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Pátek 22. května
Příští číslo Vikýře
vyjde za dva týdny

INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Rozdíl je vidět
Nejstarší dům v Krásné Lípě U Frindů dostal
novou střechu - pravou šindelovou…
Nejstarší dochovaný dům v katastru města je
učebnicovou ukázkou kombinace barokního
vesnického roubeného domu s podstávkou
s městským hrázděným domem se dřevěným
podloubím. Dům byl postaven v roce 1729

a více než 100 let sloužil jako zázemí místních
felčarů a ranhojičů, Zillichů. Se jménem Philippa Zillicha je spojen veliký rozvoj zdravotní
péče nejen v oblasti Krásnolipska. Např. jako
první v tehdejších Čechách zahájil roku 1801
očkování proti černým neštovicím.

Pietní akt k
70. výročí ukončení
2. světové války
Za mluveného slova Mgr. Karla Jarolímka a písní krásnolipského Komorního sboru se v úterý
5. května na Městském hřbitově v Krásné Lípě
konal pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války. Další fotografie k článku najdete ve
fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Senior Art
2015
Hledáte vhodné místo pro výstavbu
rodinného domu?
Město Krásná Lípa nabízí pozemky v klidných lokalitách za dostupnou cenu. Pokud kupující do
určité doby zajistí stavební povolení a pak postaví a zkolauduje, dostane zpět kupní cenu za
základní výměru pozemku. Čili, když to myslí vážně, pozemek je ZDARMA.
Krásná Lípa nabízí vysoký standard občanské vybavenosti, zahrnující síť obchodů a služeb,
lékařskou péči, dostatečnou kapacitu předškolních zařízení, dobře vybavenou základní školu
v modernizované historické budově, dobré silniční i železniční spojení a samozřejmě dostatečně
kapacitní inženýrské sítě. Je tu klidné bydlení obklopené fantastickou přírodou. Krásná Lípa leží
na rozhraní NP České Švýcarsko, CHKO Labských pískovců a CHKO Lužických hor. Na dosah je
zde také mnoho obdivuhodných míst hned za hranicemi v Sasku.
Přehled pozemků pro výstavbu rodinných domů v Krásné Lípě na http://www.krasnalipa.cz/
doc/Pozemky%20pro%20vystavbu.pdf.
Pro informaci nebo s dotazy se obracejte na p. Karla Mareše, Městský úřad Krásná Lípa, Odbor
výstavby, investic a životního prostředí, Email: mares@krasnalipa.cz, telefon: 412 354 832.

Hejtman Ústeckého kraje spolu s Krajskou
radou seniorů ÚK vyhlašují výtvarnou soutěž
pro seniory z Ústeckého kraje SENIOR ART
2015.
Ukončení soutěže je 15. června. Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým
pobytem v Ústeckém kraji, včetně uživatelů
služby domovů pro seniory.
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:
1. ruční práce, 2. kresba, malba, grafika,
3. fotografie.
Soutěžící mohou zaslat maximálně jednu práci v každé kategorii. Práce musí být uznačena
jménem a příjmením, věkem a kontaktními
údaji (adresa, telefonní číslo).
Díla zasílejte na adresu: Alois Bělota, Lidická
197, 407 21 Česká Kamenice. Na obálku viditelně napište: Výtvarná soutěž pro seniory
z Ústeckého kraje.
Poddrobnosti o soutěži také naleznete na
www.kr-ustecky.cz.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 1.6. 2015 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.6. 2015 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 15.6. 2015 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 18.6. 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

Duben byl v Krásné Lípě aprílový
Duben roku 2015 navázal v jeho počátku na chladné zakončení března. První den měsíce dubna byl
ve znamení sněhových srážek a průměrné denní
teploty 0,0°C .Chladné počasí se zápornými teplotami v noci a denními teplotami slabě nad bodem
mrazu, vydrželo až do 7.4. Poté dorazilo výrazné
oteplení, ve kterém se teplota 10.4. dostala na
16°C, o den později až na 18°C. Další dny pak zas
bylo o několik stupňů chladněji ale 15.4. se teplota
pro změnu vyšplhala až na 19°C. A počasí jako na
houpačce pokračovalo i nadále.18.4. se odpolední

teplota vyšplhala jen na 5°C. Ve třetí dekádě se na
pár dní počasí ustálilo na teplejší část a vyvrcholilo 27.4., kdy padla nejvyšší teplota měsíce 21,9°C.
Večer dorazila výrazná studená fronta, která srazila
28.4. v 15 hodin teplotu na pouhých 0,7°C. A aby
bylo aprílové počasí opravdu aprílové, objevil se
opět sníh. Závěr dubna byl ve znamení pomalého
oteplování.
Srážkově byl zatím duben 2015 nejvlhčí od roku
2009, byť při pohledu do statistik není srážkový
úhrn oproti minulým dubnům nijak výrazný.

Duben 2015 - 2009
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Max. poryv větru
Úhrn srážek

2015
7,1°C
21,9°C
-2,8°C
100%
29%
16,6 m/s
53 mm

2014
9,1°C
18,6°C
-1,1°C
100%
44%
14,7 m/s
49 mm

2013
6,6°C
22,4°C
-7,1°C
100%
45%
12,3 m/s
45 mm

2012
7,2°C
26,7°C
-5,7°C
100%
18%
18 m/s
45 mm

2011
9,8°C
22,5°C
0,0°C
100%
19%
19 m/s
41 mm

2010
6,8°C
22,7°C
-0,9°C
100%
26%
16 m/s
23 mm

2009
10,3°C
21,0°C
-1,4°C
100%
26%
15,9 m/s
7 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C) : 0
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 7
(Jan Pícham www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.
htm)

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

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
Sociální šatník
prádelna Kolíček
Po 9:00 – 13:00 13:30 – 15:00 úklidy domácností i firem,
Út zavřeno
ceník na webu Kostky
St 9:00 – 13:00
pradelna@krasnalipa.cz
Čt 13:00 – 15:00
tel: 777 291 340
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
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

Mobilní zákaznické
centrum Severočeských
vodovodů a kanalizací
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.

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.

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

- 8. – 10. 5. 2015 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI,
tel.: 412 539 928
- 16. – 17.5. 2015 MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I,
tel.: 412 513 989
- 23. – 24.5. 2015 MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost
uvedených informací před návštěvou lékaře
vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek
Už víte kde postavit dům?
přehled za uplynulý Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
měsíc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,
Kradl krásnolipský recidivista
Policistům se podařilo prokázat krádež dětského kola ze zahrady v Pražské ulici 24 letému recidivistovi z Krásné Lípy. Letos se jedná
o druhou jemu prokázanou krádež, v loňském
roce byl policisty stíhán za osm případů krádeží na území města Krásná Lípa. Ačkoliv
způsobil pouze tisícikorunovou škodu, také
za tuto krádež mu hrozí až tříletý trest odnětí
svobody.
Hořelo v Diosně
K vážnému požáru došlo v Pražské ulici ve
společnosti Diosna CS, s. r. o. Hořet začalo
v kontejneru pro ukládání odpadu určeného
k likvidaci, odkud se oheň rozšířil do okolí.
Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek, kterým se po třech hodinách podařilo
požár zlikvidovat. Důležitou roli sehrál rozhlas
města Krásná Lípa, kterým byli občané upozorněni na nebezpečné zplodiny způsobné
hořením. Celková škoda činí cca 600 tis. Kč.
Policisté věc prověřují ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů, jakým způsobem k požáru
došlo a zda k němu nedošlo zaviněním nějaké
osoby.
Z vloupání obvinil kamaráda
Mladík z Krásné Lípy křivě vypovídal před policisty ve věci vloupání do rekreační chalupy,
když z tohoto skutku obvinil svého kamaráda
z Rybniště, kterému hrozil až dvouletý trest
odnětí svobody. Poté, co vyšla pravda najevo, jemu samotnému hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody, tentokrát za přečin křivé obvinění.
Vydával se za svého bratra
Při silniční kontrole se vydával za svého bratra
poté, co nepředložil řidičský průkaz ani žádný
doklad totožnosti, navíc bylo policisty testem
na přítomnost návykových látek zjištěno, že
jmenovaný před jízdou zřejmě požil pervitin.
Až na služebně se policistům podařilo zjistit,
že mají před sebou osobu, která má už měsíc
zadržený řidičský průkaz pro řízení vozidla
pod vlivem návykové látky. Jmenovanému
nyní hrozí až dvouletý zákaz řízení motorových vozidel, pokuta ve výši 25 – 50 tis. Kč a za
poškození cizích práv až dvouletý trest odnětí
svobody.
V měsíci dubnu se krásnolipským policistům
podařilo dopadnout nejvíc řidičů pod vlivem
návykových látek. Jen v Krásné Lípě bylo
zjištěno 6 takových osob, v celém služebním
obvodu 9 osob. Od začátku roku se jedná už
o 20 případů řízení motorových vozidel pod
vlivem návykové látky oproti 2 řidičům přistižených pod vlivem alkoholu.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa
v období minulého měsíce evidovali 12 trestných činů a 61 přestupků, z toho 33 přestupků
v blokovém řízení.
(prap. Jan Hampl)

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových http://www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě
identifikovaní vlastníci“.

Sbírka ošacení
Komunitní centrum Kostka až do 8. června mezi 7:00 – 16:00 pořádá sbírku ošacení.
Nosit můžete:
• letní a zimní oblečení /dětské, dámské, pánské/
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, ubrusy
• obuv - veškerou nepoškozenou
• hračky, školní pomůcky (penály, aktovky,
pastelky, fixy, …)
• péřových a vatových přikrývek, polštářů
a dek
• domácí potřeby - nádobí černé, čajové hrnky, talíře
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte

nám ořezky a zbytky látek)
věci, které nedávejte:
• poškozené nádobí, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace
• koberce - z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Darované oblečení bude využito pro Sociální šatník Kostky anebo k dalšímu zpracování
firmou DIMATEX CS spol. s.r.o. DĚKUJEME ZA
VAŠI POMOC.

Sportovní klub Stap - Tratec
Vilémov u Šluknova
Spolek bývalých hráčů a funkcionářů šluknovského výběžku nad 60 let si Vás touto cestou dovoluje pozvat
na v pořadí již 14. společné setkání Spolku bývalých hráčů a funkcionářů šluknovského výběžku nad 60
let, které se koná ve sportovním areálu ve Vilémově v sobotu dne 6. června od 14 hodin. Věříme, že svou
účastí přispějete k tradičně hezkému odpoledni, kde si zavzpomínáme na mladá léta při dobrém moku
a tradičně i na dalších dobrůtkách z udírny. Všichni jste srdečně zváni a věříme, že těm, které nemáme
v evidenci tuto zprávu donesete a do budoucna nám tímto pomůžete zajistit další jména a adresy nováčků
v našem spolku, zvláště pak těch, kteří sem k nám vstupují po dovršení té kritické, ale krásné 60-tky. Bližší
informace L.Sklenář, 602133059.

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

Hledáme vhodné
uchazeče na úklidové
práce v hotelu.
Jedná se o práci v nepřetržitém provozu,
krátký/dlouhý týden, 12-ti hodinové směny. Nabízíme dlouhodobou brigádu a odpovídající mzdové ohodnocení.
Co od Vás očekáváme: spolehlivost, pracovitost, ochotu pracovat v nepřetržitém
provozu
Co Vám nabízíme: dlouhodobou spolupráci
AGENTURA PLUS, s.r.o., Vaníčkova
315/7, 169 00 Praha 6, 608 202 440,
776 321 321, 233 352 526, plusko@
plusko.cz.
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Netradiční toulky Českým Švýcarskem
ké ŠŠvýcarsko,
ý k o.p.s. ve spolupráci
l á s kkrásnolipskými
á l ký turisty pro Vás
á na lletníí měsíce
ě í přiČeské
pravili zajímavé výlety.
Středa 3. června Vlčí Hora – Köglerova stezka – Kyjovské údolí – Krásná Lípa (12 km).
Sraz: autobusová zastávka náměstí Krásná Lípa ve 14.50 hod., návrat pěšky do KL. Jízdné si
každý hradí sám. Hlavní průvodce Jiří Rak.

Výlety do Českosaského Švýcarska

Autor kresby: Magdalena Smetanová

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko
za podpory Státního fondu životního prostředí pořádají

Výstavu vítězných prací
z výtvarné soutěže: Ze života hmyzu
Od 7. dubna do 30. dubna 2015 v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě na náměs

Výstava je ke shlédnu v otevírací době Informačního střediska.
Vstup je zdarma.
Soutěž je součás projektu: „Ze života hmyzu Českého Švýcarska“, který podpořil SFŽP ČR a MŽP

České Švýcarsko o.p.s. zakladatelé:

Blíží se léto! Buďte v kondici
i se svými dětmi!
Je tu jaro a s ním i nejvyšší čas vrátit tělu ztracenou kondici. Chcete
konečně zhubnout poporodní kila a dostat se zase do formy? Nebo
chcete trávit více času se svým miminkem a obyčejné procházky vás
nebaví? Pak si vyzkoušejte lekci fitMAMI® a do sportu se zamilujete.

Č
Š
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko
Vás a Vaše přátele zve na červnové výlety
a poslední květnový výlet s certifikovanými průvodci do Českosaského Švýcarska.
„Po skalních římsách na Srámové kameny“
Termín realizace: 30. května 2015 (sobota)
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/po-skalnich-rimsach-na-sramove-kameny
„Parníkem ze skal“
Termín realizace: 20. června 2015 (sobota)
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/parnikem-ze-skal
„Po zajištěných cestách (via ferrata) Lužických hor“
Termín realizace: 6. června a 27. června 2015 (sobota)
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/po-zajistenych-cestach-via-ferrata-ceskosaskeho-svycarska

Pojďte s námi oslavit mezinárodní Den dětí!
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a město Krásná Lípa Vás 30. května 2015,
12:30 – 17:00 srdečně zvou na Plšíkovy dílničky. V Domě Českého Švýcarska je připraven
pestrý program. Jako tradičně jsou pro malé i velké připraveny řemeslné dílničky z přírodních materiálů, zdravé čokoládové mlsání s krásnolipskou čokoládovnou MANAa příjemná
atmosféra interaktivní expozice České Švýcarsko — život, tajemství, inspirace.
V kině je připravený od 15:15 kouzelnický workshop; od 16:00 pakinteraktivní kouzelnické
představení Michala Klause, který bude čarovat s dětmi přímo na jevišti, a jehož program
je plný skvělých kouzel a perfektní zábavy.

PROGRAM KINA

Domeček Na Kopečku
Rumburk - program na
květen

STŘEDA 3. Června od 20:00
Andělé všedního dne
Kdybyste dokázali zastavit čas, možná
byste si jich všimli. Našimi hrdiny jsou
lidé, kteří si nechávají život prokluzovat
mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich
to totiž dneska večer skončí. A proto se
v jejich blízkosti objevili andělé. Podle
románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis. Česká komedie. 97
minut. Vstupné: 60 Kč, Mládeži přístupno od 12-ti let.
NEDĚLE 7. června od 15:00
Oggy a škodíci
OGGY A ŠKODÍCI se konečně dočkali filmového zpracování! Celých 80 minut záškodnictví Oggyho a jeho zlomyslných
nepřátel můžete vidět na velkém plátně.
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy
a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní
do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že
nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je
proti tomu úplné prd. Animovaný. 80 minut. Vstupné: 40 Kč, mládeži přístupno.

Středa 27.5. – 19:00 hodin
„I gympláci stíhají číst“ - Mezi horou
učení se musí najít čas i na knihy, proto
vzniklo studentské čtení, s jehož myšlenkou přišel minulý rok Martin Markoš, učitel češtiny. Úryvky ze svých oblíbených
knih budou číst studenti rumburského
gymnázia při klidné atmosféře čajovny
a naslouchavém publiku. Přijďte se pobavit a nechte se inspirovat zajímavými
příběhy.
Středa 3.6. - 18.00 hodin
„77 týdnů v životě objektivem Martiny Šťastné“
Studentka rumburského gymnázia již
rok a půl dokumentuje svůj život v devíti fotografiích denně v projektu Week
of Life. Vernisáž výstavy těch nejlepších
dnů ze všech sedmdesáti sedmi týdnů
nabídne umělecké fotografie z běžného
prostředí jako je domov, kuchyň nebo
škola, zajímavé portréty, reportážní fotografie a další jiné detaily z pestrého
studentského života.
19:30 Michal Trushan - koncert slovenského muzikanta ze skupiny Divozel. Jeden muž, jedna kytara, jeden hlas a hodně písní.

NA KVĚTEN
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Jaroslav Hutka
koncertoval
v Krásné Lípě
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Koncert ZUŠ Rumburk v Krásné Lípě
V pátek 15. května se v krásnolipském kulturním domě konal koncert Základní umělecké školy Rumburk,
během kterého vystoupila celá řada zpěváků, včetně těch z Krásné Lípy… A kdo to byl? Tak to se můžete
podívat do fotogalerie nebo do videogalerie na krátké video úplně poslední písničky, která ten večer zazněla. Obojí najdete na www.krasnalipa.cz.

Komorní koncert folkaře, skladatele a písničkáře
Jaroslava Hutky sice, a to především k jejich škodě, nepřitáhl velký počet posluchačů, v sále se jich
sešlo kolem třicítky a navíc ještě přespolních, ale ti
co přišli, strávili s legendou českého folku příjemné
dvě hodiny vyplněné skvělou hudbou a zábavnými
komentáři mezi písničkami. Několik dalších fotografií najdete ve fotogalerii na www.krasnalipa.cz.

Svátek matek v domech s pečovatelskou službou
Připomenout si svátek matek a potěšit obyvatelky domů s pečovatelskou službou přišly děti z mateřské
školky Sluníčko. Přednesly pásmo písniček, básniček, tanečků a dokonce překvapily vystoupením v německém jazyce. Druhý den přišli i ti nejmenší z mateřské školky Brouček. Jsou to sice děti ve věku jen 2-3 let,
ale velcí zpěváci. Obě školky přinesly babičkám k tomuto svátku krásné dárky. Děti za nimi chodí tradičně
a ony jsou za to moc rádi. Oběma školkám velmi děkujeme, že nám zpříjemnily všední dny a už se těšíme
se na jejich další vystoupení, které nám slíbily.
Několik fotografií k článku najdete ve fotogalerii a krátké video z vystoupení dětí z MŠ Sluníčko najdete ve
videogalerii na www.krasnalipa.cz.

Povídání u kávy
o třídění odpadů
V domech s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
se včera povídalo u kávy o třídění odpadů. Probrali
jsme, jak správně třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje. Většina zdejších obyvatel již třídí
svůj odpad a odkládají ho do sběrných nádob přímo v objektu nebo ho nosí do sběrných nádob na
tříděný odpad na sídlišti. Chtěli bychom těm, kteří
se našeho povídání zúčastnili poděkovat za jejich
aktivní přístup k tématu a za náměty na zlepšení
třídění odpadů ve městě.

Pasování na čtenáře
Již třetím rokem probíhá ve spolupráci naší městské knihovny a základní školy velmi pěkná akce - Pasování
na čtenáře. Děti se pochlubí krátkým čtením a jako odměnu získají možnost chodit rok do naší knihovny
bezplatně.
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Duben v T-klub
Na předposlední dubnový den připadl Mezinárodní den tance. Při té příležitosti jsme d dětmi z T-klubu
naplánovali akci „Den tance“. Společně jsme si zatančili a zasoutěžili. Akce se konala před T-klubem, celou ji
moderoval náš kolega Tonda Jansa. Během akce vystoupily tři taneční soubory. Rumburské soubory Čajora
a Krásnolipský soubor LILA ROSA. Děkujeme všem za hojnou účast.
(T-klub)

Principi moudrého
podnikání žen
Klub pro podnikavé ženy působící při Komunitním
centru Kostka pořádá ve středu 17. června mezi
9:00 až 17:00 hodin kurz Principi moudrého podnikání. Kurz je zdarma, hlídání dětí je zajištěno a přihlásit se můžete na kostka@krasnalipa.cz.

Tvoření pro
maminky s dětmi
V jednotlivých kurzech se seznámíte se základy
aromaterapie, ovoníte si spousty éterických olejů,
dozvíte se něco o jejich vlastnostech, vyrobíte si
originální dárek, naučíte se novým technikám. Kurzy vede Hanka Štroblová.
Čtvrtek 28.5. 16:00 – 20:00……..Výroba inhalační
tyčinky (cena hotové tyčinky 75 Kč)
Čtvrtek 4.6. 16:00 – 20.00…..Výroba voskového obrazu, tisk na ubrousky nebo pytlíčky.

USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 29. 4. 2015 a 30. 4. 2015
I. Hlavní program
Vymezení lokalit hnízdišť chřástala polního
Usnesení RM č. 8 – 01/2015
RM bere na vědomí informaci starosty města Jana
Koláře ve věci vymezení lokalit hnízdišť chřástala
polního na území města Krásná Lípa. RM ukládá
jednat s dotčenými orgány o omezení rozsahu
hnízdišť v blízkosti zastavěného území obce.
Souhlas města
Usnesení RM č. 8 – 02/2015
RM pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích Odbor majetkový a civilně
správní MěÚ Krásná Lípa k vydávání závazného
stanoviska podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů.
II. Došlá pošta
Pronájem p. p. č. 1880/23, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 03/2015
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1880/23 o výměře
3923 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem sekání trávy
Lukáši Klugemu, Rooseveltova 22, Krásná Lípa.
Prodej pozemku dle smlouvy č. 2011/40/15-371
Usnesení RM č. 8 – 04/2015
RM projednala žádost Ing. Michala Stibora, Rooseveltova 714/9, Krásná Lípa o vypuštění podmínky
uvedené v bodě I/3 smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15-371
a uzavření kupní smlouvy bez doložení kolaudačního rozhodnutí a doporučuje ZM schválit výjimku
z §2 odst. 9 a §3 odst. 6 písm. b) Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí a doporučuje ZM
schválit vyplacení dotace ve výši 50% kupní ceny
pozemku do výše základní výměry za podmínky
oddělení částí pozemků podél místní komunikace.
Prodej pozemku dle smlouvy č. 2011/40/15-243
Usnesení RM č. 8 – 05/2015
RM projednala žádost Romana Bise, Kyjovská

371/57a, Krásná Lípa o vypuštění podmínky uvedené v bodě I/3 smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o koupi nemovitosti č. 2011/40/15-243
a uzavření kupní smlouvy bez doložení kolaudačního rozhodnutí a doporučuje ZM schválit výjimku
z §2 odst. 9 a §3 odst. 6 písm. b) Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí a doporučuje ZM
schválit vyplacení dotace ve výši 50% kupní ceny
pozemku do výše základní výměry.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 8 – 06/2015
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 574 o výměře 857 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 647/6 o výměře 171 m2, k. ú. Kyjov u Krásné
Lípy.
Byty - pronájem - byt č. 6, Bezručova 359/15
Usnesení RM č. 8 – 07/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Bezručova
359/15 Lence Svobodové bytem Rybniště 230. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty - pronájem - byt č. 14, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 8 – 08/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 14, Nemocniční
1137/6 v tomto pořadí:
1. Jan Török bytem Nemocniční 1137/6, Krásná
Lípa,
2. Zbyněk Svoboda bytem 2. polské armády 59,
Rumburk,
3. Jiří Dresler bytem Vrázova 788E/5, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na
vlastní náklady.
Nemovitosti - předkupní právo
Usnesení RM č. 8 – 09/2015
RM doporučuje ZM výmaz věcného předkupního
práva na obytný dům č. p. 600 na st. p. č. 737 a na
pozemky st. p. č. 737 a p. p. č. 374/3 vše k. ú. Krásná Lípa, majitelé Nechyba Jiří bytem Školní 600/3,
Krásná Lípa a Nechybová Iveta bytem Zákostelní
665/9, Praha 9 za podmínky prodeje části st. p. č.

737 a části p. p. č. 374/3 vše k. ú. Krásná Lípa městu
Krásná Lípa.
Likvidace škody po vichřici
Usnesení RM č. 8 – 10/2015
RM neschvaluje poskytnutí finanční výpomoci na
likvidaci škody způsobené pádem stromu při vichřici dle předloženého návrhu.
Přeložka přípojky NN v rámci Rekonstrukce Požární zbrojnice v Krásné Lípě
Usnesení RM č. 8 – 11/2015
RM bere na vědomí dopis ČEZ Distribuce a. s. ve
věci přeložky přípojky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie v rámci Rekonstrukce Požární zbrojnice a RM schvaluje smlouvu č.
2015/19/19-163 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, Děčín a ukládá starostovi města
před podpisem smlouvy upřesnit termín realizace
vlastní přípojky.
III. Různé
Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 8 – 12/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit pozemky p. p. č.
643 o výměře 343 m2, st. p. č. 102 o výměře 196,
p. p. č. 642 o výměře 834 m2, p. p. č. 641 o výměře
5638 m2, p. p. č. 640 o výměře 223 m2 a p. p. č. 645
o výměře 1261 m2, vše k. ú. Krásný Buk za p. p. č.
394 o výměře 140 m2, p. p. č. 450 o výměře 2063
m2, p. p. č. 449 o výměře 2989 m2, p. p. č. 2536 m2
a p. p. č. 467 o výměře 377 m2, vše k. ú. Krásný Buk.
Směna pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 8 – 13/2015
RM vyhlašuje záměr obce směnit a nabýt pozemky
dle předloženého návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 28, Nemocniční 1156/16 - Dům s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 8 – 14/2015
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 28,
Nemocniční 1156/16 (dům s pečovatelskou služ-
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bou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (42,41 m2, sazba
30,46 Kč/m2). Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Pronájem bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou
službou, Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 8 – 15/2015
RM schvaluje pronájem bytu č. 24, Nemocniční
1148/12, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Jana Mošovská bytem Nemocniční 1062/26,
Krásná Lípa,
2. Antonín Řechtáček bytem Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa,
3. Oldřich Machač bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa.
Opravy, rekonstrukce a investice na rok 2015 na
objektech města
Usnesení RM č. 8 – 16/2015
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice na
rok 2015 na objektech města dle předloženého návrhu a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, na jejichž základě schvaluje vyhlásit potřebná výběrová řízení.
Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů
Usnesení RM č. 8 – 17/2015
RM se seznámila s výzvou k podání žádosti na
„Podprogram Podpora výstavby podporovaných
bytů na rok 2015“ vyhlášenou Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a vzala na vědomí podmínky výběru vhodného objektu. RM neschvaluje podání
žádosti na poskytnutí dotace z důvodu pro město
nepřijatelných a nesmyslných podmínek.
Program podpory obcí ležících v regionech národních parků
Usnesení RM č. 8 – 18/2015
RM projednala vyhlášení Programu podpory obcí
ležících v regionech národních parků v období
2016 - 2017 a konstatuje opětovně reálnou nepoužitelnost podporovaných opatření na území naší
obce.
RM ukládá Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP
požádat Správu Národního parku České Švýcarsko
o zaslání:
1. konkrétních záměrů uvedených v závazných
strategických dokumentech NP,
2. investičních a dalších projektů připravovaných
Správou NP České Švýcarsko na území města Krásná Lípa a sousedních obcí,
3. informací o stavu příprav úprav areálu u budovy
Správy NP České Švýcarsko a předpoklad její realizace.
Chodník Varnsdorfská
Usnesení RM č. 8 – 19/2015
RM bere na vědomí předloženou studii budoucího
chodníku ve spodní části Varnsdorfské ulice a ukládá Petru Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zajistit realizaci stavebních prací souvisejících s montáží vnějšího obrubníku a dále zajistit přípravu PD a všech
dalších dokumentů potřebných pro výstavbu
vlastního chodníku.
Rekonstrukce ulice Varnsdorfská - zařízení staveniště
Usnesení RM č. 8 – 20/2015
RM schvaluje žádost společnosti ZEPS, s. r. o. IČ
28688651, Lindava 84, Cvikov o bezúplatné zařízení dočasného úložiště stavebního materiálu na pozemku 502/3, k. ú. Krásná Lípa v ulici Varnsdorfská.
Po skončení užívání pozemku musí žadatel uvést
pozemek do řádného stavu (úprava terénu, zametení zpevněné plochy).
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Zemní těleso Rumburská
Usnesení RM č. 8 – 21/2015
RM schvaluje na základě předchozích usnesení ZM
provedení zemních těles ZT1 - ZT3 a odpočinkového místa budoucí cyklostezky a propusti pod cyklostezkou dle příloh.

Přehled plateb místních poplatků za 1-3/2015
Usnesení RM č. 8 – 30/2015
RM bere na vědomí přehled plateb místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství
uhrazených v období 1-3/2015.

Rumburská - Zemní těleso ZT4
Usnesení RM č. 8 – 22/2015
RM schvaluje bezplatné uložení výkopové zeminy
firmou ZEPS s. r. o., IČ 28688651, Lindava 84, Cvikov, do zemního tělesa ZT4 budoucí cyklostezky
s tím, že firma před uložením provede skrývku ornice a nejpozději do 30. 10. 2015 provede úpravu
dotčeného terénu a tělesa cyklostezky v souladu
s odsouhlasenou PD a stavebním povolením.

Likvidační komise
Usnesení RM č. 8 – 31/2015
RM schvaluje návrh na likvidaci a prodej majetku
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

Rekonstrukce sběrného dvora města Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 8 – 23/2015
RM schvaluje přípravu projektu Rekonstrukce
sběrného dvora města Krásná Lípa a ukládá Petru
Simandlovi, vedoucímu OVIŽP zajistit projektovou
dokumentaci a veškeré potřebné dokumenty pro
jeho následnou realizaci.

Dotazníkové šetření
Usnesení RM č. 8 – 33/2015
RM vzala na vědomí výstupy z anketních lístků od
uživatelů pečovatelské služby města Krásná Lípa
na téma „Cítíte se ohroženi tzv. šmejdy“.

Kanalizace Krásná Lípa - odstraňování vad
z předávacího řízení
Usnesení RM č. 8 – 24/2015
RM bere na vědomí průběh odstraňování vad
z předávacího řízení sdružením SaM - Energie
a schvaluje odstranění vady z předávacího řízení
stavby Kanalizace Krásná Lípa (klapání poklopů
v ulici Rumburská ) dle přílohy.
Výzva k předložení nabídky - rekonstrukce střechy kaple na hřbitově
Usnesení RM č. 8 – 25/2015
RM schvaluje znění Výzvy k předložení nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběrové
řízení na rekonstrukci střechy na objektu kaple na
hřbitově v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
Žádost o finanční příspěvek
Usnesení RM č. 8 – 26/2015
RM neschvaluje poskytnutí příspěvku na projekt
Sociální automobil pro organizaci Chráněné bydlení Pastelky o. p. s., Vilémov, realizovaný společností
KOMPAKT spol. s r. o., Poděbrady.
Smlouva o zajištění propagace
Usnesení RM č. 8 – 27/2015
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2015/49/26 - 164
o zajištění propagace města Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a Ladislavem Bezděkem, Bendlova
438/7, Krásná Lípa dle předloženého návrhu.

Město plné květin
Usnesení RM č. 8 – 32/2015
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2015
a schvaluje její pravidla dle předloženého návrhu.

Kostka Krásná Lípa, p. o. – projekty
Usnesení RM č. 8 – 34/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci organizací
Kostka Krásná Lípa p. o., a to na projekty:
a) Potkáváme se z programu Společně bez předsudků 2015 do Nadace Open Society Fund Praha,
b) Babičko, dědo vyprávěj z programu Pomáháme
do Nadačního fondu Tesco.
Žádost o dotaci na projekt Čteme česky a mluvíme anglicky
Usnesení RM č. 8 – 35/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Čteme česky a mluvíme anglicky z OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, výzva číslo 56 dle přílohy.
Zřízení přípravné třídy
Usnesení RM č. 8 – 36/2015
RM schvaluje zřízení přípravné třídy ZŠ a MŠ Krásná
Lípa, p. o. a ukládá místostarostce Janě Drobečkové učinit příslušné kroky k její realizaci.
Program kina a kalendář akcí kulturního domu
na květen 2015
Usnesení RM č. 8 – 37/2015
RM bere na vědomí program kina a kalendář akcí
na květen 2015.
Zpráva o plnění úkolů z 6. RM
Usnesení RM č. 8 – 38/2015
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 6. RM.
IV. Informace

Kupní smlouva
Usnesení RM č. 8 – 28/2015
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2015/33/19 -161
s Obcí Rybniště, Rybniště 33, Rybniště zastoupené
starostou obce Ing. Romanem Forferou na prodej
motorového vozidla
Multicar 25 z majetku města za cenu dle nabídky
obce ze dne 23. 4. 2015.
Opatrovnictví
Usnesení RM č. 8 – 29/2015
RM pověřuje Janu Baranovou, DiS. výkonem opatrovnictví Josefa Tulacha, Markéty Cibulkové, Lucie
Gonšorové, Věry Goliánové, Blanky Valešové, Vladimíra Krejčíka, Jiřího Hájka, všichni bytem Čelakovského 40/13, Krásná Lípa.

Informace
RM projednala následující informace:
- Přehled plnění daní,
- Prodej pozemků panu Hejdukovi,
- Dopis od MVČR ve věci sdělení k příspěvku na
výkon funkce veřejného opatrovníka.
Informace
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. 4.
2015,
- Zápis z jednání komise pro hospodaření s byty
ze dne 23. 4. 2015,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne
29. 4. 2015.
Jan Kolář

Jana Drobečková
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