceny se uskuteční do 30. listopadu.
Seznam výherců bude zveřejněn na www.krasnalipa.cz a v městském půlměsíčníku Vikýř.
kýř.

Výhry: 11. TTablet
pobyt pro dvě osoVýh
bl v hodnotě
h d ě minimálně
i i ál ě 5000 Kč,
Kč 2.
2 Víkendový
Vík
by včetně stravování a průkazu na pronájem sportovišť ve sportovním areálu
v Krásné Lípě v hodnotě 4000Kč, 3. Zážitkový výlet s průvodcem pro 2 osoby
v hodnotě 2000Kč, 4. Poukaz na wellnes služby v hodnotě 1000Kč, 5. A mnoho
dalších atraktivních cen (významné publikace, volné vstupenky, …)
Úplná pravidla budou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na
webové adrese
www.krasnalipa.cz.
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Stavění Máje, lampiónový průvod
a pálení čarodějnic
Stavění máje - úterý 30. dubna od 18:30 hodin za
Domem služeb
Lampiónový průvod - úterý 30. dubna od 19:30 hodin od školy
Nezapomeňte na masky - malé čarodějnice a čaro-

dějové jsou vítáni, na tři nejhezčí masky čeká odměna
Pálení čarodějnic - úterý ve 20:00 hodin u T - klubu,
kde se o hodinu později můžete podívat na malý
ohňostroj

Divadelní komedie
Ženitba
V neděli 5. května v 19:00 hodin vás zve Divadelní
soubor Hraničář z Rumburku do Kulturního domu v
Krásné Lípě na divadelní komedii Ženitba Nikolaje
Vasilijeviče Gogola. Vstupné je 80,- Kč.

Drobné sakrální
památky Šluknovského
výběžku a Horní Lužice
v Loretě
Příběhy a fotografie čtyř desítek křížků a kapliček
nabízí do konce května objevná výstava v ambitu rumburské Lorety. Na česko-německé výstavě
„Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a
Horní Lužice se zájemci prostřednictvím dvou desítek výstavních panelů projdou krajinou Šluknovska
a Horní Lužice. Výstavu v ambitu rumburské Lorety je možné navštívit do 31. 5. od úterý do soboty
mezi 10:00 až 17:00 hodin. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Loutkové divadlo
v Krásné Lípě
V neděli 28. dubna od 14:30 hodin vás zveme do
kulturního domu na loutkové představení v podání
divadelního souboru Rolnička.

Hvězdicová jízda zavítá
do Krásné Lípy
Spolek pro podporu hraničního regionu „Horní Mandava/prameny Sprévy“,
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska a město Krásná Lípa Vás
srdečně zvou v neděli 5. května k účasti na mezinárodní cyklistické hvězdicové jízdě. Cíl jízdy bude na náměstí, kde budou všichni účastníci kolem
13:00 hodiny očekáváni. Na úvod účastníky jízdy pozdraví zástupci měst,
pak bude následovat kulturní program. Aby měli účastníci dostatek sil pro
zpáteční jízdu, bude i o občerstvení postaráno.
Každý z účastníků jízdy obdrží malou pozornost jako vzpomínku na tento
den. Vzhledem k tomu, že se jedná již o 14. jízdu, uskuteční se losování a čtrnáct vylosovaných šťastlivců obdrží volnou vstupenku do expozice Domu
Českého Švýcarska.
Informace k jízdě získáte u: Wolfgang Tröger, Eibau, tel.: 0049 3586 387557,
Michael Krannich, Neugersdorf, tel.: 0049 172 3427403, Mgr. Lucie Hanková,
Krásná Lípa, tel.: 0042 412 354 824.
Těšíme se na Vás.
(L.H.)

Domeček Na Kopečku Rumburk
program na květen 2013
Středa 1.5. 2013 – čajovna
zavřena, Domeček odpočívá
„Starám se o přírodu kolem
sebe“
Středa 8.5. 2013 – 17:00 hodin!!!
Promítání fotografií přírody ze
stejnojmenného projektu, který
podpořila Nadace VIA a grantový fond ČSOB v rámci progra-

mu ČSOB a Era.
Koncert na podporu ochrany
přírody
Středa 8.5. 2013 – 19:00 hodin!!!
Hudební vystoupení regionálního muzikanta Rendy Habicha
a jeho hostů. Nová sestava, nový
zvuk, nové skladby.

25. dubna 2013
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Pohádková galerie řemesel
v Jiřetíně pod Jedlovou
Staré pověsti české, dřevěné
hračky, loutkyvýtvarná dílna
a řemeslné výrobky, desítky
vyřezávaných portrétu našich
známých
osobností,
které
ztvárnil Vladimír Cejnar a jiná
umělecká dílka čekají na zvídavé
návštěvníky v jiřetínské galerii
Otevírací doba: duben, květen
So - Ne 13:00 – 17:00 hodin
Mimo provozní dobu je prostor v
galerii vyhrazen skupinám, které
se objednají na tel.: 606 470 014
nebo na e-mail: kamilas.hp@
seznam.cz.

Info o nedělních akcích najdete
na www.pohadkovagalerieremesel.cz
Vstupné: v ceně vstupného je
vlastnoručně vyrobené dílko,
děti a důchodci: 30,-Kč
dospělí: 40,-Kč
květnové neděle:
5.5. - Enkaustika (malování
horkým voskem).
12.5. - Výroba ručně šitých
sandálů.
19.5. - Drátování nádob (hrnků a
misek)
26.5. - Volná tvorba

Nabídka táborů CDM
Centrum dětí a mládeže v České Kamenici i na letošní rok připravuje pro
děti širokou nabídku letních táborů.
Na letošní prázdniny jsme pro děti
nejen z našeho města, ale třeba i z
Krásné Lípy připravili výběr z deseti
pobytů.
V naší nabídce najdete tábory pobytové, poznávací i speciálně zaměřené
třeba pro rybáře nebo na výtvarné
činnosti. Novinkou v letošním roce je
tábor v Chorvatsku v druhé polovině
července. Táborovou klasiku v podsadových stanech v přírodě nabízí
tábory v Kyjovské základně na hranicích NP České Švýcarsko, kde jsou pro

vás připraveny čtyři turnusy pro různé
věkové kategorie. Kdo se necítí na stanování v přírodě, ale má rád vycházky
a přírodu může se s námi navštívit
Ostružno u Prachovských skal, kde
budou děti ubytovány v chatičkách.
Ještě větší „luxus“ pak nabízí pobyt u
Máchova jezera v Doksech ve středisku Termit.
Podrobné informace včetně termínů
a cen naleznete na plakátech, webu
www.cdmck.cz nebo se můžete ozvat
přímo pracovníků CDM na telefon 723
804 535. Počet míst na jednotlivých
táborech je samozřejmě omezený a
tak je lepší se ozvat včas. (r)

Čtyři zajímavé pracovní pozice v Oblastní charitě Šluknov
Hledáme:
1. Sociálního pracovníka nebo speciálního pedagoga
do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ambrela ve Šluknově
• 1,0 úvazku
• nezbytná kvalifikace: min. VOŠ v sociálním oboru nebo speciální
pedagogice (§110 Z. 108/2006 Sb.)
• nástup: ihned (nebo dle dohody)
2. Sociálního pracovníka nebo speciálního pedagoga
pro službu Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
• 0,5 - 1,0 úvazku
• nezbytná kvalifikace: min. VOŠ v sociálním oboru nebo speciální
pedagogice (§110 Z. 108/2006 Sb.)
• nástup: ihned (nebo dle dohody)
3. Pedagoga předškolního klubu
0,7 úvazku

požadavky: VOŠ, VŠ pedagogického směru
nástup 1.7.2013
4. Finančního a projektového manažera
1,0 úvazku,
požadavky: VŠ nebo min. 5 let praxe na ekonomické, finanční pozici;
zkušenosti s řízením a komplexní administrací projektů
nástup: květen 2013 (popř. dle dohody)
Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci v aktivním týmu, plat dle
dohody, pomoc při zajištění bydlení, zajímavé průběžné vzdělávání,
mezinárodní spolupráci.
Více informací naleznete na http://charitasluknov.cz/volna-mista/
V případě zájmu posílejte své životopisy na info@charitasluknov.cz
nebo volejte na +420 602 236 279
NEBOJTE SE PŘIJÍT DO ŠLUKNOVA!
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Jeden den asistentem pedagoga

Folkové představení
Písně od Jaromíra Nohavici, Jana Nedvěda, Kamila Střihavky, kapely Kamelot a mnoha dalších
vyslechli žáci krásnolipské základní školy ZŠ při folkovém představení umělce, který písně těchto star
zpíval a hrál na elektrickou kytaru. Nás žáky také
zapojil do programu. Pomáhali jsme mu se zpěvem
a vytleskáváním rytmu. Velmi se nám to líbilo. Byli
jsme pochváleni, že jsme ukáznění.
(David Melichar 7. ročník)

Roli asistenta pedagoga si gymnazisté z Varnsdorfu
vyzkoušeli v krásnolipské základní škole pod vedením
Jany Veselé.
V rámci semináře základy speciální pedagogiky
se učíme o různých poruchách učení. Hodiny jsou
zaměřené především na praxi, ale teorie je základ,
bez kterého by to nešlo. Paní PaedDr. Jana Veselá se
nám snaží speciální pedagogiku představit opravdu ze všech možných úhlů. Na ZŠ v Krásné Lípě
jsme měli například možnost si to všechno vyzkoušet na vlastní kůži, s menším dozorem.
Jak náš den vypadal? Ráno jsme dorazily do školy
v Krásné Lípě jen dvě, za což ve velké míře mohly
chřipkové prázdniny, respektive vysoká míra nemocnosti s nimi spojená. Dostaly jsme pokyny a
vydaly se na hodinu.
Tam nám asistentka vyprávěla o třídním kolektivu
a o problémech některých dětí. Poté jsme si sedly
každá k jednomu žákovi a pomáhaly jsme mu s řešením (popřípadě zápisem) probírané látky. Bylo to
velice těžké a pro mě, upřímně řečeno, dost rozčarující, jelikož děti
se nesnažily a nenechaly si pomoct. Zkrátka a dobře neměla jsem pocit, že bych tam k něčemu byla.
Přesto nám hodina utekla celkem rychle a my jsme
se pak odebraly do kabinetu, abychom si vyslechly,

co bude dál.
Je asi pochopitelné, že nemohu jmenovat a zabíhat
do detailů, ale setkaly jsme se během těch pěti hodin s mnoha dětmi, které potřebovaly pomoc. Byly
tu děti, kterým se rodiče věnovali a děti, kterým ne.
I za těch pár hodin mi došlo, jak velkou roli v tomhle
hraje rodina a zázemí žáka.
Bylo dobré, že po všechen čas jsme se mohly ptát
asistentek a pedagogů. Všichni byli velmi vstřícní
a opravdu jsme tak měly možnost poznat, co tahle
práce obnáší. Z času jsme vytěžily maximum.
Teď zpět k průběhu dne. Jako poslední, jsme si dokonce obě, společnými silami, odučily svoji první
hodinu angličtiny. Tam jsme si vyzkoušely vedení
celé hodiny jako takové a práci se třídou, jak samostatně, tak v týmu.
Myslím, že pro všechny zúčastněné to byla zajímavá a obohacující zkušenost. Určitě práce pedagogů
není lehká, ale to práce s dětmi pravda také ne. Na
vše je potřeba se dívat z více úhlů. Na závěr doufám,
že mi bude odpuštěno jedno velké klišé, v které ale
opravdu
věřím a cítím, že i v tomto duchu se celý den nesl MUSÍME SI POMÁHAT.
Šárka Šeborová, Oktáva Gymnázium Varnsdorf

Ohlasy žáků z projektu
ke Dni vody
- Dozvídali jsme se, co voda dokáže, kdo v ní žije a
z čeho je složena. První dvě hodiny předčítali žáci
svým spolužákům referáty na téma voda. V dalších
dvou hodinách jsme kreslili obrázky k vodě. Tento
den se mi moc líbil, protože jsem se dozvěděl mnoho zajímavostí.
(Ondřej Kolar 7. ročník)
- dověděla jsem se zajímavosti o mořeplavci
Amundsenovi a slovo ledovec jsme poznali v různých jazycích
- bylo to zajímavé, dověděl jsem se o potápěči
Cousteauovi, díky němu máme dnes bomby s kyslíkem.
- líbila se mi práce s kyselinou, počítali jsme její PH,
také prezentace byly pěkné.
- naše osoba byla rychlobruslařka Martina Sáblíková. Povídali jsme si, kde všude se led používá a kde
je nezbytný. Nejlepší byl nápad paní učitelky Hořeňovské udělat kru z popcornu
- moc se mi líbila paní učitelka Otradovská v jejím
převleku a paruce - představovala skladatele Händela
- projektové dny mám ráda a i tento se mi líbil. Pamatuji si jméno našeho mořeplavce, ale nedokážu
ho vyslovit - Thor Heyerdahl. Viděli jsme ukázku
filmu Kon- Tiki, který byl natočený podle skutečné
plavby na voru Tichým oceánem.
- vadilo mi, že za práci, kterou jsme udělali myslím
dobře, jsme nebyli ani trochu pochváleni. Příště
bychom mohli na konci všechny skupiny spojit a
prezentovat svou práci ostatním.
- vyrobili jsme si krásné masky a hráli na vodní varhany ze zavařovacích sklenic.
- dověděl jsem se, že Amundsen určil na Aljašce
směr magnetického pólu, plul na jachtě, letěl vzducholodí.
- měli jsme Thora Heyerdahla, plul na voru i ve člunu, které sám udělal. Kreslili jsme na trička boha
slunce Kon- Tiki.

Rákosníčkův pramínek
Den vody jsme si připomínali v březnu nejen ve
škole,ale i mateřské školy se zapojily do společného
projektu.
Naším úkolem bylo vytvořit pohádku na téma: „Rákosníčků pramínek“, zazpívat si písničky o vodě a to
celé si hlavně pěkně užít.
Nejprve jsme si pověděli o tom co je to koloběh
vody, kde pramení pramínek a kam až doputuje,
jak vodu chránit a pečovat o ní a pak již vzhůru do
práce!
Celý týden jsme tvořili společně obří leporelo a nakonec k němu vymysleli veršovaný příběh.
S naším dílem jsme se zvědaví vypravili do školy,
abychom si prohlídli velikou
výstavu, kterou vytvořili během svého projektového dne naši starší kamarádi.
Bylo toho opravdu hodně k vidění a k poučení – od
obrázků až k mapám a zajímavým informacím…
Svátek vody jsme si ale ještě připomněli také návštěvou na TZ Krásný Buk, kde pro nás paní Pešková
připravila úkoly a hry pod názvem „Putování za ka-

pičkou vody“ .
Znovu jsme si upevnili informace o koloběhu vody,
zahráli obří pexeso, našli duhu a prohlédli si opravdový pramínek, na kterém se nám nejvíce líbil domeček, který ho ochraňoval.
Moc se nám to líbilo a těšíme se na nové hry a zajímavé povídání někdy příště.
(D. Lehoczká)
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Základní škola Vás všechny srdečně zve na
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
v pondělí 6. května od 8.00 - 15.00 hod.
Můžete nahlédnout nejen do tříd, ale i do učeben běžně veřejnosti nedostupných.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pro rodiče svých žáčků si v letošním roce učitelky prvního stupně ZŠ připravily novinku – rády je přivítají přímo při vyučování, aby si udělali svoji představu o tom, jakou
formou se děti učí a jak to vůbec ve škole chodí.
Někteří rodiče toho již s chutí využili, a tak se zrodil nápad nabídnout tuto akci také
rodičům budoucích prvňáčků a umožnit jim předem nejen nahlédnout do školy, ale i
do učebních metod, seznámit se s prostředím a v neposlední řadě si prostě tak trochu
„oťukat“ svoje budoucí paní učitelky.
Více informací zvídavé maminky a tatínkové obdrží ve své mateřské školce.

Návštěva u BEZEVŠEHO
Š
ZŠ

MŠ

Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa
příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V KRÁSNÉ LÍPĚ
se koná

Zdá se Vám název zvláštní? Čtěte dál a všemu porozumíte.
Jde o exkurzi do polygrafické školy. Na první pohled zvenku
se nám škola nelíbila, ale zjistili jsme,že uvnitř je to bezva.
Nezáleží na vzhledu budovy. Studenti pracují na počítačích
značky Apple, které jsou vybavené speciálními grafickými
programy. Líbili se nám drahé tiskařské stroje a knihvazačská dílna. Určitě bylo fajn vidět, jak se dělají noviny jinde, jak
se dělají noviny na úrovni. Velkou výhodou redaktorů je, že
se přímo ve škole učí všechny věci, které se dají v časopise
využít. My nemáme žádné speciální programy pro tvorbu
novin ani zkušenosti s nimi. Časopis vytváříme v programu
Microsoft Word. Viděli jsme práci s programem Adobe CS 4,
který nám doporučili. V učebnách se nám líbily různé druhy
grafiky a počítačem upravované obrázky. Školou nás provázel pan Šabata,zástupce ředitele pro odborný výcvik, a 2
studentky čtvrtého ročníku. Ukázali nám prezentaci o tvorbě jejich časopisu s názvem BEZEVŠEHO. Na závěr exkurze
jsme si povídali o potížích při vzniku časopisu a dostali jsme
hodně dobrých rad. Díky za ně, BEZEVŠEHO! Nakonec jsme
se všichni domluvili, že se naše Mraveniště bude znovu tisknout.

22. května 2013 od 15:00 do 19:00
v Mateřské škole ul. Masarykova
pouze se zákonnými zástupci dítěte.

S sebou přineste
9 rodný list dítěte
9 občanský průkaz
9 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ,
včetně přílohy
Žádost s přílohou si můžete vyzvednout v mateřských školách nebo
vytisknout z webových stránek školy www.zskrasnalipa.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO DĚTI
se koná 15. května od 10: 00 do 15: 00 ve všech
mateřských školách.

Ranger přijímá nové členy
Správa Národního parku České Švýcarsko a České Švýcarsko
o.p.s. založily novou družinu přírodovědného oddílu Ranger pro mladší děti. Zaměření družiny: poznávání přírody
Českého Švýcarska, tábornictví a rukodělné aktivity, hry v
přírodě, praktická ochrana přírody. Oddíl je určen dětem 1.
třídy a předškoláky (5 - 8 let). Scházíme se každé úterý od
15:30 do 17:00 hodin v klubovně Správy Národního parku
České Švýcarsko. Poplatek: 100 Kč za rok - pojištění členů.
Počet zbývajících volných míst: cca 8. Vhodné je, aby dítě
mělo cestovní pas – budeme cestovat i do Saska (není ale
podmínkou). Přihlašovat se můžete u vedoucí oddílu: Jarmila Judová – tel.č: 775 552 790.
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POMŮŽEME VÁM V PÉČI O VAŠE BLÍZKÉ ......
Pečujete o blízkou osobu a potřebujete
zastoupit?
Posláním odlehčovací služby je podpořit osobu se sníženou soběstačností v
činnostech, souvisejících s péčí o vlastní
osobu v jejím domácím prostředí a zároveň zastoupit pečující osobu po dobu,
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí
odlehčit.
Tým vyškolených asistentek Vám nabízí pomoc v těchto základních činnostech:
- pomoc při zvládání sebeobsluhy
- pomoc při zajištění stravy či přípravě stravy
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako je doprovod k lékaři, na zájmové či volnočasové aktivity, či další aktivity, podporující sociální začleňování osob
- pomoc při uplatňování práv, zájmů, či obstarávání osobních záležitostí

Komunitní
centrum

Dětské knihy dostaly
novou šanci
V průběhu měsíce března se za podpory Komunitního centra v Krásné Lípě uskutečnila Sbírka starších dětských knih, určena mladým čtenářům a
dětem z mateřských škol, základní školy a dětem ze
sociálně slabších rodin.
Účelem tohoto projektu bylo využití starších a kvalitních titulů k rozvíjení kladného vztahu dětí ke
čtení, z důvodu malé poptávky mladé generace po
knihách.
Projekt vznikl na základě dobrovolnictví. Za podpory seniorů z DPS Krásná Lípa a pomoci p. Maškové
a p. Huspekové se vybraly knihy různých titulů a
žánrů. Knihy byly roztříděny podle věkových skupin
pro nejmenší, pro holky i pro kluky, naučná i klasická literatura.
Kostka Krásná Lípa děkuje všem, kteří se zúčastnili
projektu „Druhý život dětské knihy „a tím přispěli
darováním kvalitních knih.
Sbírka vznikla na základě projektu s názvem „Druhý
život dětské knihy“, který patří mezi celorepublikové projekty programu SENSEN (senzační senioři),
organizované Nadací Charty 77.
(Za Kostku Vlaďka Vítková)

Exkurze
u rumburských hasičů
Vlakem se vydaly děti z klubu Včelka navštívit rumburské hasiče. Vedle prohlídky hasičské zbrojnice,
se děti posadily do hasičského auta, které vyjíždí k
požárům. Hasiči jim ukázali svou výstroj a techniku.
Všichni jsme si užili příjemné dopoledne a dozvěděli se spoustu zajímavostí o práci hasičů.
(Nela Hlavová)

- aktivizační činnosti, jako je nácvik či upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- podpora při zajištění chodu domácnosti
- komunikace, hry, četba
- možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou chodítka, sedačky či
křesla do sprchy, stolek k lůžku apod.
Službu poskytujeme ve Vámi vymezeném čase a dle individuálních požadavků
v celém Šluknovském výběžku.
Lze si ji sjednat jednorázově i dlouhodobě.
Cena služby je 100 Kč/hod, včetně cestovních nákladů. Výhodou hodinové sazby je, že si ve stanovené době můžete zvolit jednu či více ze základních činností
v péči o Vaši blízkou osobu, tuto službu tedy lze hradit i z příspěvku na péči.
Službu si lze objednat na tel. čísle 777 291 359 nebo prostřednictvím e-mailu
odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz
(Za Kostku Krásná Lípa p. o. Vlaďka Vítková)

Jaroslav Dobeš zabodoval se Žlutým hradem
Bubenická show TAM TAM BATUCADA zahájila
8.ročník dětská výtvarné, keramické, fotografické a
divadelní přehlídky děl s názvem „To je hlína!“, které
se zúčastnily i děti z krásnolipského AMARI klubu. V
Praze v Museu Kampa převzal z rukou moderátora
a herce Pavla Anděla zvláštní cenu Jaroslav Dobeš z
Krásné Lípy za obrázek s názvem Žlutý hrad, který
postoupil s dalšími dětmi z AMARI klubu ve výtvar-

né soutěži Fantazie. Zároveň se na Kampě konala i
benefiční aukce významných českých umělců a její
výtěžek putoval do Zimbabwe na podporu práce
s tamní mládeží. Děti využily tohoto slavnostního
dne a pěkného počasí a vyrazily lanovkou na Petřín,
kde se jim naskytl krásný výhled na Pražský hrad a
jeho okolí.
(Jansová Marcela)
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Letní sezóna ve sportovní areálu začíná
Ve středu 1. května 2013 se ve sportovním areálu v Krásné lípě koná akce k příležitosti otevření venkovních sportovišť. Srdečně zveme všechny
sportuchtivé děti, rodiče i prarodiče, aby nám pomohli zahájit letní sezonu. Program bude přizpůsoben počasí a počtu návštěvníků.

Krásnolipští zápasnící se v Borohrádku neztratili
V polovině dubna se devět zápasníků z Krásné Lípy zúčastnilo turnaje Borohrádku. Turnaje se zúčastnilo dvě stě dvacet dva zápasníků a zápasnic z osmnácti oddílů z České republika a Polska.
Přípravka C, řeckořímský zápas a volný styl
váhová kategorie do 22 kg – 2. místo Hubáček Matěj
váhová kategorie do 26 kg. – bez umístění Hašek Matěj
váhová kategorie do 26 kg – 3. místo Juppová Marie
Matěj Hubáček technicky předčil své soupeře a probojoval se až do finále, kde
mu to bohužel nevyšlo. Svým bezelstným přístupem by ovšem mohl jít ostatním příkladem. Matěj Hašek stále ještě nemá potřebné zkušenosti, ale už je na
něm znát, že jde do boje s větším zápalem, než tomu bylo zpočátku. Maruška
zase ukázala, že je velkou bojovnicí a je z ní cítit touha po vítězství, což je pro
její další kariérní růst velké plus.
Přípravka B, řeckořímský zápas
váhová kategorie do 21 kg – bez umístění Bouzek Filip
váhová kategorie do 26 kg – 3. místo Mišech Tadeáš
váhová kategorie do 29 kg – bez umístění Urban Dalibor
Filip se snažil, ale je na něm znát úbytek sil po nemoci, přesto šel do všech bojů
svým typickým dravým způsobem. Soupeře vždy zaskočil technickou finesou,
ale neměl sílu na dotažení chvatu do lopatkového vítězství. Dalibor měl pěkné
boje. Do všech svých bojů šel bez bázně a hany. Bohužel měl ve své váze hodně
soupeřů.
Přípravka A, volný styl
váhová kategorie do 30 kg – bez umístění Bartoňová Simona
Simča poslední dobou doplácí na malou účast dívek, zápasnic. Musí proto měřit své síly s chlapci. Soupeřům nedá nic zadarmo a mnohdy je i po technické
stránce předčí, bohužel občas jsou soupeři silnější.
Mladší žáci, řeckořímský zápas
váhová kategorie do 37 kg – bez umístění Janiga Daniel
váhová kategorie do 65 kg – 2. místo Hroník Filip
Danovi se tento turnaj vůbec nevydařil. Sice se snažil a i jeho přístup byl dravý,
ale nestačilo to. Filip mohl dosáhnout na první místo, ale v jednom boji svého
soupeře podcenil. Škoda.
Poděkování patří všem, kteří nás podporují.
(Za TJ zápas Krásná Lípa Hubáček, http://www.zapastjkrasnalipa.cz/)

German Open 2013 - dvojitý úspěch
Míši Málka
V sobotu 16. 3. 2013 se v Německu
konal za účasti 605 závodníků z 11
států z celé Evropy velký mezinárodní
turnaj světové federace WAKO v kickboxu. V národním týmu ČR měl náš
oddíl 4 zástupce a to: Milan Dušek
jako státní trenér, Ríša Černý jako tlu-

močník, Míša Málek a Péťa Hodek jako
závodníci. Péťa Hodek neměl svůj den
a na medailovou pozici nedosáhl, ale
Míša Málek při dvojitém startu vybojoval stříbro v K-1 ve váze – 71 kg a v
lowkicku přidal ještě bronz.
(MD)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 43. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 8. 4. 2013
I. Hlavní program
Závěry z 17. ZM ze dne 27.3.2013
Usnesení RM č. 43 - 01/2013
RM projednala průběh a závěry 17. zasedání ZM ze dne 27. 3. 2013
a ukládá:
- vedoucí finančního odboru Bc. Dagmar Mrázové připravovat RM
podklady pro rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa
a příspěvkových organizací města Krásná Lípa na rok 2013 v
souladu s usneseními 17. ZZM,
- ředitelce p.o. Kostka Haně Volfové zapracovat úpravy do úplného
znění zřizovací listiny p.o. Kostka Krásná Lípa,
- starostovi města Ing. Zbyňku Linhartovi podepsat smlouvy s
SVS, a.s. Teplice související s výstavbou kanalizace a účinnost
smlouvy s dodavatelem,
- vedoucímu OMaCS Petru Olivovi řešit přednostně dílčí či
samostatné zadání vytápění
(vč. měření a regulace) budovy Domu služeb a to i v závislosti na
dalším průběhu administrace projektu CSI,
- vedoucímu OMaCS Petru Olivovi řešit budoucí majetkové
zařazení nově vystavěné kanalizace a převedené zbytkové
kanalizace,
- tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankové upravit Pravidla pro
přidělování dotací organizacím dle připomínek a návrhů členů
ZM,
- tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankové zajistit zimní výzdobou
náměstí dle námětů Ing. arch. Cerhové a ve spolupráci s ní,
- Karlu Marešovi řešit přístup a s tím související překážky na
pozemek 541/1 k. ú. Krásný Buk,
- jednotlivým dispozičně oprávněným osobám připravit podklady
a zabezpečit výběrová řízení k akcím daným investičním
(účelovým) rozpočtem města na rok 2013,
- vedoucí TS Martině Hlavové DiS. zabývat se opravou a
povrchovou úpravou rozcestníků ve městě.
II. Došlá pošta
Byty - pronájem - byt č. 1, Elišky Krásnohorské 781/19
Usnesení RM č. 43 - 02/2013
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Elišky Krásnohorské 781/19 panu
Miroslavovi Stankovičovi, Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa
na dobu určitou do 31. 7. 2013 s tím, že žadatel uhradí kauci dle
přílohy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 43 - 03/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2012/25/26218 na byt č. 15, Nemocniční 1137/6 s Jaromírem Chroustovským
k 31. 5. 2013 za podmínky, že nejpozději do 31. 5. 2013 bude
uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu. V opačném
případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 30. 6.
2013.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 8, Nemocniční 1148/12
Usnesení RM č. 43 - 04/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2008/25/2752, na byt č. 8, Nemocniční 1148/12 s Naděždou Olivovou bytem
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa k 30. 4. 2013.
Byty - výpůjčka bytu č. 5, Křinické náměstí 248/1
Usnesení RM č. 43 - 05/2013

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2013/42/26-218 na adrese
Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa organizaci Klub českých
turistů, Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa na dobu neurčitou.
Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 43 - 06/2013
RM bere na vědomí výpověď Nájemní smlouvy č. 2006/22/27-48
nájemce Železářství Semelka s. r. o., Pražská 307/8, Krásná Lípa.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 15, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 43 - 07/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+0 (25,40 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.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 8, Nemocniční 1148/12
- Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 43 - 08/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 8, Nemocniční
1148/12. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (44,67 m2, sazba 30,46
Kč/m2). Jedná se o byt v Domě s pečovatelskou službou. Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 1, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 43 - 09/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2004/25/17272 na byt č. 1, Bezručova 359/15 s Jiřinou Dohnalovou bytem
Bezručova 359/15, Krásná Lípa k 30. 4. 2013.
Byty - pronájem - byt č. 35, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 43 - 10/2013
RM schvaluje výměnu bytu č. 37 za byt č. 35, Nemocniční 1137/6
paní Soně Tůmové, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa, z důvodu
potřeb města. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 43 - 11/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Oksanou Sklenkovou bytem Nemocniční 952/18, Krásná Lípa na
byt č. 6, Nemocniční 952/18, na dobu určitou do 31. 10. 2013,
- Martinem Pazourkem bytem Rolnická 13, Rumburk na byt č. 1,
Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 31. 10. 2013.
Adaptační pobyt
Usnesení RM č. 43 - 12/2013
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci p.o. Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa na projekt Adaptační pobyt na Krajský
úřad Ústí nad Labem v rámci dotačního programu Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013.
Společně proti rizikovému chování
Usnesení RM č. 43 - 13/2013
RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci p.o. Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa na projekt Společně proti rizikovému
chování na Krajský úřad Ústí nad Labem v rámci dotačního
programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce
2013.

Svou cestou 2013
Usnesení RM č. 43 - 14/2013
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádosti o dotaci na
projekt Svou cestou 2013
z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu
Volnočasové aktivity.
Smlouva o spolupráci
Usnesení RM č. 43 - 15/2013
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci č. 2013/19/33-219 mezi
městem Krásná Lípa a společností Československá obchodní banka,
a. s., Radlická 333/150, Praha 5.
Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ
Usnesení RM č. 43 - 16/2013
RM schvaluje úpravu Přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu Městského
úřadu, schváleného usnesením RM č. 15-33 ze dne 24. 8. 2011.
Návrh na prodloužení plných mocí o dalších 12 měsíců
Usnesení RM č. 43 - 17/2013
RM se seznámila se stavem pohledávek k 31. 12. 2012 předaných k
vymožení PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a doporučuje ZM schválit u
splatných pohledávek prodloužení doby
k jejich vymožení o dalších 12 měsíců.
Střechy, ploty, fasády
Usnesení RM č. 43 - 18/2013
RM schvaluje Pravidla pro přiznání příspěvků města na opravu
fasád, střech a oplocení pro rok 2013, dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění úkolů z 41. RM
Usnesení RM č. 43 - 19/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 41. RM.
Spolupráce s regiony v Chorvatsku
Usnesení RM č. 43 - 20/2013
RM bere na vědomí iniciativu zaměřenou na spolupráci s českou
menšinou žijící v Chorvatsku, možnosti spolupráce a prezentace
aktivit našeho města a regionu v souvislosti
se vstupem Chorvatska do EU k 1. 7. 2013, a s tím související výjezd
starosty a místostarosty města na pozvání velvyslance ČR.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- vyčíslení nákladů nutných na opravu Domu služeb v Krásné Lípě,
- zpráva pro výroční členskou schůzi Rybářského svazu Krásná Lípa
konanou dne 23. 3. 2013,
- žádost pana Ing. arch. Hoffmana o informaci o aktuálním stavu
nového ÚP města Krásná Lípa,
- návrh na přistoupení dalšího účastníka na straně žalované - Město
Krásná Lípa o určení práva věcného břemene.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 3. 2013,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 4. 2013.

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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