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Příští číslo vyjde
ve čtvrtek 6. března

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 20. února

4,- Kč

Otužilci na Cimráku premiérově
Avizované slavnostní otevření tak zvané 1. krásnolipské otužilecké plovárny na
rybníku Cimrák se uskutečnilo za hojné účasti otužilců (ve vodě) i diváků z řad
veřejnosti (na březích). Vzduch měl, na únor příjemných, 5 stupňů Celsia, voda
ještě o jeden stupínek méně.
Celou akci zahájil slavnostní fanfárou na křídlovku mladý trumpetista Adam
Haufert, rybníku Cimrák a všem přítomným pak požehnal varnsdorfský starokatolický farář Roland Solloch.
Přítomní plavci prošli „otužileckým křtem“ a před nestorem českého otužování

Jaroslavem Brustmannem přijali i „otužilecké desatero.“ Následující společná
osvěžující koupel uspokojila a pobavila i řady přihlížejících. Bazénky, které pro
tento účel vyřezali v ledu pracovníci našich Technických služeb, posloužily i k
odvážnému podplavávání na delší vzdálenost. V podvečer pak byla celá akce
zakončena v Křinickém pivovaru popularizační přednáškou Milana Hulána ke
smyslu, způsobům, přínosům ale i rizikům otužování.
Několik fotografií a video najdete v galeriích na www.krasnalipa.cz.
(jk)

Mírná zima přeje stavbařům

Baterie do popelnice nepatří

Mírný průběh zimy umožňuje firmám v pokračování výstavby II. etapy kanalizace, čímž se daří zmírnit časový skluz oproti harmonogramu. Stavba je přibližně
ve své polovině. Celkem bude vybudováno 8,3 km kanalizace a tři sta přípojek,
a to vše za cenu 92 milionu korun bez DPH.
(jk)

Přes třicet dva kiloggramů použitých baterií krásnolipští občané nevyhodili do
popelnic, ale vytřídili do speciální nádoby ve vstupní hale radnice. Stačily na to
tentokrát čtyři měsíce.
Nárůst množství sebraných
použitých baterií odráží i republikový trend. Češi v roce
2012 odevzdali 921 tun starých baterií, což je asi o dvacet procent více než za rok
předcházející. Každoročně se
v ČR prodá více jak sto milionů kusů nových baterií. Kovy
obsažené v recyklovaných
bateriích tvoří 60 – 80 % jejich hmotnosti. I vytříděním
malé baterie můžeme každý
přispět k ochraně životního
prostředí! Děkujeme všem,
kterým není příroda lhostejná.
(jk)
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 24.2.
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27.2. 2014 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 10.3. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 13.3. 2014 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.
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

Sbírej a vyhraj…
spoustu hodnotných
cen
Pět spotřebičů přineseš, razítka za ně dostaneš,
pět razítek odešleš a se štěstím vyhraješ…. V rámci podpory zpětného odběru elektrospotřebičů se
Krásná Lípa opět připojila k soutěži organizované
společností Asekol. Vyřazené kompletní elektrospotřebiče odevzdávejte ve sběrném dvoře technických služeb u pí. Kamberské, kde obdržíte i otisk
soutěžního razítka. Leták na soutěžní razítka lze
stáhnout na www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj.
Ukončení soutěže je 31. března 2014.

Krásná Lípa
je na facebooku
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

Krásná Lípa
má bowling
Od pátku 17. ledna je oficiálně otevřen provoz
bowlingu v Krásné Lípě, který najdete v areálu Líparesortu u Křinického náměstí.
Otevírací doba: Pondělí – Zavřeno, Úterý – Neděle
- 14:00 – 22:00
Mimo tuto pracovní dobu Vám rádi otevřeme po
telefonické domluvě.
Ceny od 200,-/hodina/dráha
Telefon: 412 713 116, 412 713 200

Služby praní,
žehlení, mandlování
a úklidové
V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prádelnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlování, úklidy běžné i generální a to domácnostem i
firmám. Ceník je na internetových stránkách www.
komunitnicentrum.com nebo volejte vedoucí prádelny na tel. 777 291 340.

FOTOSOUTĚŽ - Hádanka na úvod
Stejně jako v loňském roce i v tom letošním jsme
pro Vás přichystali soutěž, v níž budeme poznávat
nejen Krásnou Lípu, ale i její blízké i vzdálenější
okolí. Na rozehřátí jsme pro Vás v čísle 469 připravili
fotografii Jana Marka. A jak vidno, stále má Krásná
Lípa svá tajemství. Na otázku odpověděl pouze
jediný soutěžící, Zdeněk Vrabec ml. Jednalo se o

bývalou tělocvičnu, která byla proslavená jako tančírna, které se také říkalo dupárna. Stávala v Sonnenberg, dnešní Mánesova ulici, přibližně v místech,
kde nyní stojí dům Kratochvílů.
Otázka: Tentokrát jsme se z Krásné Lípy trochu
vzdálili a ptáme se Vás, kam jsme se vydali lyžovat.

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

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 22. – 23.2. 2014 MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín V, tel.: 412 507 588
- 1. – 2.3. 2014 MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I, tel.: 412 151 056
- 8. – 9.3. 2014 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

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.
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Rok 2013 očima policie
v Krásné Lípě
V minulém roce bylo ve služebním obvodu krásnolipského obvodního oddělení policie, spácháno
214 trestných činů s celkovou škodou 11,5 milionů
korun, což je pokles o 31 trestných činů oproti předešlému roku. Výše škody je ovlivněna pěti požáry se škodou 8,5 mil. Kč. Objasnit se podařilo 105
trestných činů, což činí 49,07 % oproti 52,65 % v
předchozím roce.
V celkové kriminalitě převládá ta majetková se 132
skutky, což je pokles o 39 proti předchozímu roku.
Nejčastěji se pachatelé dopouštěli krádeží vloupáním: 34x do ostatních objektů, 20x do automobilů, 17x do rekreačních objektů, 4x do rodinných
domů, 3x do bytů. Objasňovat se dařilo přibližně
třetinu těchto případů.
Dále pachatelé nejčastěji mařili výkon úředního
rozhodnutí – 21x, zanedbávali povinnou výživu
– 10x, porušovali domovní svobodu – 10x, poškozovali cizí věci – 8x, dopouštěli se podvodu – 7x.
Odcizit se jim podařilo 5 motorových vozidel a jeden motocykl.
Mezi násilnými skutky řešili policisté jednu loupež,
dva útoky na policisty, dvě ublížení na zdraví, dvě
vydírání a jeden případ domácího násilí.
V roce 2013 bylo spácháno celkem 780 přestupků,
z toho 538 vyřešili policisté v blokovém řízení, kde
uložili pokuty za 201 tis. Kč. Oznámeno k projednání bylo 218 přestupků, z toho 78 v občanském soužití, 49 v dopravě a 61 majetkových. Přistiženo bylo
9 řidičů pod vlivem alkoholu, z nichž 8 skončilo u
správního orgánu a jeden u soudu.
V loňském roce bylo policisty omezeno na osobní
svobodě po spáchání trestného činu nebo přestupku 21 osob, z nichž 12 strávilo noc v policejní cele.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se daří držet kriminalitu na velice dobré úrovni, kdy navíc počet
trestných činů výrazně poklesl. Za to lze určitě
poděkovat také vám spoluobčanům, kterým není
lhostejné, co se děje ve vašem okolí a dokážete
včas zavolat například na služební telefon hlídky 723255954.

Město vlastní zhruba deset hektarů lesních porostů. Pracovníci technických služeb v těchto dnech
provádí těžbu v Krásném Buku ve více jak stoletém
porostu. Vytěžené dřevo se zpracuje na řezivo pro
potřeby města. Pozemek bude následně zalesněn.

Zahrada Mateřské školky na Masarykově ulici projde v průběhu roku zásadní úpravou. Zatím probíhají přípravné práce, v průběhu letních prázdnin
pak bude vše dokončeno. Dokončeno bude také
čištění a oprava fasády.

Městký úřad má nové vstupní dveře, které vyrobil truhlář Tomáš Knazovič z Rumburku.

(prap. Jan Hampl)

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)

Nabízím instalaterské
a topenářské práce, čištění
a desinfekci studní
a zednické práce.
Informace na tel. 777192370 nebo
na e-mail instalater.vanek@tiscali.cz.

Pěkného nezimního počasí využili také cestáři, kteří mezi Krásnou Lípou a Rumburkem upravovali silniční
stromořadí.
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Brtnické ledopády
Společnost České Švýcarsko
ý k Vá
Vás zve na odbornou
db
exkurzi
k i k Brtnickým
B
ledopádům, v rámci které se seznámíme s nejatraktivnější zimní turistickou nabídkou
v regionu. Exkurze se uskuteční ve středu 26. února, připravena je trasa dlouhá
11 km: Vlčí Hora - údolí Vlčího potoka - Křížový vrch - Brtníky. Odjezd autobusu
z Krásné Lípy je ve 12:36 hod., sraz účastníků je ve 12:30 hod. na autobusové zastávce v Krásné Lípě. Akce je pro předem přihlášené účastníky zdarma, včetně
jízdného. Přihlášky na tel.: 412 383 413.

Cestopisná povídání
v Křinickém pivovaru
středa 5. 3. - 18 hodin Japonsko není jen Shinkanzen – cestopisné povídání
s Radimem Misiačekem
středa 12. 3. – Pobaltská trilogie – Litva- cestopisné povídání s Josefem Miškovským. Obě přednášky se konají v sále Křinického pivovaru. Vstupné 40,- Kč
opravňuje ke konzumaci jednoho piva nebo drobného občerstvení.

Ovocné stromy v krajině
Ve varnsdorfské knihovně je v úterý 4. března od 18:00 hodin připravena zajímavá přednáška o úloze ovocných dřevin v krajině. Přednášející Martin Lípa z
ekocentra Meluzína se tentokrát zaměří na vysazování ovocných sadů a stromořadí ve volné krajině. Je určena všem, kdo mají urostlé jabloně, hrušně a
třešně a dále všem, kteří se zajímají o staré ovocné odrůdy. Na tuto přednášku bude navazovat praktická ukázka odborného řezu v Krásné Lípě v sobotu
15. března na exemplářích starých ovocných stromů.

Kouzlo zimních rostlin
Občanské sdružení Nobilis Tilia Vlčí Hora vyhlásilo zimní soutěž o nejzajímavější
fotogra¬fii, či malbu s tématem Kouzlo zimních rostlin. Vyhlášeny jsou kategorie fotografie a malba a to dětí a mládeže do 18 let a dospělých. Přijímají se
fotografie a malby o rozměru A4 (cca 210x297), k nim přiložte název či stručný
popis, místo pořízení, vaše jméno a kontakt. Přinést je můžete v pracovní dny
osobně, nebo zaslat na adresu Nobilis Tilia,o.s., Vlčí Hora 147. Uzávěrka soutěže
je 21. března 2014. Vítězové budou vyhlášeni 5. dubna 2014.
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Tour de France 2013
na koloběžkách

10. ročník pěvecké
soutěže Zpěváček

Co bylo důvodem? Jaké to bylo? Bláznovství? Splněný sen? Překonání svých možností?
Mariana Krásnolipská, Křinický pivovar a účastníci
závodu Vás zvou v pátek 7. února od 18:30 do Křinického pivovaru (1. patro) na vyprávění, promítání
a sdílení zážitků o průběhu Tour de France 2013.
Vstupné 40,- Kč opravňuje ke konzumaci jednoho
piva nebo drobného občerstvení

Město Krásná Lípa ve spolupráci s folklorním souborem Lužičan vyhlašuje 10.ročník soutěže ZPĚVÁČEK 2014. Jedná se o vstupní soutěžní kolo celostátní soutěže interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK
2014, jehož finále se uskuteční 9. až 11. května ve
Velkých Losinách. Hlavním pořadatelem této soutěže, která probíhá pod záštitou Petera Dvorského
je Folklorní sdružení ČR.
Vstupní oblastní soutěžní kolo se uskuteční v režii
pořadatele města Krásné Lípy v sobotu 8. března
od 14:00 hodin v kulturním domě Krásné Lípy.
Regionální postupová přehlídka se uskuteční v sobotu 29. března 2014 v Jablonci n.Nisou.
Soutěž je určena dětem narozeným v letech 1999
– 2004, které musí předvést dvě lidové písně – doporučují se regionální – severní, východní , střední
Čechy, přičemž jedna píseň je s doprovodem, druhá bez doprovodu. Možnost zkoušek před soutěží
v kulturním domě od 12:30 hodin. Přihlášky do
soutěže se jmény, daty narození interpretů a uvedením názvů písní zasílejte do 1. 3. 2014 mailem
na adresu kino@krasnalipa.cz nebo fs.luzican@seznam.cz. Kontaktní osoba pí. K. Kořínková 777 184
083 nebo pí. N. Semelková 774 565 184.

Burza semínek, knih
a nápadů
V sobotu 8. března mezi 10:00 až 15:00 hodin se
můžete zúčastnit burzy semínek, knih a nápadů
s doprovodnou přednáškou Zbyňka Šedivého na
téma „Příroda jako moudrá zahradnice“, která se
uskuteční v čajovém klubu ve Vlčí Hoře. K výměně či zakoupení budou semínka a rostliny z Vlčíhorské zahrady dobra. Na burze ale také můžete
nabídnout i své výpěstky a semínka pokojových i
venkovních rostlin. Podrobné informace Katka 773
111 904.

Intuitivní malování
Každý jsme umělcem. V rodině, na zahrádce, v kuchyni, v divadle, vlastně všude tam, kde může lidská
tvořivost zanechat „stopu“. Naše společné setkání s
barvami, hudbou a příběhem v nás probudí či posílí chuť si malovat. Při malování se dostaneme do
kontaktu se svými pocity, intuicí, vnitřní sílou i inspirací. A náš obraz nám může poskytnout vhled,
sílu, zklidnění i radost. Je to cesta do naší duše i srdce. Vydejme se na ní společně v pondělí 10. března od 9:00 do 11:00 hodin v Komunitním centru
Kostka. Na přednášku se můžete přihlásit osobně
nebo telefonicky na číslech 412 354 843, 777 291
359, nebo e-mailem na adresu odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz.

Sbírka ošacení
Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje sbírku ošacení,
obuvi, hraček, látek, přikrývek, nádobí. Sbírka trvá
do 28. března a odevzdávat vci můžete mezi 6:00 až
16:00 hodin v prádelně Kolíček. Více informací na
www.komunitnicentrum.com.

Výlet s Amari
a T klubem do Děčína
V úterý 25. února Amari klub a T-klub pořádají výlet na zámek, do nové knihovny a Rajské zahrady v
Děčíně. Sraz je v 8:00 hodin na hlavním vlakovém
nádraží v Krásné Lípě a plánovaný návrat po půl
sedmé večer. Informace u pí. Jansové na tel. 777
036 828.

Cvičení s jógou
V neděli 2. března od 12:00 do 16:00 jsou všichni
příznivci jógy zváni do krásnolipského kulturního
domu na Cvičení s jógou pod vedením paní Pilařové z Ústí nad Labem. S sebou podložku a vhodné
oblečení. Poplatek za jednu lekci 200,- + 50,- Kč.

Maškarní bál
Tolštejnského panství
MAS Šluknovsko, Tolštejnské panství, Chřibská a
příznivci kultury na Šluknovsku vás zvou na tradiční Maškarní bál Tolštejnského panství s vyhlášením
a předáním ceny „Zlatá můza severu 2013“. K tanci a dobré pohodě hraje a zpívá Music band flash
Děčín. Připraven je bohatý doprovodný program.
Bál začíná v sobotu 15. března od 20 hodin v sále
restaurace Radnice ve Chřibské. Vstupné je 120 Kč,
masky 100 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji, mj. v Krásné Lípě v Železářství Semelka.

Výstava obrazů
a skleněných soch
Až do 28. března potrvá výstava, která je k vidění
ve II. patře Domu kultury ve Šluknově. Jde o autorskou výstavu obrazů a skleněných soch MILOSLAVA PROCHÁZKY a je přístupná ve všední dny od
9:00 do 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

Berušková burza
jarního a letního
oblečení, vybavení
a hraček
Blíží se termín další burzy dětského oblečení, hraček a sportovního vybavení, tentokrát zaměřené
na jaro a léto. Příjem věcí do prodeje se uskuteční v
pátek 14. března od 16:00 do 18:00 hodin a prodávat se bude v sobotu 15. března od 8:00 do 10:00
hodin a to vše tradičně v krásnolipském kulturním
domě. Budeme rádi, pokud si informaci o připravované akci nencháte pro sebe, ale podělíte se svými
přáteli.
(Lada Hrnečková, MC Beruška Krásná Lípa)

Domeček Na Kopečku
Rumburk
- únor, březen 2014
Středa 26. února – 19:00 hodin
Opevnění Československa 1938
Beseda o opevnění, které vyrostlo krátce před
2. světovou válkou podél celých československých hranic. Lužické hory nebyly výjimkou a
vojenské stavby se objevily také ve Šluknovském výběžku. Hovořit bude Ivo Vondrovský.
Středa 5. března – 18:15 hodin
Televize GymBreak
Promítání aktuálního dílu TV GymBreak, který
reflektuje dění na Gymnáziu Rumburk a v okolí
v uplynulých týdnech.
Středa 5. března – 19:00 hodin
Jak se u nás žije cizincům
Pokračování úspěšného cyklu, tentokrát s Ukrajincem Jurou Talanovem, který už v Čechách
žije řadu let a působí ve zdravotnictví. Přijďte si
poslechnout příběh o tom, jak se vzal zrovna v
Rumburku, jak nás Čechy vnímá a jak se mu tu
s námi žije. Bude řeč i o porovnání rozmanitosti
našich kultur a čekají nás též ukrajinské lidové
písně.

Program kina
Krásná Lípa

Únor - Březen 2014
HUSITI
středa 26.2.
Vstupné 60,- Kč
od 17:00 hod.
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála
úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice
dějepisu? Co když se Mistr Jan Hus v Kostnici ani
neohřál, natož aby shořel? Animovaná komedie
na piedestal historie staví dva neskutečné poplety,
kteří se proti své vůli stali hrdiny své doby. 85 minut,
mládeži přístupno.

Tom Sawyer
pátek 28.2.
Vstupné 60,- Kč
od 17:00 hod.
Tom Sawyer myslí jen na vylomeniny a rošťárny
a trápí tak svou tetu Polly, která se rozhodla, že z
něj vychová zodpovědného a slušného člověka.
Naštěstí pro Toma je tu sirotek Huck Finn, který
miluje dobrodružství stejně jako on. Dobrodružný
rodinný film. 106 minut, mládeži přístupno.

Modrý slon
středa 5.3.
od 17:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Mladý slon prožívá na své cestě k dospělosti
mimořádná dobrodružství a získává důležité lekce
o přátelství, lásce a odvaze. Sloni a lidé se snaží
navzájem porozumět. Každý z nich projde krutou lekcí života. Naučí se, že bojovat je špatné, ale někdy
je potřeba bránit svou rodinu, zemi a svobodu. Animovaný dobrodružný film.
76 minut, mládeži přístupno.
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Děčín trochu jinak
Další ze série vydařených turistických výletů organizovaných průvodcem J. Rakem a D. Štefáčkovou mají turisté z Krásné Lípy. Tentokrát si užili
odpolední historické prohlídky Děčína. Turisté se
prošli nově značenými pěšinami a vyhlídkami pod
Pastýřskou stěnou, nevynechali Židovskou synagogu, sestoupili k Labi, prohlídli si nově vybudované
„skalní feraty“ s výstupem na Pastýřskou stěnu (u

bývalého výtahu) a nakonec se vydali přes Tyršův
most a „Dlouhou jízdou“ na děčínský zámek. Vyvrcholením pak byla prohlídka Růžové zahrady a
nově rekonstruované průchozí chodby do kostela
Povýšení svatého kříže. Celý výlet ukončila prohlídka kostela. Nezbývá než poděkovat organizátorům
a všem průvodcům této povedené a zajímavé akce.
(Mikuláš Peterka)

V T-klubu řádil
Valentýn
Den před sv. Valentýnem se v krásnolipském T-klubu vyráběla valentýnská přání. Především dívky vyráběly valentýnku pro své blízké. Posuďte sami, zda
se jim povedly. (r)

Beruškový karneval

Reprezentovali Krásnou Lípu v Liberci
V sobotu 8. února se v extraligovém tenisovém
klubu LTK LIBEREC konal minitenisový turnaj hráčů,
ročník narození 2007 a mladší. Turnaje se zúčastnilo celkem patnáct hráčů z toho sedm z Tenisové
akademie Krásná Lípa. Všichni hráči i rodiče si užili

příjemný den v pěkném areálu tenisového oddílu,
zakončený návštěvou Dino Parku. Další turnaj se
koná na Spartě Praha a to 15. března. Všem hráčům
děkuji za předvedenou hru a vzorné chování.
(Vlastimil Šmalcl, Tenisová akademie Krásná Lípa)

Počátkem února se v Mateřském centru Beruška
konal tradiční karneval pro nejmenší. Zavítal k nám
Bořek stavitel, který spravil vše potřebné, přiletěla
včelka Mája, přišla Červená Karkulka, která cestou
utekla vlkovi, nechyběl ani Iron Man. Lékařský dohled zajišťovala zdravotní sestřička a horská záchranářka. Některé děti se do kostýmu oblékly s radostí,
jiné zůstaly raději v civilu. Ať v maskách či bez nich,
ať malí či velcí - všichni jsme si užili spoustu legrace.
Společně jsme si zacvičili s písničkami a básničkami,
které děti dobře znají. Následovala opičí dráha, balonky a další hry a úkoly, jež děti svědomitě plnily, a
zasloužily si tak i malou odměnu.
Přijďte se i Vy se svými dětmi ve věku 1-3 roky k nám
podívat a užít si společně příjemné úterní a páteční
dopoledne. Přidejte se k nám na Facebooku – skupina MC Beruška Krásná Lípa.
(teta Jana z MC Beruška)

20. února 2014
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Lyžovali česko-německy
Jak už je dlouholetou tradicí v životě naší základní
školy, i letos se skupina žáků zúčastnila společného
setkání se žáky žitavské partnerské školy, které proběhlo v Bedřichově a bylo spojeno s lyžováním. V
letošní zimě, která je na sníh opravdu hodně skoupá, jsme odjížděli s obavami, jestli naše lyže vůbec
vybalíme z vaků a vyzkoušíme na svazích Jizerských
hor. Nakonec jsme si ale celkem dobře zalyžovali.
Dva dny jsme trénovali na vleku na bedřichovské
Malinovce, nebylo to žádné extra poježdění, sníh
byl přemrzlý, ale začátečníci se naučili ovládat „prkýnka“ a ostatní oprášili své dovednosti. Třetí den
jsme si „udělali“ odpočinkový den bez lyží a zajeli
jsme do libereckého Babylonu, kde jsme se vyřádili v bazénu a potrénovali naše mozkové závity
v IQparku. Večer jsme se pak vydali na procházku
po Bedřichově zakončenou hrami
na loukách, kde jsme v minulých
letech nejraději lyžovali – na Pastvinách.
Další dva dny jsme ráno nasedli do
objednaného autobusu a odjeli
do areálu Severák, kde byly podmínky k lyžování podstatně lepší.
Zde bylo v provozu více vleků, více
sjezdovek se podařilo zasněžit, a
tak jsme si to tam pěkně užívali.
Na chatu jsme se vrátili na pozdní
oběd a pak už jsme se ve čtvrtek
odpoledne šli jen na chvíli projít
po Bedřichově – cílem byl hlavně
obchůdek, kde jsme potřebovali
utratit naše kapesné. A v pátek od-

poledne jsme ještě vyrazili na naše známé stráně a
zasoutěžili si tam v družstvech, která jsme vytvořili
hned první večer a ve kterých jsme se každý den
snažili vybojovat co nejvíc bodů v různých dvoujazyčných soutěžích a hrách.
Potom už nastalo velké slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží – za soutěže v česko-německých
družstvech, za úklid pokojů, za slalom – ten jsme
si vyzkoušeli na Severáku, kde je pro veřejnost
postavený slalom s automatickým měřením času,
výborná to věc!!! A všichni jsme se dali do balení a
uklízení. Domů se už asi po týdnu těšil každý, doma
je prostě doma, i když i tam jsme si to pěkně užili.
Snad se nám to za rok zase vydaří.
Horám a lyžování zdar!
(HH)

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

PEKAŘSTVÍ LIMMA

NOVINKA
Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

BISKUPSKÝ A PIŠKOTOVÝ
CHLEBÍČEK

PEČENÍ JAKO DOMA
PEKAŘSTVÍ LIMMA, Křinické náměstí 15/17, 407 46 Krásná Lípa
Otevírací doba: Po – Pá: 6.30 – 17.00 hod, So: 6.30 – 11.00 hod.
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma

ee

m

3. místo Helena Píšová 7. B
4. kategorie (8. + 9. roč.)
1. místo Kateřina Černá 9. roč.
2. místo Kateřina Veselá 8. roč.
3. místo Nikolas Hučko 8. roč.,
Kristýna Staňková 9. roč.
Do oblastního kola v Rumburku postupují: F i l i p
Skokan, Michal Petro, Kateřina Černá, Kateřina Veselá.

slí

Tradičně se žáci naší školy účastní školního kola recitační soutěže s postupem do kola oblastního. Níže
přinášíme výsledky i jména postupujících. Všem
zúčastněným recitátorům děkujeme a chválíme za
jejich výkony.
3. kategorie (6. + 7. roč.)
1. místo Filip Skokan 7. B
2. místo Michal Petro 6. roč., Dana Caklová 7. B

my

Školní recitační soutěž

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Výzva majitelům psů
Fotoevidenci, nebo-li fotoalbul připravuje Krásná Lípa jako doplněk k evidenci
psů na území města. Chcete mít jistotu, že váš pes, v případě, že se vám zaběhne,
bude po odchytu včas identifikován? Stačí, když nám zašlete, nejlépe elektronicky maximálně tři aktuální fotografie, vypovídající o velikosti, exteriéru či dalších
identifikačních prvcích vašeho psa. K fotografii můžete připojit i své kontaktní
telefonní číslo. Fotografie budou přiřazeny k stávajícím evidenčním údajům. Při

zjištění volného pohybu psa po městě, popřípadě po provedení jeho odchytu
bude pes porovnán s fotografiemi v evidenci. V případě zjištěné shody bude jeho
vlastník kontaktován. Fotoevidence bude sloužit výhradně pro uvedenou potřebu a bude sdílena pouze s krásnolipským Obvodním oddělením Policie ČR.
Fotografie zasílejte na adresu: doskova@ krasnalipa.cz, ve formátu jpg., v obvyklém rozlišení.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 56. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30. 01. a 05. 02. 2014
I. Hlavní program
Žádost o dotaci na požární (hasičskou) zbrojnici
Usnesení RM č. 56 - 01/2014
RM v souladu s předchozím usnesením ZM č. 20 - 41/2013 ze dne 27. 11. 2013 souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti
podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt Rekonstrukce
požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život, o
celkových nákladech projektu 12 665 083,31 Kč vč. DPH
a doporučuje ZM schválit:
- předfinancování projektu ve výši nákladů 12 665 083,31 Kč vč. DPH, tj. 100 % celkových
nákladů projektu,
- spolufinancování projektu ze strany města Krásná Lípa ve výši 1 988 331,45 Kč vč.
DPH, tj. 15,7 % z celkových způsobilých výdajů (částky i procenta jsou zaokrouhleny
dle Benefit7).
RM doporučuje ZM schválit upřesněné a doplněné zajištění financování projektu v
souladu s předchozím usnesením ZM a dle výše uvedeného návrhu vč. zajištění a
profinancování dalších neuznatelných nákladů projektu z vlastních prostředků města.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 56 - 02/2014
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 2751/11 o výměře 147 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 726 o výměře 213 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej p. p. č. 2077/12, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 56 - 03/2014
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2077/12 o výměře 7218 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení samostatné zahrady Ivě Štětkové, Doubická 817/14, Krásná Lípa a
Matěji Štětkovi, Letecká 111, Libčice nad Vltavou za cenu 252 630 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1902/8, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 56 - 04/2014
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1902/8 o výměře 1161 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Rudolfu a Jaroslavě Jäckelovým, Havlíčkova 622/28, Krásná Lípa
za podmínky současného odkoupení p. p. č. 2960 o výměře 68 m2 za cenu 29 970 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Směna části p. p. č. 620/1 a za část p. p. č. 691/1, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 56 - 05/2014
RM doporučuje ZM schválit směnu části 619/1 o výměře 52 m2, k. ú. Krásný Buk za část
p. p. č. 620/1 o výměře 52 m2, k. ú. Krásný Buk s Markétou Klosovou, Prážská 91, Praha
10. Žadatelka uhradí veškeré náklady se směnou spojené.
Byty - pronájem - byt č. 1, Krásná Lípa, Kyjovská 625/53
Usnesení RM č. 56 - 06/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Kyjovská 625/53 Darině Kováčové bytem Kyjovská
373/51, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 18, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 56 - 07/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 18, Nemocniční 1149/12a Martinu Kačmarovi bytem Pod
Radnicí 72, Neveklov, na dobu určitou do 30. 4. 2014 a doporučuje ZM schválit uzavření
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s nájemcem. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 15, Nemocniční 1148/12 Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 56 - 08/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 15, Nemocniční 1148/12 (Dům s
pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (43,12 m2, sazba 30,46 Kč/m2).
Veškeré případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 27, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 56 - 09/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nejdříve od 1. 5. 2014 byt č. 27, Nemocniční
1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 2+1 (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.
Pronájem bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1156/16,
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 56 - 10/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 11, Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. František Polnický, Krásná Lípa

2. Marta Korandová, Šluknov
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 56 - 11/2014
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 31. 8. 2014,
- František Kováč bytem Krásný Buk 54, Krásná Lípa na byt č. 2, Krásný Buk 54,
na dobu určitou do 31. 8. 2014,
- Hedvika Ferencová bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 3,
Kyjovská 625/53, na dobu určitou do 31. 5. 2014,
- Jiří Špicar bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 22, Nemocniční 1137/6, na
dobu určitou do 31. 5. 2014.
Nebytové prostory - nájemné - Usnesení RM č. 56 - 12/2014
RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce 2013 a schvaluje nenavyšovat
nájemné z nebytových prostor v majetku města po celý rok 2014.
Vytyčení části p. p. č. 558, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 56 - 13/2014
RM se seznámila s vytyčením části p. p. č. 558, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a ukládá
Vladimíře Doškové ve spolupráci s právním zástupcem města vyzvat majitele sousedních
pozemků k uvolnění místní komunikace.
Kupní smlouva - pozemky - Usnesení RM č. 56 - 14/2014
RM schvaluje nový vzor smlouvy na prodej pozemků v návaznosti na nový občanský
zákoník platný od 1. 1. 2014.
Smlouva o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 56 - 15/2014
RM schvaluje nový vzor nájemní smlouvy na pozemky v návaznosti na nový občanský
zákoník platný od 1. 1. 2014.
Stavební úpravy - podkroví v MŠ ul. Masarykova
Usnesení RM č. 56 - 16/2014
RM schvaluje Výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební
úpravy ve 3.NP - podkroví v MŠ ul. Masarykova, Krásná Lípa v předloženém znění.
Zadavatelem zakázky je Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
Jak trávíme volný čas - Usnesení RM č. 56 - 17/2014
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa do dotačního programu ÚK Volný čas 2014 na projekt Jak trávíme volný
čas s celkovými náklady projektu 47 168 Kč.
Sociální služby 2014 - Usnesení RM č. 56 - 18/2014
RM schvaluje realizaci projektu p. o. Kostka Krásná Lípa Sociální služby 2014
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s celkovými náklady 1 899 000 Kč
a výší dotace 1 899 000 Kč.
Souhlas s umožněním příjezdu přes pozemky města
Usnesení RM č. 56 - 19/2014
RM schvaluje umožnění dočasného příjezdu panu Jiřímu Šedivému, Textilní 208/8,
Rumburk přes pozemky města Krásná Lípa p. p. č. 612 a 531/3, k. ú. Krásná Lípa,
ke své stavbě rodinného domu za podmínky, že na zábor pozemků bude uzavřena
smlouva.
Výstavba tůní v Dlouhém Dole
Usnesení RM č. 56 - 20/2014
RM předběžně souhlasí s výstavbou dvou tůní na pozemku p. p. č. 898, k. ú. Vlčí Hora, v
Dlouhém Dole nad Šimlákem dle předloženého návrhu CHKO Labské Pískovce
za podmínky, že jejich vybudováním nedojde ke kolizi s projektem Rekonstrukce rybníka
Šimlák, Krásná Lípa - Kyjov.
Orgány o. p. s. ČŠ
Usnesení RM č. 56 - 21/2014
RM schvaluje jmenování do orgánů společnosti České Švýcarsko, o. p. s a to:
a) Bc. Gabriela Klitschová, Doubice - dozorčí rada
b) RNDr. Lubomír Paroha, Hřensko - správní rada
c) RNDr. Libor Ambrozek, Kyjov - správní rada
Dodatek ke smlouvě o servisu výtahů
Usnesení RM č. 56 - 22/2014
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2006/11/29-238 o servisu výtahu pro objekt
Krásná Lípa, Nemocniční 1156/16 s firmou OTIS a. s., Břeclav, J. Opletala 1279,
dle předloženého návrhu.
Ceník kominických prací pro rok 2014
Usnesení RM č. 56 - 23/2014
RM schvaluje ceník kominických prací ke smlouvě č. 99/11/19 - 223 firmy Kominictví
Brůna s. r. o., který je platný od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Pokračující úpravy DS

Usnesení RM č. 56 - 24/2014
RM schvaluje realizaci vnitřních úprav Domu služeb, zejména pak úpravy chodeb
a část prostor p. o. Kostka v 1. NP, dle předloženého návrhu. RM ukládá vedoucímu
odboru majetkového a civilně správního Petru Olivovi ve spolupráci s Ing. arch. Evou
Cerhovou připravit návrh rekonstrukce části knihovny.
Pohledávky a stav dluhů k 31. 12. 2013 dlužníků předaných společnosti PROFICZ
Usnesení RM č. 56 - 25/2014
RM schvaluje předání pohledávek dle předloženého návrhu a bere na vědomí stav dluhů
k 31. 12. 2013 u dlužníků předaných společnosti PROFI-CZ, s. r. o. Plzeň.
Přehled plateb místních poplatků za rok 2013
Usnesení RM č. 56 - 26/2014
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za rok 2013 a ukládá Ivaně Skalové
provádět soustavně kontroly v roce 2014.
Věcné odměny spolupracovníkům města
Usnesení RM č. 56 - 27/2014
RM schvaluje nákup předplacených poukazů na bowling v Továrně jako odměny
pro spolupracovníky města Krásná Lípa v rozsahu dle přílohy.
Komise RM
Usnesení RM č. 56 - 28/2014
RM projednala aktuální složení komisí rady města.
RM odvolává pana Roberta Ference, Krásná Lípa z kulturní komise.
RM jmenuje paní Vladislavu Vítkovou, Krásná Lípa a Alenu Jansovou, Krásná Lípa
do Zdravotně sociální komise.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 56 - 29/2014
RM schvaluje složení likvidační komise, kde předsedou je Ing. Zbyněk Linhart a členy této
komise jsou Lucie Hanková, Martina Hlavová, Milan Tkáč, Petr Oliva a Jan Kolář.
Vzorová smlouva - pečovatelské služby
Usnesení RM č. 56 - 30/2014
RM schvaluje vzorovou smlouvu na poskytování pečovatelské služby, dle předloženého
návrhu.
Zpráva o knihovně 2013
Usnesení RM č. 56 - 31/2014
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013.
Zpráva o využítí KD 2013
Usnesení RM č. 56 - 32/2014
RM bere na vědomí Zprávu o využití kulturního domu za rok 2013.
Zpráva o plnění úkolů z 54. RM
Usnesení RM č. 56 - 33/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 54. RM.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Rozpočet projektu pro rok 2014 dotačního programu Podpora terénní práce
(2. tabulka),
- 5. rozpočtové opatření města pro rok 2013,
- odpověď Správy Národního parku ČŠ ve věci vyznačení nových turistických tras,
- dopis Správy Národního parku ČŠ adresován hejtmanovi Ústeckého kraje ve věci
turistického dopravního propojení center národních parků České a Saské Švýcarsko,
- odpověď Krajského soudu v Ostravě na konkursní věc úpadce Union banka, a. s.
v likvidaci,
- informace k reakci na OZV č. 1/2013,
- informace o provozu školy v době jarních prázdnin.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 19. schůze Kontrolního výboru ze dne 30. 1. 2014,
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 3. 2. 2014,
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 7. 1. 2014,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 2. 2014,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 2. 2014,
- Zápis č. 2/2014 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 5. 2. 2014.

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Sazba a tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

