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Pátek 24. dubna
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

Každé kolo pomůže - i těch našich 92!!!
Příjemný pocit z dobře
d bř vykonané
k
é práce
á jjsme minulý
i lý pátek
á k zažili
žili v KKrásá
né Lípě. A to především díky Vám všem, kteří jste vyslyšeli výzvu a darovali jste své nepotřebné a nadbytečné kolo do Sbírky kol pro Afriku.
Celkem jste donesli 92 kol, která se z Krásné Lípy převezou do centrálního skladu v Ostravě, kde se opraví a odkud poputují k dětem do škol

v africké
f i ké Gambii.
G bii
Ovšem u čísla 92 nemusí být konečné. Těm, kteří nestačili své kolo darovat, ale ještě by chtěli, můžeme sdělit, že je stále ještě mohou až do
PŘÍŠTÍHO PÁTKU 1. května nosit - v Rumburku do cyklo prodejny Kola
Brabec a v Krásné Lípě do Technických služeb. DĚKUJEME.

Krásná Lípa na cestách Krásná Lípa uklízela Česko
Krásná Lípa se ocitla na dalším
konci světa. Po nejjižnějším cípu
černého kontinentu Střelkově
mysu - Cape se tentokrát ocitla
na nejjižnějším místě světa - v Argenitině - Ohňové zemi ve městě
Ushuaia, což je pouhých tisíc kilometrů od Antarktidy. A to záslu-

hou dvou krásnolipských cestovatelů - Ladislava Bezděka a Kateřiny
Dvořákové, kteří Vás tímto zdraví.
Cestu obou Krásnolípáků kolem
světa můžete společně s námi
sledovat na http://www.bigtrip.cz
a na facebooku.

Úklidem břehů a koryta říčky
Křinice se i Krásná Lípa připojila k druhému ročníku kampaně
Ukliďme Česko. Úklidu se chopilo
třiadvacet zaměstnanců městského úřadu a Kostky, ruku k dílu
přiložili i krásnolipští školáci a děti
z mateřinek, mezi dobrovolníky byl i senátor Zbyněk Linhart
a společnými silami vylovili, vy-

tahali a uklidili zhruba čtyři a půl
tuny nejrůznějšího odpadu. Dík
ovšem patří nejen jim, ale také
zaměstnancům krásnolipských
Technických služeb, kteří následně vše odvozili na skládku odpadů. V nadcházející turistické sezóně tak bude procházka po březích
této říčky příjemnější, bonusem
by bylo, kdyby to tak i vydrželo.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 4.5. 2015 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7.5. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 18.5. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 21.5. 2015
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
Letní svoz odpadových nádob, který začal 1. dubna 2015 - známky červené = vývoz 1x za čtrnáct dní.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství a Poradna pro oběti
trestné činnosti
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Pro zájemce bez objednání:
Po 9:30 – 18:00
St 7:00 – 15:30
Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Změna termínu pro měsíc
Březen a Duben:
Březen – 2. 3. , 30. 3.
Duben – 20. 4.
Květen opět každé první a třetí
Pondělí v měsíci – 4.5.
Objednávejte se na:
poradna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 839
Sociální šatník
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Út zavřeno
St 9:00 – 13:00
Čt 13:00 – 15:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše
blízké tel: 777 291 359
T-klub pro děti a mládež
Po 15:00-19:00
Út-So 13:00-19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
Po-Pá 13.00-17:00 volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841
Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem,
ceník na webu Kostky
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Vzdělávací kurzy dle
Sociálně aktivizační služby aktuální nabídky
pro rodiny s dětmi
tel: 412 354 844
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
Retrostipendijní program
tel: 777 974 583
tel: 775 708 087
Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti do 6 let
Po-Pá 8:00-12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843
Klub pro rodiče
Po-Pá 8:00-12:00

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Kancelář senátora
za Děčínsko
Adresa: Varnsdorfu, Generála
Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé,
třetí a čtvrté pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30
hodin. Nebo po dohodě.
Asistent: Miroslav Jemelka, tel.:
602 465 607, e-mail: mirek.jemelka@seznam.cz

Město pronajme byt
v domě s pečovatelskou
službou
Město Krásná Lípa pronajme byt
v domě s pečovatelskou službou
- Nemocniční 1148/12 – modrý
dům na sídlišti. Nájemné: 30,46
Kč/m2 + zálohově služby, velikost
1+1 (39 m2), bližší informace:
Městský úřad Krásná Lípa, kancelář č. 10.

PRÁCE - INZERÁT
Akciová společnost Pharming zabývající se výrobou lepenkových obalů pro významnou klientelu
hledá do svého týmu Produkt manažera pro německy mluvící země.
Náplň práce: Přímá komunikace se zahraničními
zákazníky německy mluvících zemí. Zpracování
dokumentace k přijatým objednávkám. Příprava
podkladů pro zajištění materiálu aj.
Požadavky: Německý jazyk na komunikativní
úrovni slovem i písmem. Schopnost vést písemné
i osobní jednání se zahraničními odběrateli. Komunikativnost, důslednost, dobré vystupování. Zkušenosti v obchodu výhodou. Znalost práce s PC,
zkušenosti s administrativou výhodou
Jiné výhody: dovolená navíc, podnikové stravování, služební mobilní telefon.
Místo výkonu práce: Krásná Lípa - Zahrady,
okr. Děčín
Mzdové rozpětí: 17.000 Kč + osobní ohodnocení
(jednosměnný provoz)
Více informací na e-mail: bimova@pharming.cz

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.

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 hod.
sudý týden od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30.4.2015.
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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 25. – 26.4. 2015 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 1. – 3.5. 2015 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI,
tel.: 737 501 440
- 8. – 10. 5. 2015 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 928
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek - přehled
za uplynulý měsíc
Na paškál si vzali krásnolipské chalupy
Policisté šetří sérii vloupání do rekreačních chalup,
ke které došlo v rozmezí několika dnů na začátku
měsíce března. Pachatelé vnikli do pěti chalup na
Kamenné horce, do dvou v Krásném Buku, do dvou
v Dlouhém Dole a do jedné na Vlčí Hoře. Celkem
způsobili škodu ve výši 68 tisíc korun.
Dva roky za dvě rozbitá auta
Dvě zaparkovaná motorová vozidla v Pražské ulici
poškodil dosud neznámý vandal. U vozidel utrhal
stěrače a u jednoho z nich rozbil čelní okno. Celkem způsobil šesti tisícovou škodu, za kterou mu
hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Kolečko, kterým odvezl lup, přijel vrátit
Volně stojící stavební buňka vedle T-clubu nedala
spát jednatřicetiletému muži z Krásné Lípy. Vnikl do
ní po vytržení petlice, uvnitř poté odcizil stavební
kolečko a tři balíky dřevěných briket. Dopadnout
se jej podařilo díky snaze pachatele vrátit kolečko
zpět na místo, přitom byl přistižen všímavým spoluobčanem. Jelikož byl jmenovaný v minulosti za
krádeže trestán, hrozí mu nyní až tříletý trest odnětí svobody.
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Návštěva kolegů
z Německa
Zástupce naší partnerské obce ze Saska, z blízké
Horní Lužice, konkrétně z obce Kottmarsdorf jsme
počátkem dubna přivítali na naší radnici. Navazujeme tak na dlouholetou spolupráci s obcí Eibau.
Obec Kottmarsdorf byla ustavena v rámci reforem
německé veřejné správy k 1. 1. 2013 centrem nové
„střediskové“ obce. Vznikla sloučením obcí Eibau
s částmi Neueibau a Walddorf, obcí Obercunnersdorf s částí Kottmarsdorf a obcí Niedercunnersdorf s částí Ottenhain. Delegaci vedl starosta obce
Michaele Görke, doprovázený místostarostou Josefem Kempisem a ředitelem Faktorského domu
v Eibau Christfriedem Heinrichem.
Společně jsme jednali o pokračování dřívější spolupráce, o společných aktivitách a projektech, především se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu.
Dohodli jsme se na vytvoření pracovní skupiny,
která připraví konkrétní návrhy společných aktivit
pro příští období. V rámci krátké procházky městem jsme představili německým kolegům realizované aktivity, nové stavby a zařízení městské infrastruktury. (jk)

Kdo to kolo ukradl
Uzamykání hlavního vchodu ani lankový zámek
nezabránily neznámému pachateli v krádeži jízdního kola v hodnotě 16 tisíc korun z chodby bytového domu v Pražské ulici. Policie nyní šetří, jakým
způsobem se pachatel do domu dostal, případně
zda se činu nedopustil někdo z obyvatel domu
nebo jejich návštěv.

Naše zahradnice mají napilno. Pro dopěstování připravují květinové sazenice pro mobilní zeleň, květinové pyramidy a závěsné květináče. Jedna květinová
pyramida letos bude dokonce bylinková. Každopádně
skleník na technických službách praská ve švech.

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období minulého měsíce evidovali 19 trestných činů
a 72 přestupků, z toho 54 přestupků v blokovém
řízení.
(prap. Jan Hampl)

Ach jo
Bohužel například
l d současný
č ý pohled
hl d na bývalé přírodní koupaliště v Krásné Lípě je děsivý. Tohle skutečně není normální. Ostatně o nenormální situaci
hovoří i 4,5 tuny odpadu uklizených okolo Křinice.
Proč? Jak dlouho se bude muset Česko ještě uklízet?

Pokračuje rekonstrukce komunikace Krásná Lípa Studánka – Varnsdorf. Probíhají zde opravy mostních
konstrukcí, zahájena bude pokládka vodovodu. Současně se koordinuje realizace vnějšího obrubníku budoucího chodníku ve spodní části Varnsdorfské ulice.

Pokračuje se také v terénních úpravách tělesa budoucí
cyklostezky Krásná Lípa - Rumburk. Brzy se zazelená.

Další dům na Křinickém náměstí prochází zásadní
proměnou. Těšíme se na výsledek.

Atraktivní a turisty hojně využívaná turistická trasa
Kamenná Horka - Hely - Kyjov prochází zásadními
úpravami.
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70. let od konce II. sv˕tové války









pátek8.KV TENod18:00hod.
KulturnídƽmKrásnáLípa






BċŽ, CHLAPýE BċŽ



SrulikovijedevĢtlet,kdyžvroce1942uteēezvaršavskéhoghetta.
Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprchlými
židovskýmidĢtmisnažípƎežítdokonceválky.Spívkorunáchstromƽa

živísetím,cosisamiulovíneboukradounapƎilehlýchfarmách.Hlada

zimaSrulikaalepƎinutí,abysevrátilzpátkydocivilizace,kdesimusí

zmĢnit jméno na Jurek Staniak a pƎedstírat, že je sirotek z katolické

rodiny. Ve vesnicích potká lidi, kteƎí riskují vlastní životy, aby mu
pomohli,aleity,kteƎíhozradí.
Dojemný a zároveŸ inspirující pƎíbĢh o cestĢ jednoho chlapce, který

muselzednenadendospĢt,abypƎežil.

Film BĢž, chlapēe, bĢž je skuteēným pƎíbĢhem Yorama Fridmana,

natoēenýmpodlestejnojmennéhoknižníhobestselleruUrihoOrleva.





DRAMAPODLESKUTENÉÚDÁLOSTI.
Polsko/NĢmecko/Francie.112minut.MládežipƎístupno. 


ǤǤ 
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Domeček Na Kopečku
Rumburk - program
na duben

PROGRAM KINA

Středa 29.4. - 19:00 Srí Lanka
Ivo Peroutka nás seznámí s přírodou a lidmi, se
kterými se setkal během své cesty po Srí lance –
nejkrásnějším ostrově na světě dle Marco Pola.

7 TRPASLÍKŮ - Neděle, 3. KVĚTNA OD 15:00
Možná to byla nemotornost, možná jen smůla…Špunťa, nejmladší ze 7 trpaslíků nechtěně
píchl Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. ANIMOVANÝ.
88 minut. Vstupné: 40 Kč.

Sobota 2.5. – 7:30 Výlet s Kopečkem
Pojeďte v sobotu s Kopečkem na celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme vojenské muzeum
a výstavu „Drážďany 1945“. Vlak odjíždí v 7:30
z Rumburku.
Středa 6.5. - NFF 2015 – Filmový festival Nisa
16:00 A.Scutelnicu- „PANIHIDA“, 61min - moldavský dokument
17:30 D.KEDZIERZAWSKÁ - „JUTRO BEDZIE LEPIEJ“, 118 min - polský film oceněný letos filmovou cenou míru na Berlinale
20:00 P.Göbl - „ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE“, 70 min - film byl točen ve
Varnsdorfu, zpracování tematiky sametové revoluce.

Vítání ptačího zpěvu
á Ná
d íh parku
k České
Č ké Švýcarsko
Š ý k ve spoSpráva
Národního
lupráci s Českou společností ornitologickou Vás
srdečně zve na Vítání ptačího zpěvu - tradiční
jarní vycházku do přírody zaměřenou na pozorování ptáků, doplněnou ukázkami jejich odchytu
a kroužkování. Sraz je v neděli 3. května v 6:30 hodin v Krásné Lípě na parkovišti u vlakové zastávky
„Krásná Lípa - město“. Více na www.npcs.cz.

Hvězdicová jízda
á tá hvězdicová
h ě di á jízda
jí d letos
l t vyráží
áží v neděli
Šestnáctá
10. května. Cyklojízda má tentokrát cíl na nádraží
v Dolní Poustevně kolem 13.00. Přidat se může každý, nejen cyklista, ale i turista či motorista. Účast je
na vlastní nebezpečí. Jet můžete individuálně, či se
přidat ke skupinkám, které budou startovat v 9.00
z Varnsdorfu (náměstí) nebo v 10.00 z Krásné Lípy
náměstí.

Loretánská muzejní noc
Vystoupení dětských pěveckých sborů, Písně ticha
od písničkáře Petra Kopejska, výtvarné dílny, výstavu fotografií a prohlídku stálých expozic. Tím vším
láká letošní Loretánská noc v Rumburku. Akce se
uskuteční v pátek 15. května od 20:00 do 23:00 hodin v Loretě Rumburk.

Výstava
Ze života hmyzu
k
d b je
j v Domu
D
Č kéh Švýcarska
Š ý k k viDo konce
dubna
Českého
dění výstava výtvarných děl dětí z mateřských a základních škol na téma: „Ze života hmyzu Českého
Švýcarska“. Tato soutěž byla součástí stejnojmenného projektu, který pro rok 2015 podpořil Státní
fond životního prostředí a MŽP České republiky. Do
soutěže přišlo 180 obrázků z 20 ško řady měst celého Děčínska. Výsledky soutěže lze najít na webu:
http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vytvarna-soutez-ze-zivota-hmyzu.
Vítězné práce jsou k vidění v otevírací době informačního střediska. Vstup je zdarma.

NA KVĚTEN

NĚŽNÉ VLNY - Středa, 6. KVĚTNA OD 19:00
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek z něj chce mít závodního plavce, milující maminka v něm vidí talentovaného pianistu. Jenže Vojta má jiné priority
– rusovlasou akvabelu Elu. ČESKÁ KOMEDIE. 96
minut. Vstupné: 60 Kč, Mládeži přístupno.
BĚŽ CHLAPČE, BĚŽ - Pátek, 08.05.2015 18:00
Srulikovi je 9 let, když v roce 1942 uteče
z varšavského ghetta. Schovává se v nedalekých lesích, spí v korunách stromů. Hlad a zima
jej ale přinutí vrátit se zpět do civilizace, kde
potká lidi, kteří riskují vlastní životy, aby mu
pomohli. Drama podle skutečné události. 112
minut. Vstupné: 60 Kč, Mládeži přístupno.

Fotografický kurz
s Václavem Sojkou
OPS České Švýcarsko si dovolujeme Vás či Vaše známé a kamarády pozvat na jarní fotografický kurz
s panem Václavem Sojkou. Kurz se koná ve dnech
15. – 17. května a vyjde na 4 300 korun.
Více informací naleznete na: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/kurz-seminar/2-jarni-krajina-ceskeho-svycarska-s-vaclavem-sojkou.

Ve Filipově rozšiřují
otevírací dobu
Od 1. dubna se rozšířila otevírací doba v poutním
kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Až do října 2015 je bazilika minor ve Filipově přístupná o víkendu i v pracovní dny. Při prohlídkách
zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve
Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutního kostela. Poutníci najdou v chrámu prostor pro
ztišení a modlitbu. Vstup na prohlídku je volný.

Stezka odvahy
Klub českých turistů Rumburk zve v sobotu
9. Května na tradiční pěší turistickou akci pro rodiče
a prarodiče s dětmi - Stezku odvahy. Na účastníky
čeká trasa dlouhá 8 km značenou fáborky. Start je
u Informačního střediska Ametyst v Brtníkách mezi
7:30 – 10:30. Cíl je v osadě Kopec na turistické základně KČT Rumburk. Letos ne navíc přidaná i samostatná trasa vhodná pro kočárky. V cíli je připraven táborák, pro děti soutěže s cenami a medaile
s diplomem za účast. K poslechu bude hrát skupina
Ruksak. Jednotné vstupné 20 Kč. Více informací dostanete u Václava Provazníka na tel.: 737 703 502
nebo Přemysla Homolky na tel.: 724 229 249.

Výtvarná soutěž…
Nej čarodějnice
Amari klub vyhlašuje soutěž pro děti na téma
NEJ ČARODĚJNICE. Namaluj obrázek na formát
papíru A4, A2, A3, použij jakoukoliv techniku, svá
díla podepiš čitelně na zadní stranu a uveď svůj
věk, odevzdávej v komunitním centru do čtvrtka
30. dubna. Nejlepší malíři budou odměněni ve
čtvrtek 7. května.
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Otevření zážitkového areálu zahájilo
turistickou sezónu
Turistickou sezónu v národním parku České Švýcarsko dnes přijel otevřít ministr životního prostředí
Richard Brabec. Na Mezní Louce návštěvnické veřejnosti předal do užívání nový lesní zážitkový areál
Rysí stezka a dětské hřiště s modelem symbolu tohoto národního parku - Pravčické brány. Lesní zážitkový areál Rysí stezka návštěvníkům nově slouží
v Mezní Louce u značené turistické trasy směrem
k Pravčické bráně. Na dvaceti interaktivních zastaveních seznamuje návštěvníky parku s problematikou péče o zdejší lesy, jejich druhovou pestrostí
i historickým vývojem. Na okruhu o celkové délce
asi 1,5 km návštěvníci najdou mimo jiné lesní altán vytvořený ze čtyř druhů dřeva stromů typických pro národní park, dřevěný chodník nad vodní
tůní, lanovou lávku v bukovém zmlazení, hmatový
chodník, maketu stromové dutiny, maketu smyku
na dřevo, lýkožroutí prolézačku, dřevěný chodník
se stopami zvířat, ptačí siluety i stromový dendrofon. Největší atrakcí blízkého dětského hřiště pak
je pochází dřevěný model symbolu Českého Švýcarska Pravčické brány, který dětem poslouží také
jako skluzavka či prolézačka. Čtyři metry vysoká
dřevěná maketa Pravčické brány pojatá jako multifunkční herní prvek slouží zároveň jako prolézačka,

skluzavka, lanovka nebo horolezecká stěna. Doplněná je o řadu dalších tradičních i méně tradičních
herních prvků - pískoviště „mraveniště“, pružinová
houpačka „výr“, zavěšené houpadlo „rys“, prolézací
sestava „tetřev“, šplhadla „stromy kořeny vzhůru“,
dvojhoupačka.

Jarní tradicí,
di í která
k á jje jjednou
d
z mnoha
h akcí
k í zahajujíh
cích turistickou sezónu se stala spanilá inline-cyklo
jízda z Krásné Lípy do Kyjova. Nejmladším účastníkem byla tří a půl letá Markétka, která jela celou
cestu na odstrkovadle.

(Tomáš Salov)

Když maminky cvičí s dětmi
Každé pondělí pořádá Kostka Krásná Lípa v podkroví školní družiny cvičení rodičů s dětmi – od 8.00
hodin probíhá cvičení s miminky od 3 do 6 měsíců,
od 9.30 cvičíme s dětmi od 1 roku do 3 let.
V kurzech děti adekvátně stimulujeme s ohledem
na jejich psychomotorický vývoj. V období do
1 roku tu však velmi dbají na správnou manipulaci podle technik paní Evy Kiedroňové, jež nejprve
jednoduše vysvětlí a ukáží. Starší děti pozitivně motivují tak, aby spolupráce při cvičení vycházela z jejich vlastní potřeby nikoliv z tlaku ze strany rodičů či
instruktora. Důležitou úlohu hraje rodič, který je pro
dítě vzorem a motivací.
„Hravou formou posilujeme tělíčka, rozvíjíme psy-

Spanilá jízda
se vydařila

chomotorické, senzomotorické a rozumové dovednosti či jemnou motoriku. U starších dětí zařazujeme také praktické dovednosti,“ řekla lektorka
cvičení Jana Votápková. Veškeré cvičení je doprovázeno písničkami a básničkami. Děti mají k dispozici
řadu pomůcek, aby bylo cvičení co možná nejzábavnější.
Cvičení s dětmi je součástí projektu Kompetence
v kostce, který byl spuštěn v roce 2014. Projekt financovaný Norskými fondy z programu Dejme (že)
nám šanci, který spravuje Nadace Open Society
Fund Praha, poskytuje ženám také poradenství,
vzdělávání a služby péče o děti do 6 let.

Ekoolympiáda
Šluknovského
výběžku
V březnu se uskutečnilo druhé kolo ekologické olympiády pro 8. ročníky základních škol
na Šluknovském výběžku. Naše škola se také
zúčastnila a to konkrétně s žáky z 8. B - Mach,
Skokan, Richter, Nguyen, kteří obsadili krásné
čtvrté místo. Gratulujeme.

Turisté opět otevřeli
prameny Křinice
V den, kdy se krásnolipští turisté pravidelně vydávají k pramenům Křinice, aby přivítali jaro, nebyla
ranní obloha nic moc. I přesto z krásnolipského
náměstí směr prameny vyrazilo jednatřicet lidí
včetně deseti dětí. Samotného otevírání studánek
se zúčastnilo padesát dva turistů, kteří se na zahájení hvězdicovitě dostavili z Varnsdorfu, Rumburku
a okolí. Všichni společně pak studánky odemkli
a ze spánku probudili historickým klíčem. V závěru
akce si všichni opekli buřtíky, na památku dostali
účastnické listy a s pocitem dobrého sobotního výletu a otevření jarní klubové sezóny se vrátili zpět
domů.
(Mikuláš Peterka)
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Poslední březnovou sobotu tradičně tělocvičnu sportovního areálu obsadili
malí zápasníci, když se zde konal turnaj v řecko-římském zápase. Více informací
o krásnolipském zápase najdete na http://zapastjkrasnalipa.webnode.cz/

Poděkování
Před otevřením jarní turistické sezóny tradiční akcí “Otevírání Tří studánek - pramenů Křinice“ jsme se dozvěděli, že na hlavní velké studni je spadlý schod do
studně.
Oprava nebyla v našich silách, vstříc nám ale vyšli na naší radnici a technických
službách. Ve středu 25. března tam vyrazili pracovníci technických služeb společně s dobrovolnými hasiči, vysáli hlavní studnu, vyčistili dno od části schodu a dalších naházených kamenů a různého odpadu a schod opravili. Radnice,
technické služby a dobrovolní hasiči nám ještě nabídli, že během letošního roku
vyčistí zbývající dvě malé studánky. Tímto bych chtěl za Klub českých turistů
v Krásné Lípě všem zainteresovaným moc poděkovat. Den před akcí jsme se pak
již sami pustili do úklidu okolí studánek od nechutného nepořádku.
(Mikuláš Peterka)

NOVĚ NA NAŠICH
PRODEJNÁCH

BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT
NECHTE SE INSPIROVAT
A UŠETŘETE S NAŠÍ NOVOU
ZÁKAZNICKOU KARTOU

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

Cesta ke vzdělání rovná se vaše
darované kolo
Až do konce měsíce si na Křinickém náměstí v Krásné Lípě můžete prohlédnout
výstavu fotografií dětí z africké Gambie, kterým slouží kola, která již dříve darovali lidé ve sbírce KOLA PRO AFRIKU. Výstava je k vidění v nebytových prostorech hotelu Lípa - Resort vedle Domu Českého Švýcarska.

Studentská výstava otevře
novou kavárnu
Výstava prací studentů grafického designu VOŠ a SŠ Varnsdorf ve čtvrtek 30.
dubna otevře novou Kavárnu/vinárnu Atelier na náměstí v Krásné Lípě. Výstava
je koncipována jako soubor studentských prací čtvrtých ročníků a absolventů
VOŠ a SŠ Varnsdorf. Výstavu tvoří plakáty, které divadelní představení a fiktivní
časopisy. Fotografie vznikly na téma fotomanipulace, ulice a stínohra. Své práce
v nové kavárně vystavují Marie Bednářová, Kateřina Pavlíková, Martina Ryšavá,
Jakub Sus a Oliver Gabriel Krištof.
Nová kavárna bude mít otevřeno ve středu a ve čtvrtek od 13:30 do 19:00, v pátek a v sobotu od 13:30 do 23:00 a v neděli od 13:30 do 17:00.
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USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 1. 4. 2015 a 8. 4. 2015
I. Došlá pošta
Souhlas s odnětím ze ZPF
Usnesení RM č. 7 – 01/2015
RM vydává souhlas Povodí Ohře, s. p., Chomutov s odnětím
části p. p. č. 841/1 o výměře 68 m2 a části p. p. č. 850 o výměře
2 m2, vše k. ú. Krásná Lípa ze zemědělského půdního fondu za
podmínky úhrady veškerých nákladů s odnětím spojených ze
strany Povodí Ohře, s. p., Chomutov a majetkového vypořádání.
Prodej části p. p. č. 2136/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 7 – 02/2015
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2136/1, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení samostatné zahrady Janě a Josefu Drobečkovým, Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa, z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej p. p. č. 258/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 7 – 03/2015
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 258/1 o výměře
2443 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení samostatné zahrady Janě Jacíkové, Školní 534/4, Krásná Lípa z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města.
Vrácení kauce na prodej pozemku
Usnesení RM č. 7 – 04/2015
RM schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč na prodej pozemku Olze
Minaříkové, Pražská 257/3, Krásná Lípa.
Pozemkové úpravy - Staré Křečany
Usnesení RM č. 7 – 05/2015
RM schvaluje přistoupení k řízení o pozemkových úpravách v k.
ú. Staré Křečany jako účastník řízení.
Rámcová smlouva - okrasné rostliny
Usnesení RM č. 7 – 06/2015
RM schvaluje rámcovou smlouvu č. 2015/49/19-145 o prodeji
školkařských okrasných rostlin mezi městem Krásná Lípa a firmou Ing. Jan Švejkovský - JENA firma služeb se sídlem Bolívarova 2092/21, Praha 6 na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Nepotřebný hmotný majetek
Usnesení RM č. 7 – 07/2015
RM se seznámila s nabídkami na odprodej nepotřebného majetku a schvaluje uzavření těchto kupních smluv:
- č. 2015/33/18-129 na vozidlo Fiat Doblo 1.2 I.E., inv. č.
7478/36-22 s Liborem Hercikem, Pražská 1118/87, Krásná
Lípa za kupní cenu 20 000 Kč;
- č. 2015/33/18-130 na zahradní traktor + sběrač, inv. č. 10
s Pavlem Berným, Rybniště 132, Rybniště za kupní cenu 3
000 Kč;
- č. 2015/33/18-128 na 2x stůl konferenční koženka inv. č.
19*45 a 19*43 se společností Zámek Světlá s. r. o., Fráni
Šrámka 2340/35, Praha - Smíchov, IČ: 27209601 za celkovou
kupní cenu 2 000 Kč.
- č. 2015/33/18-131 na kufříkový psací stroj Consul inv. č.
15*407 s Antonínem Vonderkou, Brtníky 241, Staré Křečany
za kupní cenu 55 Kč.
II. Různé
Nebytové prostory - nájemné
Usnesení RM č. 7 – 08/2015
RM se seznámila s průměrnou roční mírou inflace v roce 2014
a schvaluje nenavyšovat nájemné z nebytových prostor v majetku města po celý rok 2015.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 7 – 09/2015
RM bere na vědomí neprodloužení nájemní smlouvy z důvodu
dluhu na nájemném
s nájemníkem Hladíkem Radovanem bytem Kyjovská 625/53,
Krásná Lípa na byt č. 2, Kyjovská 625/53.
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 12, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 7 – 10/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a prodat nejdříve od 1.
7. 2015 byt č. 12, Nemocniční 1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (32,15 m2, sazba nájemné 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 provede nájemce na vlastní 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
příp. uhrazení kupní ceny v max. 60 měsíčních anuitních splátkách.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 24, Nemocniční
1148/12 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 7 – 11/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 24, Nemocniční
1148/12 (dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti
1 + 1 (38,95 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 7 – 12/2015
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky dle předloženého návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Usnesení RM č. 7 – 13/2015
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 2015/40/15 - 138
s Radkem a Zuzanou Plotovými, bytem nemocniční 1019/2,
Krásná Lípa, o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích
města v ul. Čapkova v souvislosti s výstavbou nového RD.
Asistent prevence kriminality 2015
Usnesení RM č. 7 – 14/2015
RM bere na vědomí schválení dotace z programu Prevence kriminality 2015 na projekt Asistent prevence kriminality ve výši
141 tis. Kč.
Výstavba rodinných domů
Usnesení RM č. 7 – 15/2015
RM schvaluje propagaci pozemků k prodeji na výstavbu rodinných domů dle předloženého návrhu.
RM ukládá Janě Drobečkové zajištění inzerce a zhotovení banneru.
XXV. Sněm Euroregionu Labe
Usnesení RM č. 7 – 16/2015
RM projednala a bere na vědomí informace z XXV. Sněmu Euroregionu Labe.
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
obcí na rok 2015 - Usnesení RM č. 7 – 17/2015
RM doporučuje ZM schválit přijetí účelové neinvestiční dotace
na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015 od Ústeckého kraje
ve výši 50 tis. Kč.
Rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa na rok 2015
Usnesení RM č. 7 – 18/2015
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený
rozpočet k 13. 03. 2015 příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém znění s tím, že ze
strany státu došlo opět ke snížení o 409 190 Kč.
Příkazní smlouva - Den ČŠ
Usnesení RM č. 7 – 19/2015
RM schvaluje příkazní smlouvu č. 2015/19/29 - 125 na zajištění
kulturního programu na akci - Den Českého Švýcarska, která se
bude konat dne 29. 8. 2015 v Krásné Lípě mezi městem Krásná
Lípa a Marií Kucerovou, Děčínská 298, Jiřetín pod Jedlovou dle
předloženého návrhu.
Koncert Jaroslava Hutky
Usnesení RM č. 7 – 20/2015
RM schvaluje smlouvu o vystoupení Jaroslava Hutky č.
2015/19/29 - 122 k výročí 2. světové války mezi městem
Krásná Lípa a Jaroslavem Hutkou, zastoupeným Vladimírem
Lachoutem, Arnošta Hrabala 34, Buchlovice dle předloženého
návrhu.
Koncert Jaroslava Svěceného
Usnesení RM č. 7 – 21/2015
RM schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého výkonu - koncert
Jaroslava Svěceného č. 2015/19/29 - 123 (06/2015) mezi měs-

tem Krásná Lípa a společností SUBITON, spol. s. r. o., Nedbalova
1244/10, Praha 4 dle předloženého návrhu.
Osvětlení - kulturní dům
Usnesení RM č. 7 – 22/2015
RM projednala možnosti pořízení nového osvětlení do kulturního domu a schvaluje pořízení osvětlení dle předloženého
návrhu.
Pódium
Usnesení RM č. 7 – 23/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2015/19/29-127 na pronájem pódia Tolštejnského panství včetně montážního listu, na
akci Pohádkový les, staročeský jarmark a další, která se bude
konat dne 13. 6. 2015, dle předloženého návrhu.
Výstava August Frind
Usnesení RM č. 7 – 24/2015
RM schvaluje partnerství města Krásná Lípa s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí
nad Labem a s Oblastním muzeem v Děčíně, p. o. se sídlem Čsl.
mládeže 1/31, Děčín, na výstavě: August Frind - umělec nezná
hranic.
Komise rady
Usnesení RM č. 7 – 25/2015
RM odvolává z Likvidační komise Ing. Milana Tkáče a jmenuje
nového člena Bc. Michaelu Sochovou.
RM jmenuje do Komise pro prodej nemovitostí Ing. Petra Simandla.
RM jmenuje do komise cestovního ruchu a propagace Hanu
Dastychovou.
RM schvaluje doplnění Povodňové komise dle přílohy.
Kupní smlouva na umělecké dílo
Usnesení RM č. 7 – 26/2015
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2015/33/14-116 na umělecké
dílo v hodnotě 60 000,- Kč od autora Miloslava Petráška, IČ
66634164, Kamenická Nová Víska 27, Česká Kamenice, s názvem Všímavá turistka, které bude instalováno na vstupním
schodišti Domu Českého Švýcarska.
Pokyn k inventarizaci
Usnesení RM č. 7 – 27/2015
RM schvaluje Pokyn ředitele školy k provedení inventarizace
majetku a závazků v roce 2015 příspěvkové organizaci města
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa v předloženém
znění.
Žádost o dotaci
Usnesení RM č. 7 – 28/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.
o. do programu Podpora zabezpečení ochrany škol a školských
zařízení od MŠMT ČR na projekt Ve škole jsme v bezpečí.
Zpráva o plnění dlouhodobých úkolů
Usnesení RM č. 7 – 29/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění dlouhodobých úkolů z RM.
III. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Dopis - slavnostní předání Medaile hejtmana Ústeckého kraje Folklornímu sboru Lužičan,
- Poděkování za bezplatné zapůjčení prostor KD ke konání desátého Jarního bálu,
- Návštěvnost městské knihovny Krásná Lípa 01 - 03/2015.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis kontrolního výboru ze dne 26. 3. 2015,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 7. 4.
2015,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 7. 4.
2015.

Jan Kolář

Jana Drobečková
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