471

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 20. března

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Čtvrtek 6. března

4,- Kč

Nabídka pracovních příležitostí
Město Krásná Lípa, ve spolupráci s Úřadem práce Rumburk, vytvoří k 1. 5. 2014
až 35 pracovních míst, a to v rámci tzv. veřejně prospěšných prací (VPP). Pracovníci budou zařazeni především v Technických službách Krásná Lípa. Budou se
podílet především na úklidu veřejných prostranství, úpravách městské zeleně
a údržbě majetku města.
Nabízíme termínovanou pracovní smlouvu na 12 měsíců, měsíční mzdu

8.500,- Kč. Podmínkou je evidence na ÚP, v délce minimálně 5 měsíců a dlouhodobý trvalý pobyt v Krásné Lípě.
Zájemci se mohou osobně zaregistrovat (vezměte si občanský průkaz) na Městském úřadě Krásná Lípa, v kanceláři místostarosty ve dnech 3. a 5. března 2014.
(J. Kolář)

Volně pobíhající psi jsou stále problém
Když jsme před rokem přistoupili ke změnám a tvrdšímu přístupu k volně pobíhajícím psům, zvedlo to u části veřejnosti vlnu nevole, dokonce jsme se objevili i v televizním zpravodajství. Opatření však poměrně rychle přineslo dílčí
úspěchy.
Za loňský rok bylo provedeno celkem 26 odchytů. Pouze u tří psů se následně
nepodařilo dopátrat majitele a ti pak skončili v psím útulku. Majitelům zaběhnutých psů byla předepsána k úhradě částka v celkové výši 17 580 Kč. Ze dvou
třetin byla uhrazena, zbytek je dále vymáhán městským úřadem.
V přestupkovém řízení byl řešen zatím jeden případ, a to z důvodu opakovaného a majitelem neřešeného volného pobíhání psa na veřejném prostranství.
Brzy však přibydou další, protože „notorických“ útěkářů máme více. Je jasné, že
problémem není pes sám, ale především jeho nezodpovědný majitel.
Nově přicházíme k majitelům psů s nabídkou zřízení fotoevidence psů (výzva je
samostatným článkem), která by nám i Policii ČR umožnila rychlou identifikaci.
Majitel pak může být včas informován o pohybu či odchytu psa. K plošnému
čipování psů, vzhledem k úspěšnosti v navracení psů i vzhledem k velikosti našeho města, zatím nechceme přistupovat. Čtečkou čipů však disponujeme a
čipovaného psa tak dokážeme identifikovat i tímto způsobem.
Zároveň nabízíme všem pejskařům k bezplatnému odběru polyetylenové sáčky na psí exkrementy (nabídka na jiném místě). Především v centru města a v
sídlišti by aktivní přístup majitelů, k exkrementům svých pejsků, výrazně přispěl
ke vzhledu a zlepšené hygieně na chodnících a travnatých plochách. Především
v zimních měsících, vzhledem ke komplikované údržbě a úklidu, je pohled na

některá místa opravdu žalostný. K instalaci speciálních odpadkových košů zatím nepřistoupíme. Zkušenosti z jiných měst jsou spíše rozpačité, sáčky i koše
jsou cílem útoků nenechavců a vandalů. V našich sociálně - kulturních podmínkách bychom si asi jen přidělali další práci a výdaje.
V případě, že vás obtěžuje volně pobíhající pes, volejte naše Technické služby, v
mimopracovní době i místní oddělení Policie ČR.
(Jan Kolář)

Nabídka majitelům psů
Město Krásná Lípa nabízí každému majiteli
psa, který má zaplacený místní poplatek za
psa, k bezplatnému odběru sáčky na psí exkrementy. V případě zájmu Vám budou vydány v Technických službách u paní Evy Kamberské a na radnici u paní Vladimíry Doškové.
Kdo by nevěděl, jak se takový sáček používá může shlédnout instruktážní video, které
najde na http://www.youtube.com/watch?v=znV-hGBC1qM&feature=youtu.be
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 10.3.
2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 13.3. 2014 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 24.3. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a
ve čtvrtek 27.3. 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

V lednu zima začala i skončila
Letošní leden byl v Krásné Lípě nejteplejším od
počátku měření. Průměrná měsíční teplota byla
-0,8°C. Maximální a minimální měsíční teplota byla
ale ve srovnání s předchozími ledny normální. Celé
dvě dekády převládalo teplé jihozápadní proudění,
které přinášelo teplý vzduch, a tak se teplotám pod
bod mrazu chtělo pouze v noci. V odpoledních hodinách se do konce druhé dekády pohybovaly teploty zásadně nad bodem mrazu. Maximální teplota
byla naměřena 9. ledna +7,6°C. Noční teploty naopak při vyjasnění a uklidnění větru byly většinou
pod bodem mrazu.
Zásadní zvrat počasí nastal na počátku třetí dekády, kdy se proudění stočilo na opačné – severovýchodní a do Česka přišel mráz. Mrazy byly zpočátku
mírné a napadlo také pár centimetrů sněhu, ale
později mrazy začaly zesilovat. 25. ledna v ranních
hodinách klesla teplota poprvé pod -10°C a postupně se ochlazovalo nadále i během dne. Ve 14
hodin bylo naměřeno -12,4°C, ve 21 hodin -15,5°C
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

a těsně před půlnocí padla minimální denní a zároveň měsíční teplota -17,6°C. Další dny byly také
dosti mrazivé, ale zároveň se postupně oteplovalo
a v samotném závěru měsíce vyskočila teplota opět
nad bod mrazu.
Letošní leden tak nabídl srážkově chudý měsíc spíše s březnovými teplotami a s krátkým nádechem
zimy, která letos pravděpodobně definitivně skončila.

Leden 2014 vs 2013 vs 2012 vs 2011 vs 2010
2014
2013
2012
-0,8°C
-3,2°C
-1,3°C
7,6°C
7,2°C
7,7°C
-17,6°C
-13,9
-15,8°C
100%
100%
100%
64%
56%
46%
11,6 n/s
18 m/s
19 m/s
25,1 mm
105,2 mm
94,2 mm

2011
-1,5°C
7,6°C
-13,0C
100 %
70%
15 m/s
73,2 mm

2010
-6,2°C
0,4°C
-22,2°C
100%
67%
17 m/s
55 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 17
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 23
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči
o Vaše blízké
Tel.: 777 291 359

Sbírej a vyhraj…
spoustu hodnotných cen

Krásná Lípa
je na facebooku

PC a internet
Po 13:00-14:45 pro děti od
10-15 let
Út 9:00-14:45 pro starší 15 let

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.

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

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.

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

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
- 8. – 9.3. 2014 MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 15. – 16.3. 2014 MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 22. – 23.3. 2014 MUDr. Olga Sudová
Fugnerova 600/12, Děčín I, tel.: 412 513 989
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

Služby praní,
žehlení, mandlování
a úklidové

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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FOTOSOUTĚŽ - Dávná i nedávná Krásná Lípa
ve fotografii
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. V minulém čísle jsme Vám přinesli fotografii z
trochu vzdálenějšího okolí Krásné Lípy. Odpověděli
tři soutěžící, ktaří poznali, že fotografie se „zimní náladou“ pochází z úbočí Tolštejna. Nebyla pořízena

PRODÁM POZEMEK
V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA
Zahrnutý do územního plánu města a vhodný pro stavbu rodinného
domku.
Celková plocha 1677 m2
Cena 160,- Kč/m2
Inženýrské sítě vedou vedle
pozemku.
Telefon: 723 279 755

KOUPÍM
garáž v Křižíkově ulici.
Kontakt: 725 399 286
Nabízím instalaterské
a topenářské práce, čištění
a desinfekci studní
a zednické práce.
Informace na tel. 777192370 nebo
na e-mail instalater.vanek@tiscali.cz.

na Mezičkách, ale na východně orientovaném svahu s výhledem na krásný a výrazný hřeben Pěnkavčího vrchu jak výstižně odpověděl Štěpán Uhlík.
Otázka: I další soutěžní fotografie přináší motiv
zimy, které jsme se, alespoň v tak hojné sněhové
nadílce letos nedočkali a my se Vás ptáme, kde byla
fotografie pořízena.

Ohrožené druhy ptáků
obsazují svá hnízdiště
Čápi černí, sokoli stěhovaví a výři velcí. To jsou
ohrožené druhy ptáků, které v současnosti obsazují
svá hnízdiště v Českém Švýcarsku. Správa národního parku České Švýcarsko jejich šance na úspěšné
vyhnízdění každoročně podporuje omezením vstupu do okolí hnízdišť, které začalo platit 1. března a
končí nejpozději 31. července. Vyhlášené omezení
vstupu se letos týká 16 lokalit, 6 lokalit se nachází
v první zóně a 10 lokalit ve druhé zóně národního
parku. Opatření nemá dopad na pohyb po značených turistických cestách, které jsou návštěvníkům
nadále bez omezení k dispozici. Přístupové cesty
do hnízdních lokalit jsou přímo v terénu opatřeny informačními tabulkami, orientační polohu
hnízdišť návštěvníci najdou také na internetovách
stránkách správy parku.
Účinnost a smysluplnost přijímaných opatření do
značné míry dokumentují vysoké počty úspěšně
vyváděných mláďat v předchozích letech. V případě sokolů stěhovavých byly roky 2011 a 2012 přímo rekordní, neboť v oblasti vyvedli vždy více než
dvě desítky mláďat. Také počty vyvedených mláďat
čápů černých se pohybovaly okolo patnácti jedinců.
(Tomáš Salov, www.npcs.cz)

Výzva majitelům psů
Město Krásná Lípa připravuje doplněk k evidenci
psů na území města Krásná Lípa – fotoevidenci fotoalbum.
Chcete mít jistotu, že váš pes, v případě, že se vám
zaběhne, bude po odchytu včas identifikován? Stačí, když nám zašlete, nejlépe elektronicky max. 3
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, popř. 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.
(jk)

Hasiči dostanou nové
zásahové vozidlo
Krásnolipští hasiči dostanou nové zásahové vozidlo. Zakoupení hasičského speciálu za 2 mil. Kč
odsouhlasila na své posledním jednání Rada města
Krásná Lípa na základě ukončeného výběrového
řízení. Vozidlo z roku 1990 je po kompletní repasi,
prodloužená kabina pojme osmičlenné hasičské
družstvo, cisterna má objem 9m3. Vozidlo bude
naší výjezdové jednotce slavnostně předáno 10.
května v rámci oslav 150. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Krásné Lípě.
(J. Kolář)

Vyhlášení Zlaté múzy severu 2013 se přiblížilo
V letošním roce již po osmé bude Oblastní akademií pracovníků v kultuře na Šluknovsku vyhlášeno
a předáno prestižní regionální ocenění Zlatá múza
severu 2013 za nejpozoruhodnější počin v oblasti
kultury v loňském roce. Stane se tak při příležitosti
konání oblíbeného Maškarního bálu Tolštejnského
panství, který tentokrát pozve své příznivce 15.
března do sálu restaurace Radnice ve Chřibské. O
hlavní cenu se letos ucházejí: Pivovar Kocour Varns-

dorf – za atraktivní doprovodnou kulturní činnost,
Loreta Rumburk – za stálé zvyšování úrovně kulturní nabídky regionu, Infoweb Výběžek.eu – za popularizaci kulturních aktivit regionu, Jiřetínský advent
- za pestrou nabídku programu lidových tradic, Lipovský dřevák – za originální rozšíření kulturní nabídky Šluknovska.
(OAPK)
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V prvním patĢe Kulturního domu (kina)
v Krásné LípĒ se koná

B U R Z A
JARNÍHO A LETNÍHO
DđTSKÉHO OBLEÿENÍ,
VYBAVENÍ A HRAÿEK
PĢíjem vĒcí k prodeji:
PÁTEK 14. 3. 2014 16 - 18 hod.
Prodej:
SOBOTA 15. 3. 2014 8 – 10 hod.
VĒci k prodeji pĢineste v pátek Āisté, v rozumném množství.
Každá položka bude jednotlivĒ zanesena do evidence, proto prosíme o trpĒlivost.
PĢijímáme také vĒci, které chcete darovat zdarma.
PĢijímáme: veškeré jarní a letní dĒtské obleĀení, boty, kola, koleĀkové brusle,
odstrkovadla, autosedaĀky, hraĀky, knížky a další vĒci vhodné pro dĒti.

Burzu poĢádá MateĢské centrum Beruška
za podpory mĒsta Krásná Lípa

cestovatelská beseda s promítáním diapozitivù
Zážitky cestovatele
Šebestiána Šulce,
èlena KÈT Krásná Lípa

14.
1
4 bøezen
bø
2014 / 16:00 /
Kulturní dùm Krásná Lípa
Vstupné dobrovolné
Poøadá mìsto Krásná Lípa ve spolupráci s KÈT Krásná Lípa
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10. ročník pěvecké
soutěže Zpěváček
V sobotu 8. března od 14:00 hodin jste zváni do
krásnolipského kulturního domu na vstupní oblastní soutěžní kolo celostátní soutěže interpretů
lidových písní ZPĚVÁČEK 2014. Soutěž je určena
dětem narozeným v letech 1999 – 2004, které musí
předvést dvě lidové písně, přičemž jedna píseň je s
doprovodem, druhá bez doprovodu.

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.

Dřevořezba
V sobotu 15. března od 10:00 do 15:00 si přijďte do
čajového klubu ve Vlčí Hoře přivonět k umění dřevořezbářství. Seznámíte se s různými druhy dřeva,
naučíte se základy techniky opracování a konzervace dřeva. Vyrobíte si drobné předměty pro radost.
Tvořivým dřevořezbářstvím vás provede řezbář a
nožíř Petr Havlíček. Podrobné informace získáte na
telefonu 725 582 788.

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.

Permakulturní
pěstování rostlin
Své zkušenosti a vědomosti z permakulturního
pěstování rostlin vám ve středu 19. března od
17:00 hodin v krásnolipském kulturním domě předá Zbyněk Šedivý, zakladatel společnosti Nobilis
Tilia. Během přednášky se například dozvíte, které
rostliny je prospěšné pěstovat ve vzájemném společenství pro jejich vitalitu a větší výnosy.
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Lužickou spojkou
v zimě

Dolský mlýn
10 let poté

OPS České Švýcarsko vás ve čtvrtek 13. března zve
na zimní přechod Lužických hor v oblastni nové
Lužické spojky a Hřebenovky. Odjíždí se vlakem z
Krásné Lípy ve 12:23. Čeká vás zhruba třináctikilometrová trasa po krásné horské trase z nádraží Jedlová přes sedlo Schöber a Pěnkavčí vrch do Dolního Podluží nebo do Grossschönau.
Účast na zimním přechodu Lužických hor je zdarma, včetně dopravy. Zájemci se mohou hlásit u
Dany Štefáčkové, tel.: 412 383 254 nebo v Informačním středisku v Krásné Lípě, tel.: 412 383 413.

Přijďte si v úterý 25. března od 18:00 – 20:00 hodin
do městské knihovny v Rumburku poslechnout
poutavou přednášku Natalie Belisové o proměnách Dolského mlýna, který v uplynulých deseti letech postihly nejen ničivé povodně, ale měla také
štěstí na desítky dobrovolných nadšenců snažících
se o její záchranu.

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.

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

Cestopisná povídání
v Křinickém pivovaru
středa 12. 3. – Pobaltská trilogie – Litva- cestopisné
povídání s Josefem Miškovským
středa 26. 3. – Za medvědy na Aljašku – cestopisné
povídání s Adamem Rakovským
Obě přednášky se konají v sále Křinického pivovaru
od 18:00 hodin. Vstupné 40,- Kč opravňuje ke konzumaci jednoho piva nebo drobného občerstvení.

Hornolužický den
pláteníků
a přírodní trhy
V neděli 16. března jste mezi 11:00 až 17:00 hodin zváni do centra hornolužického příhraničního
města Seifhennersdorf na tradiční Hornolužický
den pláteníků, díky němuž se můžete alespoň na
chvíli ponořit do dávných dob života pracovitých
a skromných tkalců plátna. V nově zrekonstruovaném Karáskově muzeu se bude velmi názorně
předvádět historický způsob pěstování a zpracovávání lnu. V seifhennersdorfském radničním sklípku
budou připravována a podávána typická jídla pláteníků jako například bramborová bašta, chlupaté
knedlíky či bezinková polévka. Karáskovy přírodní
trhy s více jak 70 prodejními stánky a obchodníky
se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře.
Celé dění na trhu bude mít pod dozorem loupežnický vůdce Karásek a jeho kumpáni.

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.

Domeček Na Kopečku
Rumburk
březen 2014

Národní park
objektivem
Václava Sojky

Středa 12. března – 19:00 hodin
Mudrování nad životem aneb „Jak se subjektivně
vztahujeme k současnému světu“?
Pojďme se zastavit v běhu času a zamyslet se nad tím,
jak na nás současný svět působí, jaké subjektivní otázky nám v něm mohou vystát, co se děje v „žité realitě“
každého z nás? Večerem otevřeného dialogu nás provede terapeut, malíř a písničkář Zdeněk Staněk.
Středa 19. března – 19:00 hodin
Zápisky z cesty po Ladakhu – cestování a poznávání tradic v Himaláji
Fotoreportáž a čtení z deníku. Ladakh je druhým jménem Malý Tibet. Každý rok sem jezdí Jeho Svátost Dalajláma promluvit k tisícům uprchlíků, kteří v této části
Indie našli druhý domov.Tento večer se dozvíme, jaké
bylo cestování pěšky, stopem a busem v létě 2013 pro
2 bělošky mezi hranicemi Kašmíru a Tibetu. Jely jsme
sem zejména zjistit: Jak se pěstuje zelenina a ovoce v
nadmořské výšce 3500 m.n.m., kde prší jen pár dnů
v roce? Jak se daří státu, který byl do nedávné doby
zcela soběstačný v jídle a energiích? Jak tam chutnají
meruňky? Jaké to je vystoupat po vlastních do výšky
5000 m.n.m.? A jak ovlivňuje turismus zapadlé a „nedostupné“ oblasti v tomto koutu světa? Těší se na vás
a zve: Katka Hora, diplomovaná permakulturistka –
bylinářka a zahradnice, www.bio.cz

V úterý 11. března od 18:00 do 20:00 hodin se v
městské knihovně ve Varnsdorfu uskuteční promítání fotografií a povídání o magické krajině Českého Švýcarska v podání Václava Sojky, vynikajícícho
fotografa, znalce místní přírody i historie a také
dlouholetého pracovníka správy národního parku.

Volejbalový turnaj žen
„Femina“
TJ Krásná Lípa - oddíl volejbalu zve všechny hráče
i fanoušky na tradiční volejbalový turnaj ženských
družstev k oslavě Mezinárodního dne žen, který se
koná v sobotu 8. března od 9:00 hodin v tělocvičně
Sportovního areálu Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

strana 6

20. února 2014

ÚNOR V KRÁSNÉ LÍPĚ
Je pravda, že letošní únor příliš zimní není. Někomu může chybět sníh, ale i milovník pravé sněhové zimy jistě nepohrdne snímky, které nám v těchto dnech
nabízí příroda. Činnost člověka již tak působivé snímky nenabízí. Jarní počasí

vybízí k procházkám do přírody, třeba po zelené značce z Krásného Buku na Kyjov. Bohužel tam se vám v Dlouhém Dole nabídne naprosto jiný, dosti nevábný
pohled. To nám dělá pěknou reklamu! Možná bychom se měli zamyslet.

Krásná Lípa po roce opět patřila maškarám
Příjemné jarní počasí podtrhlo zážitek z tradičního masopustu, který opět po
roce díky folklornímu souboru Dykyta oživil Krásnou Lípu. Masopustní maškary
s lidovou muzikou si daly dostaveníčko na krásnolipském náměstí odkud vyrazily na tradiční obchůzku městem. Nejprve ale jejich zástupci z Dykyty požádali

starostu města Zbyňka Linharta o svolení na jedno odpoledne obsadit město
a tropit v něm taškařice. Masopust v Krásné Lípě má mnohaletou tradici a patří
mezi nejdéle udržované tradice ve městě i ve Šluknovském výběžku. Více fotografií a video z akce najdete na www.krasnalipa.cz.
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Co se v únoru dělo v T-klubu,
Amari klubu a ve Včelce?
Při společné skupinové arteterapii si děti vyráběly
valentýnské dárečky a rozvíjeli tak svou kreativitu.
Tu jen o tři dny později rozvíjeli i mladí návštěvníci
T-klubu, když na sv. Valentýna soutěžili v ping pongu, v šipkách a na závěr i v soutěži „Poznej, co jíš“.
A jelikož únor patří především maškarám vyrábělo se v Amari klubu maškarní oblečení a škrabošky, ve kterém se pak prošlo městem do T-klubu na
karneval.
Plné akcí byly i jarní prázdniny, které děti z Amari
klubu strávily výletem do děčínské knihovny, pro-

Karneval školek
V čase masopustním měly svůj karneval i Ti nejmenší – děti z mateřských školiček pod taktovkou
DJ pana Jirky Koubka.
Děti se dvě hodiny bavily v nápaditých maskách,
potkávaly se s kamarády z ostatních školek, společně si vyzkoušely svoje dovednosti v několika karnevalových soutěžích a nakonec ukončily diskotéku a
tím celý karneval jedním dlouhatánským“maskovaným hadem“….
Všem se to moc líbilo a při návratu do školek na
dobrý oběd děti stále ještě hýřily energií a pěknými
zážitky. Za přípravu akce děkujeme p. učitelkám z
MŠ Sluníčko, které si daly opravdu záležet a především našemu skvělému DJ p.Koubkovi, který je už
dlouhé roky naším věrným pomocníkem.
Děkujeme a zase za rok na shledanou!
(Za MŠ Drahoslava Lehoczká)

hlídkou zámku a Rajské zahrady. Nechyběl ani výlet
za brtnickými ledopády.
V T-klubu se zase vařilo, tentokrát chutný pudink,
tak zpětně dobrou chuť.
I děti předškolního věku měly v únoru napilno. V
předškolním klubu Včelka si vyráběly dárečky pro
své blízké ke dni sv. Valentýna, naučily se recept na
sladké palačinky se šlehačkou a navštívily naší krásnolipskou knihovnu, kde je provedla paní Malinová.
(Za T-klub Ivana Wainerová
a za Včelku Nela Hlavová)

Dětské perličky
Poznáváme se….
- Při hře „Na Nemocnici“
Učitelka v roli lékaře: „Copak Vám je pane?“
„Ale, mám tady zlomenou křeč“, tváří se zkroušeně klučík a ukazuje na břicho…….
- „Děti, co máme na jazyku?“
„Pupínky!“
- „Paní učitelko, on mě bouchnul!“
„Kdo?“
„No ten kindernatej kluk!“
V šatně:
- „Paní učitelko, mně nefunguje tričko!“, vzteká se
předškolák nad zkrouceným trikem.
Při hře:
- Při hře v kuchyňce malá hospodyňka povídá:
„Jdu se podívat na těsto, jestli mi už vykydnulo!!
- „Kam neseš tu panenku?“
„Chci jí dát do kolíbavky.“
- „Děti, co dělá ježek, když má strach?“
„Skuklí se!“, zazní pohotová odpověď…
- „Děti, jaká to je barva?, ukazuje učitelka na
oranžovou mrkev.“
„No přece ondžárovka!“, vykřikne holčička a kroutí nechápavě hlavou, že to ta paní učitelka nepozná…..
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Výběrové šetření o životních podmínkách v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České
republice, které navazuje na
předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem dvaatřiceti evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území cele ČR v

9 962 domácnostech, z nichž se 5962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření probíhá v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření a které jim vydá Krajská správa ČSÚ,
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita a získaná data jsou důsledně
chráněna.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 56. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30. 01. a 05. 02. 2014
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - vyhlášení
Usnesení RM č. 57 - 01/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
- p. p. č. 1355/6 o výměře 1685 m2, k. ú. Krásná Lípa (po částech).
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 57 - 02/2014
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- p. p. č. 2053/1 o výměře 1525 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 647/1 o výměře 1177 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy;
- část p. p. č. 57/2 o výměře cca 300 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej části st. p. č. 733/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 57 - 03/2014
RM doporučuje ZM neschválit prodej části st. p. č. 733/3, k. ú. Krásná Lípa
Jiřímu Moravcovi, Partyzánů 1615, Varnsdorf z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města.
Souhlas s převodem pozemků
Usnesení RM č. 57 - 04/2014
RM doporučuje ZM udělit souhlas s převodem p. p. č. 1922/2 o výměře
1175 m2 a p. p. č. 1922/6 o výměře 9 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z Jana a
Doris Podzimkových na Radomila Podzimka.
Byty - pronájem - byt č. 1, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 57 - 05/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Bezručova 359/15 Danielu Hadámkovi
bytem Bezručova 359/15, Krásná Lípa. Nájemní smlouva bude uzavřena po
ukončení rekonstrukce bytu. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 57 - 06/2014
RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 1137/6 Zdeňku Vaňkovi
bytem Stepní 19, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Byty - zrušení usnesení
Usnesení RM č. 57 - 07/2014
RM ruší usnesení RM č. 56-07/2014 ze dne 30. 1. a 5. 2. 2014 z důvodu
nezájmu žadatele.
Bezplatné zapůjčení prostor KD
Usnesení RM č. 57 - 08/2014
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu organizacím
dle předloženého návrhu.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 18, Nemocniční
1149/12a
Usnesení RM č. 57 - 09/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat byt č. 18, Nemocniční
1149/12a, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 2+0 (32,38 m2, sazba
nájemného 14,08 Kč/m2).
Kauce 23 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy v případě splácení kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a
úpravy si nájemce provede na své náklady. Podmínkou nájmu bytu je
uzavření budoucí kupní smlouvy při uhrazení kupní ceny bytové jednotky
v minimální výši 253 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy, popř. uhrazení kupní ceny v max. 72 měsíčních anuitních
splátkách.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 57 - 10/2014
RM schvaluje výpověď nájmu bytu nájemnici Janě Jelínkové, byt č. 2,

Křinické náměstí 248/1, dle § 2291 občanského zákoníku.
Směnná smlouva
Usnesení RM č. 57 - 11/2014
RM schvaluje nový vzor směnné smlouvy v návaznosti na nový občanský
zákoník platný od 1. 1. 2014.
Vypořádání námitek a připomínek k návrhu ÚP Krásná Lípa
Usnesení RM č. 57 - 12/2014
RM schvaluje předložený návrh na vypořádání námitek a připomínek k
návrhu ÚP Krásná Lípa.
Administrace výběrového řízení - požární zbrojnice
Usnesení RM č. 57 - 13/2014
RM schvaluje návrh mandátní smlouvy s firmou UNILES, a. s., Jiříkovská
832/16, 408 01 Rumburk, na zajištění výběrového řízení na zhotovitele
stavby Rekonstrukce Požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou
vybavenost a komunitní život.
Administrace výběrového řízení - Energetické úspory budovy 1.
MŠ - Usnesení RM č. 57 - 14/2014
RM schvaluje návrh mandátní smlouvy s firmou UNILES, a. s., Jiříkovská
832/16, 408 01 Rumburk, na zajištění výběrového řízení na zhotovitele
stavby Energetické úspory budovy 1. MŠ Krásná Lípa.
Rekonstrukce Požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou
vybavenost a komunitní život
Usnesení RM č. 57 - 15/2014
RM schvaluje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele akce Rekonstrukce Požární
zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život ve
složení dle přílohy, kteří zároveň dle ustanovení § 71, odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb. v platném znění plní funkci komise pro otevírání obálek.
Energetické úspory budovy 1. MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 57 - 16/2014
RM schvaluje členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele akce Energetické úspory budovy
1. MŠ Krásná Lípa ve složení dle přílohy, kteří zároveň dle ustanovení § 71,
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění plní funkci komise pro
otevírání obálek.
Nákup hasičského vozidla
Usnesení RM č. 57 - 17/2014
RM bere na vědomí doporučení komise pro výběrová řízení a schvaluje
Kupní smlouvu č. 2014/33/14 - 70 na dodávku repasovaného hasičského
zásahového vozidla za celkovou cenu 1 999 000 Kč včetně DPH s
dodavatelem Alena Slabá, B. Němcové 289, 250 90 Jirny.
Stavební úpravy MŠ ul. Masarykova
Usnesení RM č. 57 - 18/2014
RM bere na vědomí doporučení komise pro výběrová řízení a schvaluje
smlouvu o dílo na stavební úpravy MŠ ul. Masarykova, Krásná Lípa s
dodavatelem DEMOS s. r. o., Masarykova 602/44, 407 46 Krásná Lípa.
Nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje
Usnesení RM č. 57 - 19/2014
RM schvaluje nominaci Jiřího Vícha na Cenu hejtmana Ústeckého kraje
za rok 2013, jako ocenění za dlouholetý přínos k popularizaci ženské
silniční cyklistiky a šíření dobrého jména Ústeckého kraje a regionů České
Švýcarsko a Šluknovsko.
Pořádková služba ve městě
Usnesení RM č. 57 - 20/2014
RM projednala opakovaně nabídku firmy ARGUS, spol. s r. o., Praha 9 na
zajištění pořádkové služby ve městě a schvaluje zkušební provedení této
služby na období od 1. 4. do 31. 10. 2014 dle korigovaného předloženého

návrhu.
Parkoviště Kyjov a Vlčí Hora
Usnesení RM č. 57 - 21/2014
RM ukládá vedoucímu odboru výstavby, investic a životního prostředí ing.
Jiřímu Rousovi poptat zajištění aktualizace projektových dokumentací a
následné vyřízení příslušných povolení na stavby parkovišť v Kyjově a ve
Vlčí Hoře dle původních návrhů.
Smlouva o spolupráci
Usnesení RM č. 57 - 22/2014
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci č. 2014/19/15-66 s firmou DIMATEX
CS, spol. s r. o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou na umístění
kontejnerů na sběr použitých oděvů a textilních materiálů na dobu
neurčitou.
Přehled pohledávek k 31. 12. 2013
Usnesení RM č. 57 - 23/2014
RMberenavědomístavpohledávekkrozpočtovýmpříjmůmměstaKrásnéLípy
k 31. 12. 2013.
Daňové plnění za rok 2013
Usnesení RM č. 57 - 24/2014
RM bere na vědomí daňové plnění za leden až prosinec 2013 dle přílohy.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013
Usnesení RM č. 57 - 25/2014
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
za rok 2013 vč. zpráv příspěvkových organizací města Krásná Lípa v
předloženém znění.
T-klub
Usnesení RM č. 57 - 26/2014
RM doporučuje ZM schválit finanční dar ve výši 300 000 Kč organizaci
Kostka Krásná Lípa, p. o. od Nadace AGROFERT HOLDING se sídlem Pyšelská
2327/2, 149 00 Praha 4. RM doporučuje ZM schválit příslušnou darovací
smlouvu.
Ceník - městská knihovna
Usnesení RM č. 57 - 27/2014
RM schvaluje ceník placených služeb a poplatků městské knihovny Krásná
Lípa.
Program kina a plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 57 - 28/2014
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí na březen 2014.
Zpráva o plnění úkolů z 55. RM
Usnesení RM č. 57 - 29/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 55. RM.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pokyn k platbě na projekt Územní plán města Krásná Lípa od MMR ČR,
- evidence odchytů psů k 7. 2. 2014,
- statistika návštěvnosti městské knihovny za období leden 2014,
- přehled ukončených nájemních smluv (byty) ke dni 13. 2. 2014,
- přehled plnění daní za období leden - únor 2014.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis Komise pro hospodaření s byty ze dne 17. 2. 2014,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 4. 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.

