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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 5. prosince
Čtvrtek 21. listopadu

4,- Kč

Vánoční strom již
zdobí náměstí
Pracovníci našich Technických služeb nainstalovali
na Křinické náměstí letošní vánoční strom. Je jím
tentokrát mohutný smrk pichlavý, zvaný stříbrný.
Ten Krásná Lípa dostala darem od města Chřibská.
V následujících dnech bude strom ozdoben a společně si ho rozsvítíme v neděli 1. prosince v 17:00
hodin hned po adventním koncertu krásnolipského komorního sboru a Sborečku, který se uskuteční v místním kostele.
(jk)

Stavba roku - slavnostní akt v Krásné Lípě
Aparthotel Lípa v Krásné Lípě je Stavbou roku 2013. Cenu za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro
ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci obdržel architekt Patrik Hoffman.
V pátek 15. listopadu byla u vstupu do recepce slavnostně připevněna pamětní tabulka, která bude trvale
připomínat toto výjimečné ocenění. Z rukou zástupců vyhlašovatele soutěže Doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. a Ing. arch. Petra Šikoly, Ph.D. ji převzal autor projektu Ing. arch. Patrik Hoffman.
(Jan Kolář)

Co nového v Krásné Lípě
Ač to tak zatím příliš nevypadá, do konce roku bude v Krásné Lípě fungovat bowling. Přístavek u bývalé
Továrny, dnes součást areálu Lípa resort prochází finální fází rekonstrukce. Montáž hracích drah začne co
nevidět.
(r)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 2.12. 2013
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.12. 2013 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 16.12. 2013 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.12.
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.
Svoz komunálního odpadu
Zimní svoz odpadových nádob: období od 1.10. do 31.3.2014 - jde o
známky červené a bílé = každý týden
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
červená – kombinovaný svoz (od 1.10. do 31.3 - zimní režim)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Zimní svoz odpadových nádob začíná od 1.10. do 31.3.2014 - jde o
známky červené a bílé = každý týden

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
prádelna Kolíček
tel.: 774 974 583
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
Klub VČELKA
pradelna@krasnalipa.cz
Pro předškoláky
tel.: 412 354 842, 777 291 340
Pro děti do 6 let
Po - Pá: 9:00-11:00
Vzdělávací kurzy dle
vcelka@krasnalipa.cz
aktuální nabídky:
tel: 412 354 843
Komunitní plánování
tel.: 412 354 844
Hlídání dětí a půjčovna
kostýmů pro děti
Komunitní plánování na
tel.: 777 291 359
Šluknovsku
Katalog sociálních služeb
kostka@krasnalipa.cz

Město Krásná Lípa přijme elektrikáře
Město Krásná Lípa přijme zaměstnance na pracovní
pozici – provozní elektrikář. Předpokládaný nástup
je v prosinci 2013.
Požadavky: ukončené vyučení v oboru, osvědčení
dle §7 vyhl. Č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v
elektrotechnice – samostatná činnost na el. zařízení
do 1000V vč. hromosvodů
praxe min. 3 let v oboru, schopnost samostatného

rozhodování. Uchazeč podá písemnou přihlášku v
uzavřené obálce s označením: „pracovní pozice –
provozní elektrikář – neotvírat“ do 29. listopadu
2013 osobně do podatelny MěÚ Krásná Lípa nebo
doporučeně poštou na adresu: Město Krásná Lípa, k
rukám tajemnice MěÚ, Masarykova 6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA.
Více informací na www.krasnalipa.cz.

Čokoládovna MANA
hledá zaměstnance

Krásná Lípa
je na facebooku

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení
hledá pracovníka/ci na pozici Pracovník/ce v čokoládovně MANA v Krásné Lípě. Nástup možný ihned.
Vhodné i pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní doba do 17 hodin. Možnost zkráceného pracovního úvazku.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailovou adresu cokolada@os-cedr.cz do 23. 11. 2013.
Uchazeč zašle přihlášku, která musí obsahovat: strukturovaný životopis, motivační dopis na téma:
Proč chci pracovat právě ve Vaší čokoládovně?
Uvítáme: zkušenost prodavače/čky + pokladní, cit
pro ruční vaření čokolády, flexibilitu, samostatnost,
pečlivost, komunikativnost, vstřícnost, umění prezentovat zboží, zájem o péči o zboží a prodejnu.

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
Běžné zákaznické centrum najdete ve Varnsdorfu
na ulici 5. května 68 vždy v úterý a ve čtvrtek v době
od 8:00 do 14:00 hodin.

Události a další informace z radnice a vůbec města
se nově dozvíte i z facebookových stránek,
které najdete na https://www.facebook.com/krasna.lipa.3?hc_location=stream

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

- 23. – 24. 11. 2013 MUDr. Charvát Tomáš
- U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město,
tel.: 412 511 619
- 30.11.– 1.12. 2013 MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná, tel.: 737 501 440
- 7. – 8. 12. 2013 MUDr. Voborská Oluša
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto doporučujeme správnost uvedených informací
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

FOTOSOUTĚŽ - Dnes a včera Krásné Lípy
Po celý letošní rok Vám opět přinášíme fotosoutěž.
Tentokrát jsme však opustili Krásnou Lípu a zavítali
jsme i za její hranice a poznáváme Šluknovský výběžek. Vaším úkolem ovšem i nadále zůstane určit
fotografii a co nejpřesněji odpovědět na danou
otázku. Všem soutěžícím děkujeme. Vítěze fotosoutěže vyhlásíme po jejím skončení – v prosinci 2013.
Své odpovědi zasílejte na e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Otázky: Tentokrát se Vás ptáme, kde byste hledali kámen na fotografii a co je zajímavého na místě
jeho usazení.
Odpověď z č. 464, kterou pro Vás připravil Václav
Hieke. Strom – lípa srdčitá, který jste viděli v minulém čísle Vikýře je vysazen v jižní části sídliště v Krásné Lípě, byl vysazen 4. 11. 2011na počest sv. Anežky
Přemyslovny. Stromy Anežky České byl projekt České rady dětí a mládeže, jehož cílem byla propagace
odkazu Anežky České prostřednictvím výsadby sta
kusů lípy srdčité. Anežka Česká hrála významnou
roli v historii našeho státu a prostřednictvím tohoto
projektu byly její činy připomenuty.
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Policejní sloupek
přehled za uplynulý
měsíc
Místo limči vyzunkli čtyři litry vína
Tři opilé děti nalezli krásnolipští policisté u altánu
za Cimrákem. Dvě nadýchaly v rozmezí 1 – 2 promile alkoholu. Třetí, teprve 14-ti letá dívka, která
nadýchala 2,04 promile alkoholu, byla po přivolání
rychlé záchranné služby ve vážném stavu převezena k hospitalizaci do nemocnice. Za přečin podání
alkoholu dítěti bylo sděleno podezření 19-ti letému mladíkovi. Ten zakoupil čtyři litry červeného
vína a podal ho ostatním. U soudu mu nyní hrozí
odnětí svobody až na jeden rok.
Horkou hlavu si bude léčit v chládku
Partnerské neshody si přišel do společnosti Simova
vyřešit muž z Rybniště. Kromě družky zde postupně
napadl další dva zaměstnance, poškodil šicí stroj a
rozbil několik dveří. Ještě před příjezdem policie se
mu podařilo z místa utéci. Za přečin poškození cizí
věci a výtržnictví může očekávat až dvouletý trest
odnětí svobody.
Rozmlátil auto. Pomohlo mu to?
Zcela zdemolované vozidlo zn. BMW 530 nalezl
jeho provozovatel v Mánesově ulici. Neznámý pachatel na vozidle přes noc rozbil většinu oken a
poškrábal lak a způsobil škodu ve výši dvě stě tisíc
korun.
Šmejdi i šmejdi, stále to jsou šmejdi
Pozor na podvodníky, kteří se vám snaží vloudit do
domácnosti. Dva takoví nabízeli své služby v Dlouhém Dole. Nakonec uspěli u 80-ti leté důchodkyně,
které bez svolení vnikli do jejího bytu, kde jí přesvědčili o tom, že má rozbitou lednici. Po její údajné opravě si řekli o hotovost, kterou důchodkyni
nakonec vytrhli z rukou a utekli neznámo kam. Ačkoliv způsobená škoda činí pouhých 1 800 korun,
oběma hrozí v případě dopadení trestní stíhání za
přečin porušování domovní svobody a krádež na
osobě.
Policisté OOP Krásná Lípa v období uplynulého
měsíce evidovali 16 trestných činů a 93 přestupků,
z toho 75 přestupků v blokovém řízení.

Návrh nového územního plánu
Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní plán vznikající v letech 1994 - 1998, a ten již v
mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Navíc
v řadě ohledů spíše rozvoj města omezuje a brzdí.
Například v individuální bytové výstavbě mnozí občané naráží na problémy spojené s různými a stále
se měnícími výklady příslušných úřadů. Stejně tak
je limitována i radnice, popř. podnikatelé ve svých
rozvojových programech. Potřeby společnosti se

Účinkující si polepší
Přístavba Kulturního domu je v plném proudu. Po dokončení bude možné nastupovat na pódium ze zákulisí, nikoliv ze sálu, tak jako doposud. Stavbu provádí TS Krásná Lípa pod vedením Romana Koiše.
(r)

prap. Jan Hampl - inspektor

Nezaměstnanost
je opět vyšší
Podle aktuálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je nezaměstnanost v Krásné Lípě k letošnímu 31. říjnu na úrovni 11,03 %. Oproti minulému období je zde patrný nárůst o 1 %, navíc výhled
není dobrý, mimo jiné bude končit dvacet pracovníků veřejně prospěšných prací, které zaměstnává
město Krásná Lípa. Aktuálně je tedy z Krásné Lípy
evidováno Úřadem práce Rumburk 263 uchazečů.
Celostátně bylo bez práce celkem 556 681 lidí,
tedy 7,6%. To je o 377 nezaměstnaných méně než
ke konci předchozího měsíce a o 59 919 osob více
než ve stejném období loňského roku. Z celkového
počtu lidí bez práce bylo 541 013 dosažitelných
uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných žen byl 7,8 % a
mužů 7,4 %.
(r)

mění a nově připravovaný územní plán by je měl
zohlednit.
Veřejné projednání spojené s výkladem k návrhu
ÚP Krásná Lípa a k vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území – doplnění k návrhu ÚP se uskuteční
ve čtvrtek 12. prosince od 16:00 hodin v sále krásnolipského kulturního domu.
Dokumenty k projednání jsou ke stažení na www.
krasnalipa.cz

PROSBA
Pro potřeby tvorby Kroniky města Krásná Lípa sháníme fotografie klavírní pedagožky Mgr. Zdenky
Pliskové - čestné občanky našeho města. Pokud je
někdo m ůže poskytnou v elektronické podobě, tak
ji, prosím, zašlete na e-mail: kolar@krasnalipa.cz.
Případně si je, po dohodě, i rádi sami naskenujeme.
Děkujeme.
(r)

Otevírací doba areálu
Pravčické brány
v zimním období
Areál Pravčické brány bude až do 31. března 2014
otevřen vždy od pátku do neděle od 10:00 do 16:00
hodin. O vánočních svátcích 26. prosince 2013 do
1. ledna 2014 bude Pravčická brána otevřena denně od 10:00 do 16:00 hodin.
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Soutěž „Léto v Krásné Lípě“ zná již své výherce
Soutěž probíhala v období od 1. dubna do 31. října 2013. Přihlásit se mohl každý, kdo zodpověděl pět anketních otázek a ubytoval se v některém ubytovacím
zařízení ve správním území Krásné Lípy.
Na anketní otázky odpovídali soutěžící převážně takto:
1. Co se Vám při pobytu v našem městě líbilo?
Soutěžící se shodli na těchto odpovědích: celé město, upravené náměstí, příroda,
sportovní areál, Infocentrum, památky, pivovar, čistota a pořádek, turistické značení, klid.
2. Které služby zde postrádáte?
Většina soutěžících byla spokojena. Postrádali supermarket, prodejnu s místními
produkty, větší zábavu pro děti a dobrou restauraci.
3. Byli jste spokojeni s dopravní obslužností v našem regionu?
Většina soutěžících nevyužila místní dopravu, a pokud ano, byli spokojeni.
4. Chtěli byste se vrátit do našeho města a strávit zde další pobyt?
Všichni se shodli, že se vrátí.
5. Vybrali byste si stejné ubytovací zařízení?
Pouze u jediného ubytovacího zařízení zněla odpověď, že se toto zařízení navštěvuje jen jednou. Do ostatních zařízení by se soutěžící vrátili rádi.

Losování výherců o atraktivní ceny se uskutečnilo 12. listopadu v průběhu
zasedání rady města Krásná Lípa. Hodnotné ceny získávají:
1. Tablet v hodnotě minimálně 5000 Kč – Jan Starovič, Kamenický Šenov.
2. Víkendový pobyt pro dvě osoby včetně stravování a průkazu na pronájem
sportovišť ve sportovním areálu v Krásné Lípě v hodnotě 4000Kč – Lenka
Remešová, Praha 6 – Vokovice.
3. Zážitkový výlet s průvodcem pro 2 osoby v hodnotě 2000Kč – Břetislav Lutera, Prostějov.
4. Poukaz na wellnes služby v hodnotě 1000Kč – František Měchura, Bystřice
5. Publikace „České Švýcarsko“ – Miroslav Horyna, Zbuzany
6. Publikace „Lidové památky Českého Švýcarska“ - Tomáš Netušil, Rakovník
7. Publikace „Lidové památky Českého Švýcarska“ - Petr Achs, Ústí nad Labem
8. Publikace „Národní park České Švýcarsko“ - Petra Torová, Kladno
9. Publikace „Pohledy do minulosti“ - Zdeňka Vašíčková, Praha 4 – Chodov
10. Publikace „Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko“ - Pavel Farský,
Praha 6 – Bubeneč
Všem výhercům gratulujeme a na některé se těšíme při další návštěvě našeho
města.
( L. Hanková)

Na Kamenné Horce
vyrostla dubová alej
Další alej, tentokrát z patnácti mladých dubů, byla vysazena v Krásné Lípě v
Krásném Buku. Dubovou alej se podařilo vysadit i díky pochopení vlastníka pozemků sousedících s městskou komunikací, farmáře Zdeňka Jindry, i nadšené
pomoci mnoha dobrovolníků, a to i těch nejmenších. Při obnově a rozšiřování
alejí v Krásné Lípě již mnoho let spolupracují město Krásná Lípa s ČSOP Tilia. V
minulosti ve městě takto vysadili aleje javorové, lipové nebo třešňové. (r)

Na Karlovu výšinu vede žlutá
turistická cesta
Ani nepříznivé deštivé počasí neodradilo na sedm desítek příznivců turistiky od
cesty na Karlovu výšinu, kde počátkem listopadu vyvrcholilo dlouhodobé úsilí
členů Klubu českých turistů Krásná Lípa o obnovu historického přístupu na tuto
malebnou vyhlídku. Našim turistům děkujeme! (r)

Výlet do továren skrytých
v Rabštejnském údolí
Toulky Českým Švýcarskem nejsou jen o poznávání přírodních krás. Nabízí i
mnoho zajímavých kulturních odkazů našich předků; některé odkazují i na
pochmournou nedávnou historii. Vydejte se s námi tentokrát do továren skrytých v Rabštejnském údolí u Srbské Kamenice. Labyrint podzemních chodeb je
dlouhý 4,5km a byl ražen za 2. světové války vězni z koncentračního tábora Flosenburg. Na konci 2. světové války podzemní továrnu využívala německá zbrojařská firma Weserflugzeugbau Bremen k výrobě součástek k letadlům Junkers.
V současné době se zde nachází expozice Občanského sdružení Rabštejn.
Prohlídka expozice a podzemních systémů bývalé podzemní továrny yse uskuteční v sobotu 30. listopadu . Odjezd z Krásné Lípy je v 9:30 hodin. Setkání na
parkovišti podzemní továrny v 10:00 hodin. Více informací na www.ceskesvycarsko.cz
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Léčivé rostliny v domácí lékárně
Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 17:00 hodin se v krásnolipském kulturním
domě koná další přednáška z řady Léčivé rostliny v domácí lékárně, tentokrát
na téma Vánoce. Zkušenosti ze své dvacetileté praxe nám předá PaeDr. Zbyněk
Šedivý, zakladatel společnosti Nobillis Tilia. Náplní přednášky jsou přirozené léčebné prostředky z rostlin, využití vonných látek, éterických olejů a léčebných
vlastností rostlin v přírodní kosmetice a v parfémech a chybět nebude ani příklad domácích postupů a receptur. Vstupné je 30 Kč.

Turistický advent a vánoční stromky
Až budete shánět čerstvý vánoční stromek, opět vám ho na tradičním turistickém adventu, který se uskuteční v sobotu 14. prosince mezi 8:00 až 16:00 hodin
v areálu penzionu České Švýcarsko, prodají krásnolipští turisté. Mimo vánočních stromků si na turistickém adventu budete moci také vybrat vánoční dárky,
které vám nabídnou řemeslníci a tradiční prodejci.

Turisté budou schůzovat
Výbor Klubu českých turistů Krásná Lípa zve v pátek 6. prosince od 17:00 hodin
své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v Křinickém pivovaru na
náměstí v Krásné Lípě.

ADVENT V KOSTCE
Bleší trhy
V sobotu 23. listopadu mezi 8:00 a 12:00 se v přízemí Domu služeb Krásná Lípa
konají pravidelné bleší trhy. Tak proberte komodu a půdu a přijďte prodat své
použité, ale fungující věci, o kterých si myslíte, že je někdo může ještě potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky za pár kaček! Ceny určujete sami,
smlouvání vítáno.
Přijďte si vytvořit adventní věnec, který si odnesete domů na Váš vánoční
stůl
Ve středu 27. listopadu od 17.00 hodin si v Kostce můžete vyrobit adventní
věnec, který si odnesete domů. V ceně 30-ti korunového poplatku je zahrnuto
chvojí a suché květy. Dále bude možné na místě zakoupit svíčky, stuhy, květy,
sušiny a přírodniny pro adventní vazby.
Z důvodu zajištění materiálu žádáme zájemce, aby se přihlásili do pátku 22. 11.
na tel.: 412 354 839, 777 925 302 nebo osobně v Kostce.
Výlet na výstavu klášterních Betlémů
V úterý 10. prosince pořádá Kostka Krásná Lípy výlet do rumburské Lorety ba
výstavu klášteních Betlémů. Odjíždí se ve 14:00 hodin od modrého DPS v Nemocniční ulici. Návrat je plánován kolem 16:00 hodin. Vstupné i doprava zdarma. Počet míst omezen, proto neváhejte a přihlaste se včas u Vlaďky Vítkové na
tel.: 777 291 359 nebo osobně v Kostce.

MateĢské centrum BERUŠKA Krásná Lípa poĢádá
v DomĒ ÿeského Švýcarska (1. patro, vchod hlavními dveĢmi z námĒstí)

BERUŠKOVOU
BERUŠKOVOU MIKULÁŠSKOU
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
BESÍDKU
v pátek 6. 12. 2013 od 16.00 hod.
Zdobení stromeĀku
Vystoupení dĒtí z Berušky
Zpívání koled, kterými pĢivoláme Mikuláše
Nadílka od Mikuláše
Ochutnávka cukroví, které maminky pĢinesly

Advent v Křinickém Pivovaru
O víkendu 30. 11. až 1.12. jsou v Křinickém pivovaru v Krásné Lípě připraveny
pro rodiče s dětmi vánoční dílny, kde si budou moci za pomoci profesionálních
výtvarníků vyrobit adventní věnce nebo vánoční ozdoby. Dílny se konají v prvním patře pivovaru vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Materiál si můžete donést
vlastní nebo koupit na místě.

Den předvánoční pohody aneb
ADVENT ZAČÍNÁ
První adventní sobotu 30. listopadu si můžete udělat kásnou a voňavou, když
si mezi 10:00 až 15:00 hodinou uděláte čas a navštívíte Čajový klub Nobilis Tilia
ve Vlčí Hoře, kde si budete moci vyrobit adventní dekorace, které Vám zkrášlí
čekání na ten
nejkrásnější večer. Mimo dekorací se také budou vyrábět malé dárky, například
voňavá mýdla, svíčky, bylinkové pytlíčky či přáníčka. Příspěvek na akci je 50,- Kč
(dospělí ),
v ceně bylinkový čaj z naší zahrady. Děti jsou vítány. Pokud budete mít zájem se
zúčastnit, prosím dejte nám vědět na tel: 725 582 788, nebo na e-mail ha.m@
centrum.cz.

Vánoční setkání u Dolského mlýna
Tradiční setkání milovníků přírody a příznivců historie v jedinečných kulisách
kulturní památky Dolský mlýn se uskuteční v sobotu 14. prosince. Chybět nebude zpívání koled a obdarování lesních zvířátek donesenými dobrotami. Sraz
je v 9:30 u Dolského mlýna. Nezapomeňte si s sebou přinést hudební nástroje
(píšťalky, bubínky, chřestítka apod.) a krmení pro zvířata (tvrdý chléb, jablka,
žaludy apod.). Bložší informace v.sojka@npcs.cz, telefon: 737 276 858.

Soutěžte a vyhrajte vánoční dárek
Otestujte své znalosti o přírodě a zajímavostech ČR a vyhrajte jednu z cen, které
se hodí do přírody. Stačí úspěšně zodpovědět patnáct kvízových otázek, které
najdete na www.blizprirode.cz a stan, spacák, nafukovací karimatka a další losované ceny se mohou stát právě vaším vánočním dárkem. Vánoční kvízová
soutěž Blíž přírodě trvá do 11. prosince 2013 a zapojit se do ní může každý.
Podrobné informace o soutěži, její pravidla spolu s velkým množstvím tipů na
výlety do přírodně cenných míst najdete na internetových stránkách www.blizprirode.cz.
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Karáskovy vánoční trhy
ů b é prostředí
ř dí hi
i kéh dvora
d
(B
l
V půvabném
historického
(Bulnheimischer Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea
se konají v neděli 1. prosince tradiční vánoční trhy
s více jak 60-ti prodejci z celého Saska a severních
Čech. V Karáskově vánočně vyzdobeném muzeu
můžete shlédnout výstavu fotografií „Na cestě po
Karáskově revíru“ od Rainera Döringa, která zahrnuje mimo jiné působivé fotografie z příhraniční
oblasti Horní Lužice a severních Čech. Dále bude k
vidění výstava „Tenkrát v DDR – každodenní život“.
Karásek a jeho zdatní kumpáni Vás srdečně zvou na
tyto vánoční trhy do centra hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf od 13:00 do 18:00
hodin. Více informací na www.karaseks-revier.de

Žijeme se šelmami
aneb Návrat vlka
a rysa do
Šluknovského výběžku
Návratem velkých šelem do regionu Šluknovského
výběžku a Českosaského Švýcarska se bude zabývat přednáška, která se uskuteční v úterý 26. listopadu v Městské knihovně Varnsdorf. Mimo jiné se
dozvíte o jejich rozšíření ve světě, v České republice a zejména aktuální informace o jejich výskytu
v našem regionu. Přednáška zdarma a navíc každý
účastník obdrží leták o těchto šelmách a plakát.

„Matka Vojtěcha služebnice Boží“
v bazilice ve Filipově
Putovní výstava „Matka Vojtěcha - služebnice Boží.
Statečný svědek víry“ bud k vidění v bazilice Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově ve dnech 1.
12. 2013 až 6. 1. 2014. Otevírací doba je omezená
pouze na neděli, kdy se koná bohoslužba. Výstava
připravená Kongregací Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského o 15 velkoformátových panelech
putuje Českou republikou, nyní dorazí i na sever
Čech. Vernisáž v neděli 1. 12. 2013 doplní komentované slovo sester boromejek. Více o Matce Vojtěše
na www.boromejky.cz.

Program kina
Krásná Lípa - Listopad 2013

PAŘMENI
středa 27.11.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se
vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou
svatbu. Svérázní svědkové se postarají o řadu skandálních
situací. 97 min., Mládeži přístupno.

Don Chichot
středa 4.12.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nejslavnější španělský román, jehož autorem je Miguel
de Cervantes, ztvárněný v podobě animované komedie.
Následujte příběh dvou velkých hrdinů rytíře Dona Quijota
a jeho nejlepšího přítele, Sancho Panza. 90 minut, Mládeži
přístupno.

Don Chichot
středa 4.12.
od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nejslavnější španělský román, jehož autorem je Miguel
de Cervantes, ztvárněný v podobě animované komedie.
Následujte příběh dvou velkých hrdinů rytíře Dona Quijota
a jeho nejlepšího přítele, Sancho Panza. 90 minut, Mládeži
přístupno.

Večerní prohlídky
Lorety

Tradiční výstava
betlémů
v Schirgiswalde

V netradiční dobu se o adventu otevře barokní
skvost severních Čech Loreta v Rumburku. Za svitu
svíček a s vůní svařeného vína se v úterý 3. 12. a
17. 12. 2013 vždy od 18.00 hodin budou konat večerní prohlídky a pokračovat budou i v lednu – v
úterý 7. 1. a 21. 1. 2014. Během hodinové komentované prohlídky v tajuplné večerní atmosféře je
připraven zpěv duchovních písní. Zájemci se dozví
podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů.
K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské,
restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně
zvané roráty. Lednové prohlídky obohatí prohlídka
klášterního betléma.

V Schirgiswalde nedaleko Sohlandu se na začátek
prosince připravuje tradiční výstava betlémů.V
Alžbětině sále (Elisabethsaal) v blízkosti náměstí a
farního katolického kostela ji každý lichý rok pořádá Betlemářský spolek ze Schirgiswalde. Více než
100 vystavených betlémů půjčují rodiny z Schirgiswalde a okolí. K vidění je i několik velkých českých
betlémů, dále betlémy z různorodých materiálů a
několika světadílů. Na betlémy se můžete přijít podívat od pátku do neděle 6. - 8. 12. od 9:00 do 18:00
hod. Za vstup se platí 2 eura, pro české návštěvníky bývá vstupné dobrovolné. Do Schirgiswalde se
zájemci ze Šluknovského výběžku dostanou přes
hraniční přechod Šluknov/Rožany – Sohland.

Veselé Vánoce
s perníčkem

Na šluknovském zámku
můžete vyřešit zločin

V neděli 8. prosince jste zváni do Kulturního domu
ve Šluknově, kde je pro děti i jejich rodiče od 15:00
hodin připraven dětská show plná soutěží, tanečků
a zábavy. Programem děti provede moderátor společně s Perníčkem, kterého děti znají z pohádky o
Shrekovi. Vstupné 40,- Kč, děti 20,- Kč.

Město Šluknov ve spolupráci s Mendelovým muzeem pořádají další interaktivní výstavu, tentokráte s
názvem „Stopa – vyřeš zločin“. Unikátní interaktivní
výstava věnována vědeckým metodám kriminalistiky bude přístupná až do 15. prosince.

Domeček Na Kopečku Rumburk
listopad - prosines 2013
Středa 27. listopadu – 20:00 hodin
Vernisáž výstavy
Pavla Pucholta z Království, který se po odmlce znovu navrací k plátnům a vytváří zajímavou tvorbu. Má vlastní osobitý styl typický svou dynamikou tvarů, stavbou prostoru s dotekem duchovního
obsahu.
Středa 4. prosince – 19:00 hodin
Zase po roce…
Co je skutečnou podstatou Vánoc, které jsou dnes často pojímány komerčně?
Povídání s evangelickým farářem Filipem Šimonovským.
Středa 11. prosince – 19:00 hodin
TV GymBreak
Televize z gymnázia Rumburk, která funguje od loňska a reflektuje události na gymplu. Názory studentů, učitelů a veřejnosti. První veřejné promítání aktuálního dílu, který startuje pravidelné vysílání
Na Kopečku. Redakční rada se podělí o svoje zkušenosti s provozem TV Gymbreak.
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Práce v Kostce

Jak jsme pekli s Včelkou

Je Vám do 30 let, jste v evidenci uchazečů o práci a máte vzdělání speciálního pedagoga? Přijďte
pracovat na roční praxi do Kostky! Více na tel. 777
291 400.
Příležitost pro uchazeče o zaměstnání - přijmeme
pomocného pracovníka/ci do Tklubu. Životopis
pošlete na asistent@krasnalipa.cz
(Kostka Krásná Lípa)

V tomto pochmurném počasí si děti, které dochází do klubu Včelka osladily den sladkými koblížky. Děti
se podílely na jejich přípravě, přidávaly různé suroviny, míchaly, ale i obalovaly. Po skvělé spolupráci byla
velkou odměnou pochoutka, kterou si snědly a dokonce i schovaly pár kousíčků pro své rodiče na ochutnávku. Další akcí bude přednáška na téma Rybí dobrodružství z cyklu „Senioři dětem“ z Českého Švýcarska.
(Nela Hlavová)

Být sklářem je krásné,
ale náročné
I v letošním roce spolupracuje naše základní škola s
Komunitním centrem Kostka v rámci projektu Profesní orientace. Ten má pomoci žákům při rozhodování o dalším studiu a budoucím povolání.
A tak se vybraní žáci sedmé a osmé třídy vydali na
exkurzi, tentokrát do lindavské sklárny Ajeto Glass,
kde se seznámili s prací sklářů, poznali, v jak náročném prostředí musejí tito lidé celý den pracovat –
vedro od žhnoucích pecí bylo až hrozivé, tíha skla
na píšťalách nebyla právě zanedbatelná a šikovnost při foukání a otáčení píšťalou si mohli všichni
žáci také sami vyzkoušet. Jednoduchou vázičku
jsme všichni zvládli, ale při pozorování, jak vznikají
složité tvary a kusy skla, se nám až tajil dech a mistry skláře jsme opravdu obdivovali.
Druhou část výjezdu tvořila návštěva Střední školy
sklářské v Novém Boru, kde se nás ujal učitel odborného výcviku, provedl nás celou školou, ukázal
nám jednotlivé dílny, seznámil nás s tím, kde a jak
se učí žáci, kteří se rozhodnou pro obor sklář. Ti odvážnější z nás měli možnost vyzkoušet si opět foukání skla, ale také rytí skla, malování jednoduchých
ornamentů a skládání origami.
Celý výjezd se nám moc líbil, mohli jsme si vyzkoušet, jak pracují skláři, a viděli jsme zblízka práci ve
sklárně i v dílnách sklářské školy. Možná někteří z
nás budou o této střední škole příští rok uvažovat.
(zš)

V Benešově se dětem líbilo
V Benešově nad Ploučnicí se konala výstava šlechtěných morčat a králíků, kterou navštívily i děti z Amari
klubu. Zároveň využily i možnosti prohlídky státního zámku, kde byly připraveny dvě trasy pro menší návštěvníky. Největším zážitkem bylo leštění parket bačkorami a velký zájem vzbudila také truhla, do které
se před pěti sty lety vešly jen jedny šaty. V dnešní době by se do ní vešla polovina skříně. Přálo nám pěkné
počasí, jen zpět jsme se vraceli do deštivé Krásné Lípy.
(rd)

A co dalšího Kostka ještě chystá?
- ve čtvrtek 28.11. ve 13:00…...….výroba vánočních dekorací v Kostce
- v pátek 6.12. v 16:00……………Mikulášskou párty v T-klubu
- v pátek 6.12. ve 14:00……………Mikulášská besídka v Kostce
- ve čtvrtek 12.12. ve 14:00………zdobení vánočního stromku a výroba dárečků v Kostce
- ve čtvrtek 12.12. v 16:00………..vaření v Téčku v T-klubu
- ve čtvrtek 19.12. v 14:00………..vánoční besídka v Kostce
- v pátek 20.12. v 15:00…………..vánoční besídku v T-klubu
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Nikol je šestá na světě
3. října 2013 jsem se účastnila mistrovství světa ve
STREET DANCE, které se konalo v Ústí nad Labem.
Naše vystoupení přišlo na řadu až v sedm hodin
večer. Protože jsme postoupili, tančili jsme později ještě jednou. Bylo tam moc hezky, hlavně tam

byly masáže nejen pro tanečníky, ale i pro lidi, kteří
netancují. Pořadatelé si pro nás připravili výborný
oběd a občerstvení. Mistrovství světa jsem si velice
užila, přestože jsem se domů vrátila až po půlnoci.
(Nikol Nosková, 5.ročník)

Motýlek už zná i ježka

Plaveckému umění je
učí Delfín
Jak se již stalo dobrým zvykem, stará se naše škola,
nejen o klasickou výuku všeobecných předmětů,
ale také o zdravý fyzický růst žáků. A k tomu samozřejmě slouží i plavecká gramotnost. Máme velkou
nevýhodu, že v našem městě plavecký bazén není.
Díky vstřícnému jednání našeho vedení s plaveckou školou „Delfín“ se děti společně s ní (předškoláci z MŠ a 3., 4. ročníky ZŠ) naučí většině základů
plavání a hlavně – přestanou se bát a vštípí si návyky, jak se ve vodě bezpečně chovat při koupání
v rybnících a na koupalištích. Od září do listopadu,
tak každé pondělí probíhala plavecká výuka ve
Varnsdorfu. A na závěr se konají závody, ze kterých
vzejdou nejlepší plavci. A protože si zaslouží ocenění, přečtěte si, kdo jsou ti nejlepší:
3.A - dívky
3. A - chlapci
1. Barborka Várady
1. Marek Sucharda
2. Kristýna Hejduková
2. Marek Pospíšil
3. Klárka Ptáčníková
3. Honza Drozd
3.B – dívky
1. Sabina Gálová
2. Anna Šafránková
3.Magdaléna Řebíčková

3. B – chlapci
1. Karel Ferenc
2. Marek Sajfert
3. Filip Dýzl

4. A – dívky
1. Adéla Hladíková
2. Kateřina Krausová
3. Veronika Koubková

4. A – chlapci
1. Štěpán Suchý
2. Marek Král
3. Daniel Pokorný

4. B – dívky
1. Elena Uršitzová
2. Barbara Marschnerová
3. Eliška Roubíčková

4. B – chlapci
1. Jiří Kováč
2. Leon Blažek
3. Ladislav Hučko

Víte kam se ježek v zimě schová? Co má k jídlu nejraději, kdo se ho bojí a koho se naopak bojí on? Jak
můžeme zachránit opuštěné ježky, kteří se nestihli
včas zazimovat?
Nevíte? Tak to se můžete zeptat dětí z MŠ Motýlek,
Ti už to totiž vědí.
Ptáte se od koho?
Přišel je tuhle na zahradu školky navštívit ježek
Toník s p. Peškovou z ČSOP Tilia a vyprávěl nám o
svém životě…Dokonce se nám i schoval a než jsme

ho našli pod hromadou listí museli jsme splnit jeho
úkoly – nalézt cestu k doupátku, nakrmit ho,zahrát
si hru…
Moc se nám jeho vyprávění líbilo, dostali jsme
omalovánku a co je podstatnější – až někdy najdeme osamělého ježka na prahu zimy – budeme vědět jak mu pomoci.

Sláva vítězům!!! Stejně tak i sláva těm, kteří se plaveckého výcviku zúčastnili.
(M. Brávník)

RECYKLOHRANÍ NA
CESTÁCH
Pojem recyklace je na naší škole pojmem velmi a
velmi skloňovaným. Není se čemu divit, protože
příroda nám všem posílá jasné poselství – „recyklace je nutná, šetří přírodu, vzduch, nerostné suroviny i energii.“ Prostě to jinak nejde. Proto využíváme
k uvědomění si tohoto projektu nejen naše síly a
schopnosti, ale rádi se necháme poučit i zvenku.
Počátkem listopau nás navštívili lektoři s programem „Recyklohraní hrou“. Kromě prváčků se ho
v hodinových blocích zúčastnili všichni žáci naší
školy. My se dozvěděli zábavnou formou mnoho
nového, poučného a zajímavého. Oni nás zase potěšili sdělením, že byli mile překvapeni, co už toho
víme a umíme. Spokojeni jsme tedy všichni a o to
jde především. (
zš)

TURISTIKA
Na naší škole vznikla v říjnu skupina žáků, kteří se věnují turistice.
Jsme jen samé dívky od 6. do 9.
třídy. Scházíme se každé pondělí
před školou. Chodíme do okolí
školy a do lesa. Je to fajn.
Už jsme dorazily na Kočičí kameny a Karlovu vyhlídku, Kamennou
Horku a byly jsme také na Skřivánku. Naše vycházky vždycky měříme, zvládly jsme ujít i skoro devět
kilometrů za necelé dvě hodiny.
Během cest sledujeme turistické značky, vyprávíme si o našich
zkušenostech z různých výletů,
plánujeme, kam bychom mohly
společně vyrazit. Vždycky se na
naši schůzku těšíme. Máme super
odpoledne.

(Za malé ochránce přírody v MŠ Motýlek
D. Lehoczká)
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Stříbrné krásnolipské veteránky
Čas veteránek (hráček nad 35 let) opět nadešel a
tak v prvním listopadovém víkendu nastoupily volejbalistky z blízkého i širokého okolí v kostýmech
na parádní nástup v místní tělocvičně. Z kostýmů
pirátek se posléze vyklubaly hráčky krásnolipské,
z disko šoumenek ženy šluknovské, mravenci ve
stylu alá Ferda přichvátali z Děčína, a z napěněných
pivíček byly rázem volejbalistky Varnsdorfu. Po
úvodním vtipném úvodu a „kulturních vložek“ se
již tato čtyři družstva pustila do boje. Až na jedno
podvrknutí celý turnaj probíhal bez chybičky.
Naše hráčky ve složení - Radka Michlíková, Pavla Ti-

cháčková,Věra Žemlová,Míla Podhorská, Dana Bisová a Věra Povolná, Katka Marhanová, Mirka Hoffmanová - si pod taktovkou trenéra Jirky Špicara vedly
velmi dobře - jen na zkušený Varnsdorf nedosáhly
a tak jim po právu patřila příčka stříbrná. Na třetím
místě se umístil Šluknov a pro poslední místo si
přijelo družstvo z největší dálky – Děčína. Atmosféra byla výborná a my všichni se již moc těšíme na
vánoční turnaj, který bude příjemným zpestřením
vánočních dní.
(Sportu zdar, za volejbalisty D. Lehoczká)

Novinky ve sportovním
areálu
Vyznavači stolního tenisu mohou využívat nově
zrekonstruovanou hernu stolního tenisu ve Sportovním areálu Českého Švýcarska. Zájemci také
mohou využívat klubovnu s nově instalovanou
interaktivní tabulí, kterou mohou využít například
pro semináře, školení a schůze. Sportovci mohou
tuto novinku využít při soustředění třeba pro rozbor sportovních situací. Změn se dočkal také rezervační systém, platí nová pravidla pro rezervace a od
1. listopadu 2013 byla vymazána databáze neaktivních uživatelů. Více informací najdete na stránce
rezervačního systému http://www.krasnalipa.cz/
areal, nebo na recepci sportovního areálu – tel. 608
522 871.
(SportAreál)

Mistrovství Evropy
v kickboxu

Sokol Libčice je v Krásné Lípě spokojený
Cvičenky Sokola Libčice nad Vltavou na svém 20. víkendovém cvičení zdraví chybějící cvičitelku a všem v
Krásné Lípě vzkazují, že se jim pobyt zde opět velmi vydařil. Je obdivuhodné, že při každém dalším výjezdu
je v městě opět něco nového. Rozhodně není běžné, že bychom všude tam, odkud pocházíme, měly takovou skvělou tělocvičnu a možnost bezvadného ubytování. O krásném okolí Krásné Lípy ani nemluvě. Už se
těšíme na další cvičení na jaře.
(Iva Štětková)

Před měsícem se v rakouském Bregenzu za účasti
třiadvaceti týmů z Evropy konalo ME v kickboxingu
federace WKF. V národním týmu České republiky
byli i tři členové oddílu KBC Krásná Lípa. Dominik
Plot a Míša Málek jako závodníci a Milan Dušek jako
reprezentační trenér. Nejmladší člen reprezentace
Dominik Plot při svém prvním startu získal bronz
v kategorii mladší žáci ve váze – 40 kg. Míša Málek
v mužích ve váze – 71 kg vybojoval také bronz. Milan Dušek v soutěži týmů pak zlatý pohár s medailí.
Celkově byla Česká republika jednou z nejúspěšnějších výprav na šampionátu. Co se týká krásnolipského oddílu, nejlepší výkon odvedl Míša Málek.
A i když po loňském zlatu na MS se to může někomu zdát málo, rozhodně tomu tak není a bronz z
Evropského šampionátu není málo. Pro Dominika
bude snad bronz motivací k dalšímu tréninku. Pro
mne zlatý pohár s medailí definitivní tečkou za
kariérou závodníka a přechodem na post trenéra.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť!
(MD)
Dne 28. října se v Rakousku konalo mistrovství Evropy
v KICKBOXU. Myslím si, že se vše, kromě počasí, vydařilo na výbornou. Domů jsem si přivezl bronz. Byla to
pro nás pro všechny obrovská makačka, ale zvládli
jsme to. Celkem jsme tam strávili šest dní. A i když to
tam bylo opravdu hezké, byl jsem rád, že jsem doma.
Dominik Plot, 5. ročník
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 53. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12.11.2013
I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 53 - 01/2013
RM projednala přípravu jednání 20. zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva finančního a kontrolního výboru
- Rozpočtové provizorium na rok 2014.
Mimořádná dotace pro zájmové organizace - Usnesení RM č. 53 - 02/2013
RM projednala podporu spolkové činnosti ve městě, zvýšené příjmy z výherních hracích
přístrojů a doporučuje ZM schválit mimořádné dotace zájmovým organizacím zaměřeným
na dlouhodobou a systematickou práci s dětmi a mládeží a to v celkové výši 250 000 Kč nad
rámec schválený v rozpočtu města na rok 2013.
Jmenování vedoucího odboru - Usnesení RM č. 53 - 03/2013
RM jmenuje, na návrh tajemnice MěÚ, Ing. Milana Tkáče, bytem Legií 2268, Varnsdorf
vedoucím finančního odboru, s účinností od 18. 11. 2013.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - vyhlášení - Usnesení RM č. 53 - 04/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
- část p. p. č. 1080 o výměře 30 m2, k. ú. Krásný Buk.
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 53 - 05/2013
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 310 o výměře 405 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- st. p. č. 215/2 o výměře 72 m2, k. ú. Krásná Lípa včetně kůlny,
- p. p. č. 2077/13 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2077/12 o výměře 7218 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 1902/8 o výměře 1161 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2960 o výměře 68 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2835/1 a p. p. č. 576/3, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 - 06/2013
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2835/1 o výměře 802 m2 a části p. p. č. 576/3
o výměře 102 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání firmě Simova s. r. o., Nerudova
659/5, Krásná Lípa za cenu 94 150 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 53 - 07/2013
RM na základě žádosti MUDr. Hany Benešové, Československé armády 371/11, Praha
nedoporučuje ZM realizovat prodej pozemků bez splnění podmínek smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15-70 a doporučuje ZM schválit prodloužení
termínů ve smlouvě o 24 měsíců.
Prodej části p. p. č. 742/2, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 53 - 08/2013
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 742/2 (nově vzniklá p. p. č. 742/3) o výměře 273
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miloslavu Oplovi, Jugoslávská 86/6, Krásná
Lípa a Lence Oplové, Na Vyhaslém 3265, Kladno za cenu 9 960 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Byty – ukončení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 53 - 09/2013
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2006/25/27-30, na byt č. 11, Nemocniční
1156/16 s Eliškou Pávkovou bytem Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa k 30. 11. 2013.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 1, Nemocniční 538/10
Usnesení RM č. 53 - 10/2013
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu neurčitou k 30. 11. 2013 na byt č. 1,
Nemocniční 538/10 s nájemníkem Jaroslavem Sobolou bytem Nemocniční 538/10, Krásná Lípa.
Byty - ukončení pronájmu - byt č. 6, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 53 - 11/2013
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 30. 11. 2013 na byt č. 6,
Bezručova 359/15 s nájemníkem Zdeňkem Míkou bytem Bezručova 359/15, Krásná Lípa.
III. Různé
Prodej p. p. č. 374/1, k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 53 - 12/2013
RM doporučuje ZM doplnit usnesení ZM č. 19-05 ze dne 4. 9. 2013 o prodeji p. p. č. 374/1, k.
ú. Krásná Lípa o podmínku: za současného prodeje části st. p. č. 280/2 (chodník), k. ú. Krásná
Lípa městu Krásná Lípa za cenu 500 Kč/m2. Náklady uhradí město Krásná Lípa.
Směna části p. p. č. 1212 za část st. p. č. 330/7, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 - 13/2013
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 1212 o výměře 78 m2 za část st. p. č. 330/7
o výměře 78 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s firmou Demos s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa
z důvodu majetkoprávního vypořádání pro pokládku kanalizační stoky. Náklady se směnou
spojené uhradí město Krásná Lípa.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Kyjovská 625/53 - Usnesení RM č. 53 - 14/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Kyjovská 625/53. Byt II. kategorie o velikosti 1
+ 1 (59,83 m2, sazba 22,82 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. 6, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 53 - 15/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Bezručova 359/15. Byt II. kategorie o velikosti
2 + 1 (55,09 m2, sazba 22,82 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. 11, Nemocniční 1156/16 Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 53 - 16/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 11, Nemocniční 1156/16 (dům s pečovatelskou
službou), I. kategorie o velikosti 1+1 (46,05 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 13, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 53 - 17/2013
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 13, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie
o velikosti 1 + 0 (25,41 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 - pozastavení vyhlášení k pronájmu - Usnesení RM č. 53 - 18/2013
RM pozastavuje záměr obce uvedený v usnesení RM č. 44 - 08 z 29. 4. a 7. 5. 2013 pronajmout
byt č. 3, Křinické náměstí 14/16, do doby ukončení rekonstrukce poškozené části bytu.
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 53 - 19/2013
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Diana Bondarenková bytem Masarykova 16/1, Krásná Lípa na byt č. 1,
Masarykova 16/1, na dobu určitou do 28. 2. 2014,
- František Kováč bytem Krásný Buk 54, Krásná Lípa na byt č. 2, Krásný Buk 54,
na dobu určitou do 28. 2. 2014,
- Marcela Jadrníčková bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa na byt č. 5, Pražská
450/48, na dobu určitou do 31. 5. 2014,
- Hedvika Ferencová bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 3, Kyjovská
625/53, na dobu určitou do 28. 2. 2014,
- Karel Baláž bytem Masarykova 246/6, Krásná Lípa na byt č. 4,
Elišky Krásnohorské 781/19, na dobu určitou do 28. 2. 2014,
- Martin Švec bytem Masarykova 993/2, Krásná Lípa na byt č. 5, Masarykova 993/2, na dobu
neurčitou,
- Abdullah Caglayan bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 15,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 5. 2014,
- Antonín Řechtáček bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 31,
Nemocniční 1137/6, na dobu neurčitou,
- Marie Nováková bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 46,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 5. 2014,
- Michaela Vybíralová bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 47,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 5. 2014.
Byty - neprodloužení nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 53 - 20/2013
RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou k 30. 11. 2013 na byt č. 22,
Nemocniční 1137/6 s nájemníkem Jiřím Špicarem bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Křinické náměstí 6/11 - rozvody plynu - Usnesení RM č. 53 - 21/2013
RM se seznámila s průběhem administrativního zajištění rozvodů zemního plynu k bytům v
objektu Křinické náměstí 6/11 a schvaluje změnu termínu realizace z 30. 11. 2013 na 30. 6.
2014 z důvodu dlouhotrvajících stavebních řízení.
Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2013
Usnesení RM č. 53 - 22/2013
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí
roku 2013 v předloženém znění.
ZŠ a MŠ, p. o. - 1. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2013
Usnesení RM č. 53 - 23/2013
RM doporučuje ZM schválit 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - 2. rozpočtové opatření rozpočtu pro rok 2013
Usnesení RM č. 53 - 24/2013
RM doporučuje ZM schválit 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Kostka
Krásná Lípa pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
Rozpočet ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 53 - 25/2013
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 53 - 26/2013
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro
rok 2014 v celkové výši 4 670 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 3 610 tis. Kč a na
provoz sportovního areálu ve výši 1 060 tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na základě schváleného
rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2014.
Schválení pronájmu ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 53 - 27/2013
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 3/1416,
408 01 Rumburk.
Rozpočet Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 53 - 28/2013
RM doporučuje ZM schválit rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014
dle předloženého návrhu.
Neinvestiční příspěvek na provoz Kostka, p. o. Krásná Lípa pro rok 2014
Usnesení RM č. 53 - 29/2013
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2014 v celkové výši 747 tis. Kč, z toho
příspěvek ve výši 100 tis. Kč jako spolupodíl na Terénní práci. Příspěvek bude čerpán na
základě schváleného rozpočtu Kostka, p. o. pro rok 2014.
Daňové plnění za leden až září 2013 - Usnesení RM č. 53 - 30/2013
RM bere na vědomí daňové plnění za 3. čtvrtletí 2013 dle přílohy.
Dar MAS Šluknovsko - Usnesení RM č. 53 - 31/2013
RM projednala žádost MAS Šluknovsko o poskytnutí daru a předchozí poskytnuté dotace do
území města a doporučuje ZM schválit dar ve výši 100 000 Kč.
PD zklidnění ulic Komenského a Školní - Usnesení RM č. 53 - 32/2013
RM projednala záměr zrekonstruování a zklidnění ulic u budov základní školy a schvaluje
zadání první části projektové dokumentace (studie) Úprava parkovacích stání a oprava
komunikace ulic Školní a Komenského dle předložené nabídky od firmy Promos Sosnová, s.
r. o., Česká Lípa.
Vozidlo pro výjezdovou jednotku SDH - Usnesení RM č. 53 - 33/2013
RM projednala problematiku nákupu použitého hasičského vozidla pro výjezdovou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa a ukládá Janu Kolářovi, místostarostovi města,

připravit zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku - Dodávka použitého hasičského vozidla
pro město Krásná Lípa.
Dotace na pokrytí nákladů zásahu při povodni v červnu 2013
Usnesení RM č. 53 - 34/2013
RM schvaluje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v
červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 126 500 Kč a uzavření příslušných smluv o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 2013/45/11-469.RM doporučuje ZM schválit dotaci
SDH Krásná Lípa ve výši 20 000 Kč za aktivní účast při likvidaci povodňových škod 2013.
S rodiči do školky 2014 - Usnesení RM č. 53 - 35/2013
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na realizaci projektu pod
názvem S rodiči do školky 2014 pro poskytovatele sociálních služeb na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Kariérní poradenství 2014 - Usnesení RM č. 53 - 36/2013
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na realizaci projektu pod
názvem Kariérní poradenství 2014 pro poskytovatele sociálních služeb na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Profesní orientace 2014 - Usnesení RM č. 53 - 37/2013
RM schvaluje podání žádosti p. o. Kostka Krásná Lípa o dotaci na realizaci projektu pod
názvem Profesní orientace 2014 pro poskytovatele sociálních služeb na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Opatrovnictví - prodej nemovitosti - Usnesení RM č. 53 - 38/2013
RM projednala návrh a souhlasí s prodejem části nemovitostí zapsaných na LV č. 356 k. ú.
Čakovice u Řehenic opatrovance Václava Brunera bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa,
Ing. Janě Crkvové bytem Nad Kotlaskou 2399/24, Praha 8 za cenu uvedenou ve znaleckém
posudku Ing. Ivany Attlové za cenu 156 000 Kč za podmínky schválení kupní smlouvy soudem.
Náklady spojené s prodejem nemovitostí a podáním návrhu na soud hradí kupující.
OZV č. 1/2013 - Usnesení RM č. 53 - 39/2013
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Krásná Lípa s datumem účinnosti od 1. 1. 2014.
OZV č. 2/2013 - Usnesení RM č. 53 - 40/2013
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Krásná Lípa s datumem účinnosti
od 1. 1. 2014.
Střechy, ploty, fasády 2013 - Usnesení RM č. 53 - 41/2013
RM schvaluje výplatu příspěvků jednotlivým žadatelům dle předloženého seznamu. Uvedení
žadatelé splnili ke dni konání této RM podmínky pro výplatu příspěvku v roce 2013.
Pravidla pro pronájem městských bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou zrušení usnesení - Usnesení RM č. 53 - 42/2013
RM ruší usnesení č. 52-19/2013 ze 21. 10. 2013 a 22. 10. 2013 z důvodu přehodnocení
projednaných námětů.
Pravidla pro přidělování příspěvků organizacím
Usnesení RM č. 53 - 43/2013
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu
kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží včetně příloh, dle předloženého
návrhu.
Výstupy dotazníků pečovatelské služby - Usnesení RM č. 53 - 44/2013
RM bere na vědomí výstupy z dotazníků spokojenosti uživatelů pečovatelské služby města
Krásná Lípa.
Léto v Krásné Lípě - Usnesení RM č. 53 - 45/2013
RM bere na vědomí průběh soutěže Léto v Krásné Lípě vč. vylosování výherců.
Kronika - Usnesení RM č. 53 - 46/2013
RM schvaluje předběžný návrh grafické podoby a struktury tištěné i elektronické kroniky
města předloženou kronikářem Mgr. Karlem Jarolímkem.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na prosinec 2013
Usnesení RM č. 53 - 47/2013
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí KD na prosinec 2013.
Zpráva o plnění úkolů z 51. RM - Usnesení RM č. 53 - 48/2013
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 51. RM.
IV. Informace - Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Kanalizace - tabulka plnění plánu za 10/2013,
- Kontrolní protokol z kontroly na místě - kanalizace - SFŽP ČR,
- Oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- Projekt revitalizace hřbitova Vlčí Hora,
- Projekt zabezpečení Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě a korespondence,
- Upozornění Povodí Ohře na závadný stav koryta vodního toku par. č. 3058/2,
k. ú. Krásná Lípa (nad objektem Továrna), firmou ECON, s. r. o.,
- Výsledky e-AUKCE pro domácnosti dne 30. 10. 2013.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 23. schůzky finančního výboru ZM ze dne 14. 10. 2013,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 9. 2013,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 1. 10. 2013,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 5. 11. 2013,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 5. 11. 2013,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 11. 2013.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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