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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 12. června
Pátek 30. května

4,- Kč

Ministři byli v údivu, my ostatní jsme již dlouhá léta!
Bylo deset dnů před eurovolbami, a tak do našeho výběžku přijeli hned tři sociálnědemokratičtí ministři. Neměli sice moc času, na diskuzi si udělali čtyřicet
minut, protože spěchali na tiskovku, před televizní kamery a mezi novináře, a
o to přece jde… Ale i při tom krátkém setkání se starosty Šluknovska, kteří je
dopisem opět upozornili na dlouho přetrvávající problémy, zaznělo několik zajímavých věcí. Hned po příchodu se ministři divili, jak je možné, že v bytě, který
vlastně ani bytem není a nájem nemá hodnotu ani dvě stovky, je nájem 8,5
tisíce korun. Divili se, že za byt v paneláku se platí 12,5 tisíce. No samozřejmě, že
nemá tu hodnotu, ale stát takovýto nájem mnoho a mnoho let vesele proplácí.
A divíme se my všichni ostatní. My ale na rozdíl od nich tato a další hloupá pravidla nevyrábíme. Jen na tyto „sociální“ dávky (na bydlení) stát rozdá letos cca
12 miliard korun! A jen velmi malá část z této sumy jde potřebným lidem. Drtivá
většina míří spekulantům s nemovitostmi, které nakupují v chudých regionech.
Stát jim to posílá přímo na účet! S mnoha jinými dávkami je to podobné. Říká
se tomu sociální stát.
Kdyby stát „neřešil“ a nepředstíral, že zajišťuje bydlení pro sociálně chudé, ušetřil by mnoho miliard a především by tím přímo nevytvářel situaci, která vede k
rozšiřování ghett v ekonomicky chudých regionech. A na to pak vynakládá další
miliardy – opět hrozně nesmyslně.
Člověk by čekal, že po takovémto procitnutí ministři řeknou, že je to nehorázné
a že okamžitě zasáhnou a v tom nejnutnějším urychleně změní zákony. Omyl!
Není to podle nich jednoduché a vše musí projít důkladným legislativním procesem... Jako by všechny ty nesrozumitelné a nesmyslné zákony, které tím „pro-

cesem“ prošly, byly k něčemu.
Symbolický byl pohled, jak ministerské limuzíny přijíždějí na sídliště, kde bydlí
stovky lidí, kteří jsou nosiči ohromných státních peněz ke spekulantům. A ten
„podnikatel“ stál na druhé straně v ještě lepší audině, než byly ty vládní. Tak se
potkali…
(Zbyněk Linhart, starosta města Krásná Lípa)

Volby do Evropského parlamentu
lidi nezajímaly
Dalo by se říci, že volby do Evropského parlamentu se v Krásné Lípě
setkaly s naprostým nezájmem lidí.
Malá účast 13,11%, hluboko pod republikovým průměrem, znamenala
účast 371 voličů z celkového oprávněného počtu 2 838 a nakonec 366
platných hlasovacích lístků. Největší
podíl získala KSČM (17,21%, 63 hlasů),

na druhém až třetím místě se umístila
TOP 09 + STAN a ANO 2011 (shodně
16,39%, 60 hlasů) a dvouciferný výsledek ještě uhrála ČSSD (15,02%, 55
hlasů). Zbytek hlasů se rozdrobil mezi
dalších 23 politických subjektů, 12
stran nedostala ani jeden hlas. Detailní výsledky najdete na www.volby.cz.

Takhle se malují bílé čáry na silnici
Nejprve se silnice z okénka malého autíčka lehce ofoukne, pak čáry máry lehce přestříkne a za rok…kde nic tu nic...
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Duben se držel období, do kterého patří

Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 2.6. 2014 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.6. 2014 v Krásné Lípě. Dále pak v
pondělí 16.6. 2014 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 19.6. 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.
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
Nálepky na popelnici: zelená – vývoz každý týden
žlutá – vývoz 1x za 14 dní (sudý týden)
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Krásný Buk,Sněžná - pátek – Krásná Lípa, Zátiší
Sběr BioOdpadu
Lidem, kteří projevili zájem o zapojení se do pilotního programu na sběr
bioodpadu, byly již přistaveny k jejich objektu hnědé nádoby o objemu 120
l. Vývoz těchto nádob bude vždy v lichém týdnu ve středu (1x za 14 dní).

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

Letošní duben nabídl v Krásné Lípě typické dubnové počasí. Při pohledu do statistik níže lze vidět,
že za posledních šest let nabídl nejnižší maximální
teplotu, která nedosáhla ani 20°C. V roce 2012 jsme
se dočkali dokonce letních hodnot nad 25°C. To vše
pak ale bylo vykoupeno poměrně chladným a velmi vlhkým létem. Uplynulý duben se správně držel
ročního období, do kterého patří. Za zmínku stojí
vyrovnané srážkové úhrny v posledních čtyřech letech, které jsou na duben v normálu.
První dekáda nabídla poměrně teplé počasí s
denními maximy v průměru kolem 15°C a ranními
minimy kolem 6°C.Srážky do konce první dekády
nespadly prakticky žádné. Změna počasí přišla na

konci první dekády, kdy odpolední teploty spadly
až na hodnoty kolem 5°C.Přidal se také déšť, při kterém napadlo 15 mm srážek.
Druhá dekáda byla již o poznání chladnější. Například 14. dubna se teplota v 15 hodin pohybovala
jen kolem 4°C. Během nočního vyjasnění a utišení
větru stihla teplota ve třech dnech spadnout pod
bod mrazu. Přibylo také srážek, v období 13. – 18.
dubna pršelo prakticky každý den.
Třetí dekáda byla, co se týče průměrných teplot nejteplejší. Denní maxima se pohybovaly kolem 16°C,
noční kolem 10°C. Srážkově byl výraznější 26. duben, kdy napršelo necelých 10 mm srážek.

rok

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Průměrná teplota

9,1°C

6,6°C

7,2°C

9,8°C

6,8°C

10,3°C

Maximální teplota

18,6°C

22,4°C

26,7°C

22,5°C

22,7°C

21,0°C

Minimální teplota

-1,1°C

-7,1°C

-5,7°C

0,0°C

-0,9°C

-1,4°C

Maximální vlhkost

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Minimální vlhkost

44%

45%

18%

19%

26%

26%

Maximální poryv větru m/s

14,7 m/s

12,3 m/s

18 m/s

19 m/s

16 m/s

15,9 m/s

Úhrn srážek

49,5 mm

45,5 mm

45,4 mm

41,2 mm

23 mm

7,0 mm

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 3
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 31.5. – 1.6. 2014 MUDr. Zdeněk Janda
Čs. Legií 1083/10, Děčín IV, tel.: 412 532 216
- 7. – 8.6. 2014 MUDr. Kamila Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II, tel.: 412 519 624
- 14. – 15.6. 2014 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 737 501 440
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..

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.

Jezdecký klub
QUATREFOIL
v Rumburku pořádá dětský příměstský
tábor pro děti od 8 let. Minimálně 2x
denně jízda a dále krmení koní, čištění,
sedlání, plavení a mnoho dalšího.
Více na tel: 606 862 560 nebo na www.
quatrefoil.estranky.cz

Mladá žena s kvalifikací pracovníka v
sociální službě nabízí lidem se sníženou
soběstačností podporu při úklidových a
pomocných prací v domácnosti.
V případě zájmu
kontakt na čísle 776 441 493.
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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. Ve Vikýři č. 477 jste správně poznali dům v Kyjovské ulici. Ve směru od náměstí to byl první dům

za vilou Karla Dittricha, z druhé strany to byl sousední dům s nynějším č. 10 (č.p.606).
Dnes se Vás opět ptáme, ve které ulici stávaly domy
na fotografii a co v tom větším z nich bývalo.

Cyklotoulky
se zatoulaly
do Krásné Lípy
Krásnou Lípou, Kyjovským údolím, osadou Kopec a
dále do Mikulášovic projel během svého natáčení
televizní štáb a speciální cyklistická skupina. V Krásné Lípě se natáčel jeden z dalších dílů oblíbeného
pořadu Cyklotoulky. Cyklistický tým byl tvořen
starostou Zbyňkem Linhartem, starostkou Mikulášovic Miluší Trojanovou Jiřím Rakem z České Švýcarsko, o. p. s. a několika dalšími příznivci cykloturistiky. Pořad bude uveden v České televizi koncem
června a představí naše město a okolí i cyklistické
veřejnosti.
(jk)

Fotopast nečekaně natočila orla mořského
Díky fotopasti krátkodobě umístěné v lese v národním parku České Švýcarsko za účelem monitoringu
zvěře se pracovníkům správy parku podařilo neplánovaně natočit velice zdařilé záběry orla mořského. Na záběrech se orel pohybuje přímo před
objektivem fotopasti a zvědavě zkoumá hlávku červeného zelí, kterou sem umístili pracovníci správy
jako lákadlo pro zvířata. Orel mořský se v přírodě
do značné míry živí uhynulými či slabými živočichy

Dílo neznámého primitiva z počátku 21. století.

a plní v přírodě tzv. sanitární funkci. Do jeho jídelníčku mohou patřit jak mrtvé či oslabené ryby, tak i
úhyny v lese či zvířata sražená v silničním provozu.
Dokáže však ulovit i potravu zcela zdravou. V České
republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. V širší
oblasti Českého Švýcarska, tedy na Děčínsku a Šluknovsku, v současné době žijí tři až čtyři páry tohoto
vzácného dravce.
(Tomáš Salov, www.npcs.cz)

Budova Technických služeb se začíná vybarvovat do zelena.
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14. ročník

7.–8. června 2014

The Young Americans v Krásné Lípě
The Young Americans jsou skupina
45 mladých lidí, kteří na svém tříměsíčním turné projíždí Evropou a pořádají pro děti a mládež workshopy
plné hudby a tance. Do České republiky přijíždějí poprvé, a to do Krásné
Lípy. Hlavním cílem pořádání těchto
workshopů je podpora významu hudební výchovy, podpora porozumění
a dobré vůle mezi lidmi na celém světě prostřednictvím hudby, tance.
The Young Americans pracují s účastníky workshopu tři dny. Třetí den je
pak zakončen hudební show, pořá-

dané pro veřejnost, která se skládá ze
dvou částí - v první části vystupují The
Young Americans samostatně, ve druhé části show pak vystupují společně
s dětmi a předvádí, co se naučili.
Hostující organizace The Young Americans je ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Hudebního workshopu se zúčastní žáci naší
základní školy, žáci německé partnerské školy v Zittau a žáci gymnázia
Varnsdorf. Akce je spolufinancována
městem Krásná Lípa.
http://www.youngamericans.eu/
cms/index.php/videos

POPRVÉ V ČR

Chata Slovan a hrad Tolštejn v Jiřetíně p. J.
P R O G R A M

Sobota

17.00 Zahájení u chaty Slovan v Jiřetíně pod Jedlovou, hry a soutěže pro děti
21.00 Světluškový průvod na Tolštejn, na hradě ohnivá show, Bílá paní,
hudební produkce v hradní restauraci

19. -21. 6. 2014

Návštěvníci v kompletním historickém kostýmu mají vstup zdarma!
Jejich vstupenky budou opatřeny zvláštním číslem a v závěru slavností budou z nich vylosováni tři výherci.

Neděle
Nedělní vstupné: děti do 120 cm zdarma •
děti do 15 let 30 Kč • dospělí 50 Kč
Areál hradu bude po dobu slavností v neděli 8. 6. od 9 do 17 hodin uzavřen pro neplatící návštěvníky. POVOLENO OÚ Jiřetín p. J.
V neděli 8. 6. od 9 h zákaz vjezdu automobilů k hradu! Odstavné parkoviště za Jiřetínem p. J., dále 20–30 min. pěšky! Pro držitele 8
a další zájemce odvoz zajištěn
 INFORMACE: IC Tolštejnského panství
tel. 412 379 336 • www.tolstejnskepanstvi.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

10.00 Zahájení
Program pro děti v podhradí – tradiční Vildova stezka, divadlo
eMILLIon, rytíři z Labských skal,
14.00 AUDIENCE purkmistrů a rychtářů Tolštejnského panství
– Uvedení nových členů Rytířské družiny Berky z Dubé
– Rytíři z Labských skal
– Graciela – renesanční tance
– Divadlo eMILLIon – pohádka pro děti
– Losování vstupenek návštěvníků v kompletních historických kostýmech
16.00 – Bohemian Bards – hudební skupina, která hraje středověkou muziku,
vás bude provázet po celou dobu slavností
17.00 Ukončení slavností
Prezentace projektů realizovaných MAS Šluknovsko z Programu rozvoje venkova
Po celý den stánky s občerstvením a řemesly • pivní stan pivovaru Kocour Varnsdorf

S P O N Z O Ř I A PA R T N E Ř I T O L Š T E J N S K ÝC H S L AV N O S T Í

HUDEBNĚ - TANEČNÍ

WORKSHOP
21. 6. 2014

Adrenalin park Jedlová
„Evropský zemČdČlský fond pro
rozvoj venkova: Evropa
investuje do venkovských oblastí“

Strategický plán LEADER

Program kina v Krásné Lípě
Šmoulové 2
Středa 4.6. od 18:00
Hrajeme dětem k jejich svátku

Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká
Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. Jeho tajné
kouzlo se však neobejde bez pomoci Šmoulinky, a tak se Gargamel rozhodne ji unést. Animovaná rodinná komedie. 105 minut.
Vstupné: Děti zdarma, dospělý doprovod 20,- Kč

Babovřesky (1)
Středa 11.6. od 19:00

Vstupné 60,- Kč

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života současné vesnice, která
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou.
133 minut, mládeži přístupno.

Cesta do lesnické
é minulosti
V sobotu 14. června se můžete s botanikem Správy NP České Švýcarsko vydat
za hledáním 200 let starých stop po činnosti dávných lesníků. Sraz účastníků exkurze je v 9:30 hodin ve Hřensku před informačním střediskem. Předpokládaná
délka exkurze je cca 7 hodin.

Femina aneb variace na téma žena
Výtvarnice Taťána Kůsová a Hana Janstová vystaví na Šluknovském zámku své
skleněné obrazy a lampy vytvořené Tiffany technikou. Výstava s názvem „FEMINA aneb variace na téma žena“ bude ve šluknovském zámku k vidění až do 27.
července. Otevřena bude denně, včetně víkendů.

Filipovská pouť
O víkendu 7. a 8. června pořádá tělocvičná jednota Sokol Filipov velkou tradiční
Filipovskou pouť. Na sobotu 7. června je od 22:00 hodin přichystán ohňostroj.

MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ SHOW
KULTURNÍ DŮM
Domeček Na Kopečku Rumburk - květen 2014
Středa 4. čeervna - 19:00 hodin - Život ženy
Vernisáž výstavy paní Radmily Říhové s autorským čtením básní o lásce.
Středa 11. června - 19:30 - Orgasmický porod - promítání filmu v rámci Světového týdne respektu k porodu
USA 2008, 85 minut, režie: Debra Pascali Bohato
Film zobrazuje porod jako nedílnou součást ženské sexuality a přehlížené lidské právo. Ženy ve filmu rodí nerušeně, volně se pohybují podle svého vnitřního porodního
rytmu. Se svými partnery se smějí, líbají a při kontrakcích mručí. Protipólem jsou záběry žen připoutaných k fetálním monitorům, obklopených cizími lidmi. Hovoří také
porodní asistentky, lékaři a lékařky. Orgasmický porod zblízka osvětluje přístup k porodu, který je nejen mnohem příjemnější, ale také bezpečnější a zdravější pro matku
i dítě. Více www.respektkporodu.cz
Sobota 14. června - Festiválek malého umění
Koncerty, divadlo, tanec, soutěže, stánky, živá zvířata,… pro celou rodinu, celý den.
Více informací na samostatných plakátech a na www.domeceknakopecku.cz.

Výlety s OPS České Švýcarsko
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko Vás zve na květnové výlety
s certifikovanými průvodci do Saského Švýcarska a Lužických hor.
„Na lodičky do soutěsky Křinice“
Čekají vás nezapomenutelné výhledy
z rozhledny Weifberg, navštívíte saské
letovisko Hinterhermsdorf s unikátními podstávkovými domy a proplujte
na lodičkách kouzelnou soutěskou
Obere Schleuse. Na akci je nutné předem přihlásit. Cena: 390,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: jízdné turistickými

vlaky, plavba na lodičkách, služby
průvodce, organizace programu.
Termín realizace: 14. června (sobota).
Sraz s průvodcem: 9:20 hod hlavní
vlakové nádraží Krásná Lípa
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/proplujeme-po-krinici-sousedum
Tento a další výlety na letošní sezónu 2014 naleznete na: http://akce.
ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem
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Jaro je v Krásné Lípě plné akcí
Stavění májky a pálení čarodějnic
letos přálo počasí
Poslední dubnový den se tradičně v Krásné Lípě staví májka. Tohoto nelehkého
úkolu se tradičně ujaly folklorní soubory Lužičan a Křiničánek spolu s hasiči. Po
vystoupení dětí i dospěláků z folklorních souborů se pokračovalo na hřišti u T-klubu pálením čarodějnic. Více fotografií najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz nebo na krásnolipském facebooku.

Výstava fotografií na radnici
http://www.tolstejn.cz/foto/krasnalipa/File/2014/vernis 2.jpgVe středu v podvečer, ve foyer krásnolipské radnice, zahájil starosta města Zbyněk Linhart
výstavu fotografií Miroslava Kováče. Atraktivní klavírní úvod v podání Karly
Strachoňové, žákyně ZUŠ , pod vedením Heleny Doudové, potěšil všechny návštěvníky a navodil sváteční atmosféru. Makrosnímky ze světa vážek, motýlů a
dalšího hmyzu si můžete na schodech radnice v příštích týdnech prohlédnout
i vy. (jk)

Děti slavily svůj svátek v přírodě
s národním parkem
Pestrý program nabídl Den
dětí, který připravila Správa
NP České Švýcarsko. Asi největším tahákem bylo sokolnické vystoupení skupiny
Zayferus, která se představila se zajímavými ukázkami letu dravců a jejich lovu
kořisti, které doprovodila
řadou příběhů o životě
těchto fascinujících ptáků.
Připraveny byly i další zajímavé soutěže, při kterých
se děti nejen pobavily, ale
mnoho zajímavého se i dozvěděly. Akci pak pohádkově zakončil divadelní příběh
s názvem Datování.

Naleštěná auta značky Jaguár zastavila v Krásné Lípě
Na Křinickém náměstí během své spanilé jízdy po Šluknovském výběžku zastavila kolona historických vozidel značky Jaguár.

30. května 2014
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Rozhledna na Vlčí hoře oslavila 125. narozeniny
Krásnolipští turisté, spolu s městem Krásná Lípa předposlední květnovou sobotu slavili výročí 125. let otevření rozhledny na Vlčí hoře. Při slavnostních
projevech se na vrcholu hory tísnil opravdu velký počet gratulantů, mezi nimi
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Zbyněk Linhart,
předseda KČT Vratislav Chvátal, čestný předseda a doyen české turistiky Jan Havelka, Tomáš Novotný, republikový šéf TOM a řada dalších významných hostů.
Celý program zahájili z oken rozhledny trubači z Lesnické školy ve Šluknově.
Pásmem písní se poté nechal pěkně slyšet Krásnolipský komorní sbor. Počasí

opět „zázračně“ přálo, i když nenabídlo široké výhledy do krajiny. Program pak
pokračoval u bývalého koupaliště pod rozhlednou, kde zábavný program ještě
doplnil orchestr Pavla Zelenky, ukázky troubení při lovu v podání šluknovských
trubačů a další sada písní od Krásnolipského komorního sboru. Ukázky leteckého modelářství Karla Polácha zaujaly malé, ale i velké diváky. Fotografie z akce
najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz, na www.kctkrasnalipa.cz nebo na
krásnolipském fecebooku.
(jk)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 61. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 14.05.2014
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 61 – 01/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 979 o výměře 723 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 981 o výměře 984 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 2797/2 o výměře 44 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 2798/4 o výměře 53 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 2798/3 o výměře 18 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 21/3 o výměře 160 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 21/4 o výměře 27 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- p. p. č. 11/2 o výměře 69 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 1551/1 o výměře 140 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 1297 o výměře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 458/1 o výměře 260 m2, k. ú. Krásný Buk.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 61 – 02/2014
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2013/23/25-347 (nájemce
Josef Drobeček, Křižíkova 50, Krásná Lípa) ke dni 31. 7. 2014.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - Usnesení RM č. 61 – 03/2014
RM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2011/23/15-324 (nájemce
Božena Koubská, Nemocniční 6, Krásná Lípa) ke dni 30. 6. 2014.
Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 61 – 04/2014
RM neschvaluje prodloužení doby nájmu u smlouvy č. 2000/23/17-027 (nájemce Jiří
Špaček, Kubišova 59, Praha) do 1. 12. 2018.
Směna pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 61 – 05/2014
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 2057/3 o výměře 40 m2, část p. p. č. 2053/1
o výměře cca 100 m2 za část st. p. č. 697 o výměře cca 50 m2 a část p. p. č. 2057/1 o
výměře cca 20 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
Byty - žádosti o nájem bytu - Usnesení RM č. 61 – 06/2014
RM projednala žádosti o nájem bytu č. 5, Masarykova 993/2 a neschvaluje pronájem
žadatelům
1. Robert Csupori bytem Varnsdorfská 218/7, Krásná Lípa
2. Lenka Dohnalová bytem Havlíčkova 928/21, Krásná Lípa
3. Margita Žigmundová, bytem Krásný Buk 34, Krásná Lípa
z důvodu neplnění podmínek Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů v domech s
pečovatelskou službou v Krásné Lípě.
Nebytové prostory - dodatek k nájemní smlouvě
Usnesení RM č. 61 – 07/2014
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/22/26-100 uzavřené s
Ladislavem Jarošem bytem Kyjovská 288/9, Krásná Lípa, kterým se prodlužuje doba
nájmu nebytového prostoru č. 4, Masarykova 246/6 na dobu určitou do 31. 12. 2014.
III. Různé
Majetkoprávní vypořádání pozemků Sněžná - Usnesení RM č. 61 – 08/2014
RM se seznámila se zaměřením skutečného stavu komunikace p. p. č. 1138, k. ú. Vlčí
Hora a ukládá V. Doškové zahájit jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci
převodu části p. p. č. 1135, k. ú. Vlčí Hora, na které se nachází místní komunikace.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 2, Mánesova 294/24 - Usnesení RM č.
61 – 09/2014
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 2, Mánesova 294/24. Byt I. kategorie o
velikosti 3 + 1 (87,02 m2, sazba 30,46 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 - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 61 – 10/2014
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky:
- Marcela Jadrníčková bytem Pražská 450/48, Krásná Lípa na byt č. 5, Pražská 450/48,
na dobu určitou do 30. 11. 2014,
- Darina Kováčová bytem Kyjovská 625/53, Krásná Lípa na byt č. 1, Kyjovská 625/53, 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 30. 11. 2014,
- Zdeněk Vaněk bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 15, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 31. 8. 2014,
- Jiří Špicar bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 22,
Nemocniční 1137/6, na dobu určitou do 31. 8. 2014,
- Abdullah Caglayan bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 45, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 30. 11. 2014,
- Marie Nováková bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 46, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 31. 5. 2015,
- Michaela Vybíralová bytem Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 47, Nemocniční
1137/6, na dobu určitou do 31. 5. 2015.
Stavba kanalizace a problémy - Usnesení RM č. 61 – 11/2014
RM projednala problémy spojené s výstavbou kanalizace ve městě, změn v provádění
vč. úprav PD a s opravami původních sítí, především dešťových kanalizací a ukládá
vedoucímu odboru výstavby, investic a ŽP Ing. Jiřímu Rousovi, aby důsledně vymáhal
systematickou kontrolu provádění stavby včetně administrativních náležitostí a všech
souvisejících věcí, změn či úprav projektu a řádné provedení oprav poškozených
dešťových kanalizací ze strany TDI stavby.
Kanalizace Krásná Lípa (2. etapa) - Usnesení RM č. 61 – 12/2014

RM se seznámila s obsahem dopisu zástupce Sdružení SaM - Energie ze dne 7. 4.
2014 ve věci prodloužení termínu plnění o 2 měsíce a prominutí sankce za nedodržení
smluvního termínu dokončení fáze B pro SO 01 a doporučuje ZM tuto žádost neschválit.
Obnova povrchů komunikací - Usnesení RM č. 61 – 13/2014
RM schvaluje obnovu povrchů (asfaltování) v návaznosti na výstavbu kanalizace
ve městě a to v rozšíření ploch a doplňků a úpravy v ulici Komenského v rámcovém
rozsahu dle příloh.
Opravy místních komunikací 2014 - Usnesení RM č. 61 – 14/2014
RM schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu Opravy místních
komunikací 2014.
Energetické úspory budovy 1. MŠ Krásná Lípa - výběrové řízení
Usnesení RM č. 61 – 15/2014
RM projednala výsledky jednání komise pro výběrová řízení na dodavatele stavby
Energetické úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě a schvaluje postup dle výsledků a
doporučení komise vč. vyloučení jednoho z uchazečů a pořadí firem dle výše nabídkové
ceny. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo bez účinnosti s vítězným uchazečem dle VŘ,
kterým je Demos s. r. o., IČ 25412990, Masarykova 602, Krásná Lípa.
Energetické úspory budovy 1. MŠ Krásná Lípa - přidělení dotace
Usnesení RM č. 61 – 16/2014
RM bere na vědomí akceptaci projektu Energetické úspory budovy 1. MŠ v Krásné Lípě
ze strany SFŽP a vzhledem k předpokladu pozdního rozhodnutí o přidělení dotace na
projekt ukládá vedoucímu odboru výstavby Ing. Jiřímu Rousovi připravit návrh dodatku
k SOD s rozdělením projektu do tří etap dle návrhu.
Správce fotbalového areálu v Krásné Lípě - Usnesení RM č. 61 – 17/2014
RM schvaluje spolufinancování projektu Správce fotbalového areálu v Krásné Lípě s
tím, že v případě schválení žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR se bude město Krásná Lípa podílet na spolufinancování projektu v minimální
výši 15 % celkových investičních nákladů projektu. Ostatní náklady a investiční náklady
projektu přesahující 500 tis. Kč budou plně hrazeny z rozpočtu města Krásná Lípa.
Rekonstrukce podkroví radnice - Usnesení RM č. 61 – 18/2014
RM se seznámila s nabídkami jednotlivých dodavatelů na rekonstrukci podkroví
objektu radnice, zejména sádrokartonářské, podlahářské a malířské práce. RM
schvaluje v návaznosti na jednotlivé předložené nabídky, jejich realizace, dle
předloženého návrhu.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 - Usnesení RM č. 61 – 19/2014
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok
2013 provedeného nezávislou auditorskou společností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 byly zjištěny nepodstatné
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3,
písm.c. Případná rizika nebyla identifikována.
RM ukládá vedoucímu finančního odboru Ing. Milanu Tkáčovi vyzvat příslušné
pracovníky k řešení dílčích zjištění a zajistit jejich kontrolu.
RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný výsledek na
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013.
Pojištění majetku města - Usnesení RM č. 61 – 20/2014
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 154 4096 090 pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu - Region.
Parkoviště Kyjov a Vlčí Hora - Usnesení RM č. 61 – 21/2014
RM tímto ruší usnesení RM č. 59-17/2014 ze dne 2. 4. 2014.
RM se seznámila se třemi předloženými nabídkami na aktualizaci projektové
dokumentace na výstavbu parkovišť v Kyjově u vstupu do Kyjovského údolí a u přehrady
(pod Faflákem) a ve Vlčí Hoře u provozovny Nobilis Tillia, včetně jejich porovnání, a jako
nejvhodnější vybrala nabídku firmy Ing. Vladimíra Frančíka, Na Slovance 871, Nový
Bor. RM ukládá vedoucímu OVIŽP Ing. Jiřímu Rousovi zajistit s vybraným uchazečem
potřebné náležitosti a schvaluje uzavření SOD na aktualizaci uvedených dokumentací.
Žádost firmy ELSTAV JK, s. r. o. - Usnesení RM č. 61 – 22/2014
RM se seznámila se záměrem firmy ELSTAV JK s. r. o., IČ 47284200, u Santošky 955/22,
Praha, provádět rekonstrukci vrchního el. vedení v ulici Smetanova pro firmu ČEZ
Distribuce a. s., a souhlasí s dotčením pozemků města Krásná Lípa za podmínky složení
kauce na uvedení pozemků a dalšího majetku města do náležitého stavu ve výši 150
000 Kč a za podmínky možnosti současného uložení kabelů VO a zanechání opěrných
bodů VO.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 1
ke Smlouvě - Usnesení RM č. 61 – 23/2014
RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně
Dodatku č. 1 ke Smlouvě od společnosti EKO-KOM, a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17,
Praha 4 na dobu neurčitou.
Nabídka na svoz a využití odpadu - Biologicky rozložitelný odpad
Usnesení RM č. 61 – 24/2014
RM schvaluje nabídku na svoz a využití Bio odpadu od společnosti EKO servis Varnsdorf
a. s., se sídlem Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf včetně ceníku za tuto službu.
OZV č. 1/2014 - Usnesení RM č. 61 – 25/2014
RM bere na vědomí posouzení zákonnosti OZV č. 1/2014, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství města Krásná Lípa Odborem dozoru a kontroly veřejné správy
MV ČR.
RM ukládá tajemnici MěÚ Mgr. Lucii Hankové dohodnout s Odborem dozoru a kontroly
veřejné správy MV ČR faktické možnosti omezení užívání veřejných prostranství ve
městě.

OZV č. 2/2014 - Usnesení RM č. 61 – 26/2014
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Otevřený dopis ministrovi - Usnesení RM č. 61 – 27/2014
RM souhlasí s podporou otevřenému dopisu za zachování základních praktických škol
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA a schvaluje
podpis příslušného dokumentu.
Podium - Usnesení RM č. 61 – 28/2014
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2014/19/29-179 na pronájem podia Tolštejnského
panství včetně montážního listu, na akci Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského
panství, která se bude konat dne 14. 6. 2014, dle předloženého návrhu.
Cyklotoulky - Usnesení RM č. 61 – 29/2014
RM schvaluje poskytnutí příspěvku o. p. s. České Švýcarsko ve výši 15 000 Kč na
zhotovení krátkého videa o turistických zajímavostech ve městě.
Mimořádný příspěvek - Usnesení RM č. 61 – 30/2014
RM schvaluje mimořádný příspěvek pro oddíl KBC Krásná Lípa ve výši 8 000 Kč
na sportovní vybavení pro mistra světa v Kickboxu Ladislava Grundzu, reprezentanta
ČR z Krásné Lípy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. – projekty - Usnesení RM č. 61 – 31/2014
RM schvaluje podání žádosti o dotaci organizaci Kostka Krásná Lípa p. o., a to na
projekty:
a) Klub Včelka do Grantového programu Nadace České Pojišťovny,
b) Poradna v Kostce do Nadace AVAST programu Otevřený fond správní rady.
Smlouva o spolupráci - Seznam.cz, a. s. - Usnesení RM č. 61 – 32/2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 2014/19/17-177 s obchodní firmou
Seznam.cz, a. s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, Praha 5, zastoupenou Martinem
Fuksem na základě plné moci.
Dopis premiérovi - Usnesení RM č. 61 – 33/2014
RM bere na vědomí dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 23. 4. 2014 zaslaný
předsedovi Vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi ve věci dlouhodobě neřešených
problémů, žádosti o jejich účinnější a rychlé řešení a osobní pozvání na pracovní
návštěvu.
Poskytnutí daru občanskému sdružení Babybox
Usnesení RM č. 61 – 34/2014
RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti - STATIM, se sídlem Hájek 88, Praha 10.
Propagace města - Usnesení RM č. 61 – 35/2014
RM schvaluje plán propagace města včetně rozpočtu na rok 2014, dle předloženého
návrhu.
Pronájem NP - Volby do Evropského parlamentu
Usnesení RM č. 61 – 36/2014
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2014/22/16 - 182 na pronájem
volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 s Nobilis Tilia, s.
r. o. Vlčí Hora.
Smlouva o technickém zabezpečení voleb Evropského parlamentu
Usnesení RM č. 61 – 37/2014
RM schvaluje smlouvu o technickém zabezpečení voleb do Evropského parlamentu
č. 2014/49/16-183 mezi městem Krásná Lípa a ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., dle
předloženého návrhu.
Komise RM - Usnesení RM č. 61 – 38/2014
RM bere na vědomí ukončení členství Karla Schiffnedera v komisi výstavby a životního
prostředí.
Kulturní komise - Usnesení RM č. 61 – 39/2014
RM odvolává z kulturní komise paní Kristinu Kořínkovou, Rumburk a dále RM jmenuje
členkou kulturní komise paní Šárku Peškovou, Krásná Lípa.
Kulturní akce 2014 - Usnesení RM č. 61 – 40/2014
RM bere na vědomí plán kulturních akcí města Krásná Lípa pořádaných v roce 2014.
Program kina a kalendář akcí - Usnesení RM č. 61 – 41/2014
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí Kulturního domu na červen 2014.
Zpráva o plnění úkolů z 59. RM - Usnesení RM č. 61 – 42/2014
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 59. RM.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Svodka událostí Pořádkové služby ve městě Krásná Lípa za měsíc duben 2014,
- statistika návštěvnosti městské knihovny za březen 2014,
- dopis od firmy Allowance s. r. o. ve věci probíhajícího řízení o krácení dotací MŽP
u veřejné zakázky Kanalizace Krásná Lípa,
- dopis MŽP o závěrech kontroly o průběhu elektronického losování v rámci zadávacího
řízení na zhotovitele stavby u projektu Kanalizace Krásná Lípa.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 6. 5. 2014,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 5. 2014,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 7. 5. 2014.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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