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Čtvrtek 18. února
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Koordinujeme aktivity s turisty
Tento týden proběhlo na krásnolipské radnici
pracovní jednání s čestným předsedou republikového Klubu českých turistů Ing. Janem
Havelkou. Na programu byla především dvě
témata, a to příprava a spolupráce na projektu
muzea turistiky na Křinickém náměstí a koordinace postupu při propagaci turistiky a Krásné Lípy na celoněmeckém turistickém srazu,
který se bude konat koncem letošního června
v blízké Sebnitz. Jan Havelka, coby dlouholetý předseda KČT vyjádřil ochotu zpracovat
v rámci expozice v připravovaném muzeu historii a rozvoj poválečné organizované turistiky na našem území.
Sraz německých turistů v Sebnitz chápeme,
společně s našimi turisty i s Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, jako mimořádnou příležitost pro propagaci našeho
regionu. V těsné blízkosti našich hranic se dá
očekávat návštěva až 20 tisíc turistů z celého
Německa. Společně připravujeme řadu propagační aktivit, abychom představili Krásnou
Lípu a blízký region jako zajímavý turistický
cíl i místo pro rodinnou dovolenou. Připravujeme nabídku propagace na akci naším prostřednictvím i pro krásnolipské subjekty podnikající v cestovním ruchu.
(J. Kolář)

Expedice opět zdraví
Krásnou Lípu!
Krásnolipská vlajka opět zavlála, tentokrát na nejjižnějším
cípu Asie…
I přes to, že je nyní naše auto již zavřené v kontejneru
a chystá se na cestu za klokany do Austrálie, krásnolipská
vlajka zavlála. Během přeletu do Kambodži jsme měli krátké mezipřistání v Tokyu a Singapouru. Singapour a především pak ostrůvek Sentosa je nejjižnějším bodem Asie
a tak v duchu našeho slibu posíláme další fotku. Vyrážíme
do Kambodži, kde po stopách Indiana Jonese prozkoumáme slavný Ankor a pak se pomalu přesuneme do Austrálie, kde za pár týdnů, snad v klidu, získáme auto zpět.
Držte palce, teď půjde do tuhého!
Boj s celníky v Austrálii není snadný. Ale my se nedáme!!!
;o)
Mějte se krásně - Láďa & Káťa“
Cestu obou Krásnolípáků kolem světa můžete společně
s námi sledovat na http://www.bigtrip.cz a na https://www.
facebook.com/BIGTRIP.CZ.
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Svoz separovaného odpadu
vždy v lichém týdnu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 29. 2. 2016
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 3. 3. 2016 v Krásné Lípě. Dále
pak v pondělí 14. 3. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17. 3.
2016 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
Vývozy: úterý – Vlčí Hora, Zahrady, Kamenná Horka, Dlouhá Důl, Kyjov,
Sněžná
pátek – Krásná Lípa, Krásný Buk Zátiší
Asistenti prevence kriminality - KONTAKT
V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asistenty prevence kriminality na těchto telefonních číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

DISCO ŽIJE!!!
Dívky a chlapci školního věku
Intenzivně tančili v krásnolipském kinosále pod mihotavými
Světly navozujícími atmosféru velkolepého večírku.
Krásné šaty a vysoké podpatky dívek podtrhly slavnostní atmosféru. Pánové v sakách
Ostatní ohromili svými tanečními kreacemi.
Téměř všem přítomným vyrážely dech
Krouživé pohyby těl, chuť tančit, zúčastnit se soutěží a bavit se.
A co říci závěrem?
Díky všem dospělým, kteří se podíleli na zajištění této akce, která by se nekonala bez nadšení a organizačních schopností našich deváťáků.

Komunitní
centrum

Stomatologická pohotovost

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

20. – 21. 2. 2016 MUDr. Pavel Charvát, J. Š. Baara 692/26, Děčín V., tel.: 412 507 588
27. – 28. 2. 2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
5. – 6. 3. 2016 MUDr. Pavel Hladík, Weberova 1537/7, Děčín VI., tel.: 412 539 298
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

KOSTKA 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
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel: 777 974 583
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

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
aktuální nabídky
tel: 412 354 844
Retrostipendijní program
tel: 775 708 087
Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

Změna adresy rezervačního
systému Sportovního
areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově
najdete na webu Základní a mateřské školy
Krásná Lípa http://www.zskrasnalipa.cz/areal/.
Informace o sportovním areálu také na našich
stránkách v menu Život/ Sportovní areál Českého Švýcarska (http://www.krasnalipa.cz/areal.
php).

Kancelář senátora

za Děčínsko…Zbyněk Linhart
Adresa: Varnsdorf, 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
https://www.facebook.com/linhart.krasnalipa

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 Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: lichá středa od 12:00 do 14:00 hod.
sudá středa od 10:00 do 12:00 hod.
Tato provozní doba mobilního centra platí až do
30. 4. 2016.
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.

OSP bude až 2.3.
uzavřena
Odborné sociální poradenství JUDr. Hanzlíčka bude až do 2.3. 2016 uzavřeno. Objednávat se můžete do Občansko - právní poradny JUDr. Pražáka, která je každé
1. a 3. pondělí v měsíce, na telefonním čísle
412 354 842.
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Policejní sloupek
za prosinec
Silvestra slavili vloupačkou
Krásnolipským policistům se podařilo objasnit krádež vloupáním v rodinném domě ve Varnsdorfské
ulici. Skutku se o silvestrovské noci dopustila trojice
pachatelů, která společně v domě odcizila nářadí,
televizor, potraviny, a další věci v hodnotě 23 tisíc
korun. Se jmenovanými bylo zahájeno trestní stíhání pro krádež a porušování domovní svobody,
za které jim hrozí odnětí svobody na jeden rok až
pět let.
Prospěch žádný, trest vysoký
Neznámý pachatel poblíž technických služeb poškodil kontejner na elektroodpad. Aby se dostal
k vytoužené troše barevných kovů, které elektroodpad obsahuje, neváhal kontejner v zadní části
rozpárat. Prospěch získaný jeho jednáním je však
zanedbatelný ke způsobené několikatisícové škodě, za kterou může dostat až roční trest odnětí
svobody.
Usvědčila ho kamera
Chvíle nepozornosti využil 24letý recidivista z Krásné Lípy, který v Tipsport baru odcizil svému známému mobilní telefon. Ve chvíli krádeže mu dokonce
nevadilo, že celý jeho počin je nahráván průmyslovou kamerou, jejíž záznam jej také usvědčil. Ačkoliv způsobil škodu pouhých 200 korun, mohl by
mu být soudem proměněn 14 měsíční podmíněný
trest odnětí svobody, který společně s 300 hodinami veřejně prospěšných prací dostal v květnu 2015
za dvě krádeže jízdních kol, vloupání do rodinného
domu ve Varnsdorfské ulici a krádež dřeva ze sklepa v ulici Pražské.
Kdo asi kradl?
Ke krádeži elektrického nářadí v hodnotě 20 tisíc
korun došlo v rekonstruovaném objektu společnosti Simova. Pachateli nevadila přítomnost zaměstnanců stavební firmy ani instalovaná průmyslová kamera. Nejpravděpodobnější verzí zřejmě
bude spáchání činu někým, kdo se na rekonstrukci
budovy podílel. Pachateli hrozí za krádež až dvouletý trest odnětí svobody.
Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 12 trestných činů
a 42 přestupků.
(prap. Jan Hampl)

Až se léto zeptá...
Technické
h i ké služby
l žb přes
ř zimu
i modernizují
d i jí ttechniku!
h ik !

Čistíme další nevzhledné prostranství mezi Továrnou a Dětským domovem. Pozemky jsme vloni odkoupili od soukromého vlastníka.

Regionální produkt Českého Švýcarska
Až do poloviny března je možné zasílat žádosti
o značku „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální
produkt®“ na regionální výrobky a zážitky.
Již 6 let je České Švýcarsko o.p.s. koordinátorem
regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®“. Značka patří do Asociace
regionálních značek a je udělována nejen v Českém
Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS
ČESKÝ SEVER), ale také na území Saského Švýcarska.
Po celé republice pak naleznete dalších 25 regionů
s podobným značením, které jsou zastřešovány
Asociací regionálních značek.
V našem regionu je již certifikováno 31 produktů
a 9 zážitků. Certifikát platí na dva roky a opravňuje
výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®“ na všech certifikovaných
produktech i propagačních materiálech.
Od roku 2014 probíhá nově i certifikace „Zážitků“.
„Zážitkem“ se pro účely těchto certifikačních
kritérií rozumí služby v cestovním ruchu (mimo
stravovacích a ubytovacích služeb) vázané na
konkrétní lokalitu nebo tradiční akci. Certifikát
obdržely např. Loretánské slavnosti v Rumburku,
Nožířské slavnosti a Velikonoční jízda z Mikulášovic,
dětské prohlídky na děčínském zámku, pochody
Skalními hrádky Labských pískovců pořádané
Klubem českých turistů z Krásné Lípy nebo
Tolštejnské slavnosti z Jiřetína pod Jedlovou
a Bylinkové zážitky z Českého Švýcarska realizované
Irenou Kubicovou z Kamenné Horky.
Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky
a udržitelnému cestovnímu ruchu, ale také pomoci
výrobcům a provozovatelům v jejich snažení.
Značka garantuje původ výrobku v regionu
a kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se
výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici
(např. nože z Mikova, čokolády z děčínské firmy
Jordan & Timaeus, přírodní kosmetika z Nobilis Tilia
či Eone) nebo jsou převážně z místních surovin
(např. dřevěné spony od Karla Kříže, včelí med od
Stanislava Kuby z Brtníků nebo Štěpánky Dlouhé
z Varnsdorfu, kozí sýry z farmy manželů Malinových
v Dolní Vísce).

Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve
vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti produktu.
Mezi regionálními produkty naleznete proto i tkané
výrobky z chráněné dílny Markétka ze Šluknova,
vinuté perle, keramiku, plstěné kabelky a doplňky,
dřevěné hračky nebo také místní pivo.
Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich
výrobků a otevírá nové možnosti prezentace
a prodeje např. na regionálních trzích. Základním
nástrojem propagace jsou společné webové
stránky všech certifikovaných produktů www.
regionalni-znacky.cz.
Koordinátor značky dále propaguje certifikované
výrobce prodejem certifikovaných výrobků na
svých informačních střediscích, na akcích pro
veřejnost, webových stránkách a vydáváním
propagačních materiálů a katalogů.
Certifikace probíhá jednou až dvakrát ročně, podle
množství přihlášených žadatelů. Nejbližší zasedání
certifikační komise tentokrát proběhne v polovině
dubna 2016.
Podrobné informace pro zájemce o udělení značky
včetně žádostí o značku, zásad jejího udělování
a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici
na http://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaskesvycarsko, případně je možné žádost vyzvednout
osobně nebo požádat o zaslání v obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko.
Vyplněnou žádost včetně povinných příloh lze
posílat do poloviny března na adresu obecně
prospěšné společnosti. K jednání Certifikační
komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných
produktů (není-li to technicky možné, je potřeba
s koordinátorem značky dohodnout jiný způsob
prezentace a hodnocení). Osobní představení
výrobků žadateli o značku je vítáno.
Podrobnosti k certifikaci zážitků a kritéria
hodnocení jsou na webových stránkách ARZ či
České Švýcarsko o.p.s.
Kontaktní osoba pro sběr žádostí
a certifikační proces: České Švýcarsko o.p.s.
Ing. Jarmila Judová
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Strategie MAS Český sever,
z. s. na nové období byla
schválena
Jedním z hlavních bodů programu valné hromady MAS Český sever, z. s., která
se uskutečnila v krásném prostředí restaurace Radnice ve Chřibské byla prezentace Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) na období 2014
–2020, projednání její analytické, strategické a implementační části a poté její
schválení.
Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová nejprve seznámila členy MAS
s průběhem dosavadní činností pracovního týmu pro tvorbu dokumentu. Poté
člen týmu Radim Burkoň přednesl vize a cíle, vyplývající ze zpracované strategie, včetně alokací na roky 2016 – 2022:
Integrovaný regionální operační program
Operační program Životní prostředí
Operační program Zaměstnanost
Program rozvoje venkova ČR

97 824 tis. Kč
14 017 tis. Kč
19 337 tis. Kč
40 924 tis. Kč

Dotační program na připojení na
veřejnou kanalizační síť
Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města
č. 05-07/2015 ze dne 9. září 2015 Dotační program na připojení na veřejnou
kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Veškeré informace k dotačnímu programu
naleznete na www.krasnalipa.cz.

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA
Středa 24. 2. od 19:00 - Everest
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít.
Přesto se najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se dolů už taky nikdy nemusí vrátit.
Dobrodružný. 121 minut. Nevhodné pro děti do 12 let.
Vstupné 60,- Kč.

Neděle 28. 2. od 15:00 - Malá z rybárny
Moderní filmová adaptace původní pohádky Malá mořská víla H. Ch. Andersena je silným příběhem o nenaplněné lásce a o morálních hodnotách dneška. Novodobá mořská víla jménem Malá se nezamiluje do prince, nýbrž do
majitele pochybného domu, jehož vchod sice zdobí blikající neonová srdíčka, avšak láska má za jeho zdmi zcela jinou podobu!.
Temná loutková pohádka pro dospělé a děti starší 12 let.
71 minut. Vstupné 40,- Kč.

Neděle 13. 3. od 15:00 - V hlavě
Stejně jako nás všechny, i Riley ovlivňují její emoce – Radost,
Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí v centru uvnitř Rileyiny
mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se se starostmi a nástrahami
všedních dní.
Animovaný, 102 minut. Vstupné 40,- Kč.
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Za komiksy do Domu
Českého Švýcarska
Komiksy o historii Šluknovska neboli putovní výstava „Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska“
se je k vidění v Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska. Návštěvníci mohou prostřednictvím komiksů putovat po sakrálních památkách regionu.
Česko-německé komiksy přibližují zázračné události, které předcházely výstavbě poutních kaplí
a vybraných křížových cest na Šluknovsku. Dvanáct
příběhů na dvaceti výstavních panelech nabízí autorské kresby a příběhy Petra Herolda a Rostislava Křivánka. Výstava v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě bude k vidění od pondělí do neděle,
od 9:00 do 12:00 a poté od 12:30 do 16:00 hodin do
11. března. V březnu se otevírací doba prodlužuje
do 17:00 hodin. Vstup na výstavu je volný.

Badatelsky
orientované
vyučování
Již nyní se můžete přihlašovat na kurz Badatelsky
orientovaného vyučování, který pořádá OPS České
Švýcarsko ve spolupráci se vzdělávacím centrem
Tereza 3. března 2016 v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě od 9:30 do 15:30.
Kurz seznamuje s metodou badatelsky orientovaného vyučování, která využívá přirozené zvídavosti
dětí, kdy žáci objevují svět pomocí pokusů, které si
sami naplánují. Badatelsky orientované vyučování
je osvědčeným přístupem, který podněcuje u žáků
chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjí jejich
kritické myšlení a motivuje je k samostatnému bádání. Tento směr je v ČR poměrně nový, proto ve
spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza přinášíme účastníkům kurzu průvodce touto metodou.
Externě na průvodci a metodické příručce pracoval i tým 26 pedagogů, kteří aktivity vyzkoušeli
a ověřili je v praxi. Seminář je akreditovaný MŠMT
a účastníci obdrží certifikát.
Kurz je vhodný pro pedagogy 3. - 5. třídy a pedagogy přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ,
lektory ekologické výchovy, pracovníky s dětmi
a mládeží v zájmových kroužcích. Více o metodě a projektu na www.badatele.cz. Přednášející:
Ing. Dana Votápková ze vzdělávacího centra Tereza.
Kurz je díky projektu zdarma. Na kurz se, prosím,
předem hlaste na e-mailu: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, tel.č. 775 552 790

Slavnostní otevření
přeshraniční
turistické stezky
Město Dolní Poustevna, KČT Dolní Poustevna
a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření přeshraniční turistické stezky Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger. Akce se koná ve čtvrtek 25. února
2016, odchází se od nádraží v Dolní Poustevně ve
13:00 hodin. Tato stezka výrazně přispěje k propojení zajímavých cílů v Česku a Německu v okolí
měst Dolní Poustevna a Sebnitz a zvyšuje tak turistickou atraktivitu Šluknovského výběžku.

Nové výstavy na
šluknovském zámku
VEDEM, aneb cesta terezínských kluků stále pokračuje, tentokrát ve Šluknově. Výstava představuje
život a tvorbu chlapců z Domova 1 v terezínském
ghettu během 2. světové války, kteří vytvořili
časopis VEDEM, který odrážel právě jejich život
v ghettu. Výstava umožňuje, aby jejich odkaz nebyl zapomenut a tak jejich cesta pokračuje dodnes
a inspiruje další a další mladé lidi. Výstava potrvá
do 27. března, bude umístěna v přízemí zámku.
Do 31. března bude také otevřena výstava krásných „Portrétů“ od Jiřího Blažka. Tato výstava fotografií je umístěna na panelech ve 2. patře šluknovského zámku.

Čajové středy
v Domečku Na
Kopečku v Rumburku
Letem světem – Šluknovsko a okolí
pohledem z výšky
středa 24. 2. od 19:00
Vernisáž výstavy fotografií Tomáše Fúska
z Mikulášovic. Letecké fotografie měst a obcí
Šluknovského výběžku. Jako bonus několik
kulturních a přírodních památek severních Čech.
Pilot: Jaroslav Votápka.

D3604

Montujeme automatické kotelny

ČESKÝ VÝROBCE
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Výstava
o velikonočních
jízdách
Výstava dokumentující velikonoční jízdy je od až
do 29. března k vidění v ambitu Lorety Rumburk.
Výstava fotografií Iva a Michala Šafusových přibližuje prostřednictvím aktuálních snímků tradiční
velikonoční zvyk spjatý se Šluknovskem a Horní
Lužicí. Výstava je přístupná od úterý do soboty,
od 9:00 do 16:00 hodin. Výstava mapuje pět let
obnovené tradice velikonočních jízd v Mikulášovicích a přibližuje jízdy křižáků mezi cisterciáckým
klášterem v Marienstern v Panschwitz-Kuckau
a Schweinerden (Swinjarna). Velikonoční jízdy jsou
starý velikonoční zvyk, jehož kořeny sahají snad do
16. století. Konají se vždy v neděli na Boží hod velikonoční. Letos se uskuteční v neděli 27. března. Na
Šluknovsku se velikonoční jízdy konaly do začátku
2. světové války, např. v Brtníkách, Dolní Poustevně, Fukově, Mikulášovicích, Rumburku a Sněžné.
V posledně jmenované obci údajně vznikl nestarší
Spolek velikonočních jezdců v regionu. Z výtěžku
sbírek velikonočních jezdců se přispívalo na stavbu
školy, far, opravy kostelů či pořízení nových kostelních hodin. Do Mikulášovic se velikonoční jízda
opětovně vrátila roku 2011.
(Klára Mágrová)

18. února 2016

Kroužek mladých hasičů v Krásné Lípě
Koncem ledna se v hasičské zbrojnici konal nábor dětí do kroužku mladých hasičů. Děti s rodiči nahlédly
do zákulisí zbrojnice, prohlédly si techniku, viděly ukázku záchrany osob z výšky a po představení činnosti kroužku jim hasiči předvedli výjezd Tatry k požáru, na který se můžete podívat na (https://youtu.be/
jKsjU1Dsrck).
Web SDH Krásná Lípa: http://hasicikl.webnode.cz/
Hasiči na FB: https://www.facebook.com/sdhkrasnalipa

Hasič, kam se podíváš
Zbrusu novou hasičskou zbrojnici si nenechali ujít ani děti z MŠ Sluníčko,
které si ji přišly prohlédnout. Prohlédly si hasičárnu, techniku, výstroj, výzbroj. Největší úspěch měla samozřejmě TATRA, kterou si děti prohlédly
nejdůkladněji. Děkujeme za návštěvu.

Město prověřilo připravenost hasičů
Připravenost naší hasičské výjezdové jednotky prověřil utajený cvičný
výjezd do odlehlé části Vlčí Hory. Hasiči vše zvládli v dobrém dojezdovém čase. Požár byl simulován cvičnou dýmovnicí. Zajímavostí bylo,
že v těsném závěsu za zásahovým vozidlem dorazil i reportér Michal
Šafus z portálu pozary.cz. Akci si můžete prohlédnou na https://youtu.
be/1P51_3wm2SA
(J.Kolář)

Otužilci v Krásné Lípě potřetí
V neděli odpoledne se v Krásnolipské otužilecké plovárně sešli otužilci
z celého regionu. Téměř tři desítky plavců a plavkyň se ponořily do chladných vod rybníku Cimrák. Otužilecké stálice z Varnsdorfu doplnila početná delegace z Mikulášovic pod vedením paní starostky Trojanové. Přijela
i skupina z Rumburku a České Kamenice. Mezi otužilci měla poprvé svého zástupce i Krásná Lípa, v osobě mokrého Pavla Suchého. Více fotografií Michala Šafuse najdete na https://photos.google.com/…/AF1QipOgXSkIdcHixJp7kpVT83fGTkO…

18. února 2016
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Masopustní průvod obešel Krásnou Lípu
První únorovou sobotu krátce před patnáctou
hodinou vyrazil z krásnolipského náměstí masopustní průvod. Tradičně pokračoval na trase kolem kostela, domova důchodců a sídliště
k Aparthotelu Lípa, kde jste mohli posedět s muzikou, něco pojíst a popít a zavzpomínat prostřednictvím videoprojekce na Masopusty z minu-

lých let. Tradiční průvod městem i letos pořádaly
krásnolipské folklorní soubory Dykyta a Lužičan.
A jestli se maškary v roce 2008 opravdu sešly po
devatenácté (viz. Vikýř č. 320; http://www.krasnalipa.cz/vikyr.php), tak letos to byl již 27. ročník.
Video z akce si můžete prohlédnout na: https://youtu.be/EdhygNgRE28

Ani Vlčí Hora

o Masopust nepřišla
Aktivní vlčíhorské dámy, pořádaly 9. února 2016
masopustní průvod masek v obci Vlčí Hora. Průvod
vyšel od Nobilis Tilia a jeho poslední zastávkou byla
restauracei Vlčárna. I když počasí nepřálo a pršelo,
sešlo se čtrnáct účastnic a úspěšně navázaly na
loňský maškarní průvod. V restauraci Vlčárna pak
vše zakončily u malého občerstvení, které si samy
uvařily a upekly. (V.V.)

Výlet za ledopády se vydařil
S trasou k ledopádům nás seznámil Mikša Peterka
a vzápětí jsme v počtu deseti lidí a dvou psů vyrazili po zelené značce z Brtníků. V mokrém, místy neprošlapaném sněhu se šlo trochu ztuha, ale
i tak jsme se dostali až k bývalému zámečku Šternberk. Tam jsme se seznámili s historií místa a poté
již začala přehlídka slíbených ledopádů: Křepelčí
stěnka, Divadlo, Velký sloup, Vlčí stěnka, Varhany,
Betlém, Maštale, Malá a Velká Opona a Soví jeskyně.

S přibývajícím časem houstly davy a v okolí Maštalí
jsme se takřka nevešli, protože jsme se srazili se čtyřicetičlennou skupinou z Ústí nad Labem. Naši ledovou
kruhovou exkurzi jsme uzavřeli opět u Šternberku.
Ledopády byly překrásné a bohaté, termín
byl určitě zvolen vhodně, protože za chvíli už nebude třeba nebude co obdivovat.
(Ilona Řechtáčková)

Tradiční ocenění
kulturních aktivit
Zlatá múza severu, cena udělovaná za nejpozoruhodnější počiny ve prospěch kultury ve šluknovském regionu, bude v letošním roce vyhlášena
a předána v Doubici. Příznivci příjemné pohody
se tam v hotelu JEF sejdou v sobotu 27. února na
MAŠKARNÍM BÁLE TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ.
Zlatá múza severu se bude vyhlašovat přesně ve
22:00 hodin.
Na v pořadí desáté předání regionální ceny udělila Oblastní akademie přátel kultury na Šluknovsku pět veřejných nominací. V nejužším výběru jsou: Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa
(za dlouholetou činnost v oblasti popularizace
tradiční lidové kultury v regionu), Divadelní
soubor Hraničář Rumburk (za trvalý přínos kulturní scéně regionu v oblasti divadelního umění), obec Lipová (za péči o historické památky
a obrodu společenského života v obci), Krásnolipský komorní sbor (za společenský a kulturní
přínos regionu a úspěšnou prezentaci místního
pěveckého umění), varnsdorfské Náhodou (za rozdávání radosti posluchačům a popularizaci sborového zpěvu).
(Naďa Semelková)

18. února 2016
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USNESENÍ
z 22. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 3. 2. 2016
I. Hlavní program
Dispoziční oprávnění k nakládání s rozpočtovými prostředky
Usnesení RM č. 22 – 01/2016
RM schvaluje dispoziční oprávnění jednotlivých zaměstnanců města k nakládání
s rozpočtovými prostředky města Krásná Lípa
od 1. 2. 2016.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 22 – 02/2016
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
- část p. p. č. 241/3 o výměře cca 380 m2, k. ú.
Krásná Lípa,
- část p. p. č. 245/4 o výměře 99 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy na pronájem pozemků
Usnesení RM č. 22 – 03/2016
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 2012/23/15
- 366 o nájmu pozemků p. p. č. 2236/2 a st. p.
č. 602/2, vše k. ú. Krásná Lípa, nájemce Karel
Krupa, Matějova 61/1, Rumburk, dohodou ke
dni 29. 2. 2016.
III. Různé
Prodej části p. p. č. 241/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 22 – 04/2016
RM ruší usnesení RM č. 20 - 02/2015 ze dne 16.
12. 2015 o prodeji p. p. č. 241/3, k. ú. Krásná
Lípa.
Ukončení smlouvy č. 2011/40/15 - 70
a 2011/23/15 - 210
Usnesení RM č. 22 – 05/2016
RM bere na vědomí skončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti
č. 2011/40/15 - 70 a smlouvy o nájmu pozemku č. 2011/23/15 - 210 a vrácení zálohy kupní
ceny ve výši 251 900 Kč MUDr. Haně Benešové,
Čs. armády 11, Praha.
Byty - uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem
Usnesení RM č. 22 – 06/2016
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se
stávající nájemnicí Květou Kubátovou bytem
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa na byt č. 36,
Nemocniční 1137/6 na dobu určitou do 28. 2.
2017.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku
- automobil
Usnesení RM č. 22 – 07/2016
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. HSAA-280/2016 č. 2016/35/11
- 39, vozidla Avia A 30 CAB od Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 22 – 13/2016
RM schvaluje smlouvy č. 2016/41/19 - 41
a 2016/41/19 - 42 s pojišťovnou Kooperativa
na pojištění odpovědnosti zaměstnance za
škodu způsobenou zaměstnavateli dle předloženého návrhu.

Den Českého Švýcarska - koncert
Usnesení RM č. 22 – 08/2016
RM schvaluje smlouvu o provedení uměleckého výkonu na akci Den Českého Švýcarska dne
27. 8. 2016 č. 2016/49/29 - 36 mezi městem
Krásná Lípa a agenturou Universal Music, s. r. o.
Velvarská 1652/7, Praha dle přílohy.

Školská rada
Usnesení RM č. 22 – 14/2016
RM schvaluje na základě zákona č. 561/2004
Sb. v aktuálním znění, Školskou radu ve složení:
1) Barbora Hlavatá, zástupce pedagogických
pracovníků
2) Světlana Heeneová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
3) Mgr. Lucie Hanková, zástupce za zřizovatele.

Odměna p. o.
Usnesení RM č. 22 – 09/2016
RM schvaluje na základě projednání činnosti
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové,
ředitelce p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení
na veřejnou kanalizační síť
Usnesení RM č. 22 – 10/2016
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení na
veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016.
Jedná se o tyto žadatele:
Jindřiška Malinová, Smetanova 286/4 - smlouva č. 2016/49/15 - 37,
Oldřich Hladík a Veronika Hladíková, Křižíkova
1177 - smlouva č. 2016/49/15 - 38,
Pavlína Kasalová, El. Krásnohorské 791/25 smlouva č. 2016/49/15 - 40.
Přehled plateb místních poplatků za rok
2015
Usnesení RM č. 22 – 11/2016
RM bere na vědomí přehled plateb místních
poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt,
z ubytovací kapacity a za užívání veřejného
prostranství uhrazených v roce 2015.
Ceník kominických prací
Usnesení RM č. 22 – 12/2016
RM schvaluje ceník kominických prací ke
smlouvě č. 99/11/19 - 223 firmy Kominictví
Brůna s. r. o., který je platný od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016.

Veřejně prospěšné práce 2016
Usnesení RM č. 22 – 15/2016
RM schvaluje vytvoření max. 50 pracovních
příležitostí v rámci tzv. veřejně prospěšných
prací a obdobných projektů, a schvaluje uzavření příslušných smluv s Úřadem práce Děčín,
pobočkou Rumburk.
Dotace Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení RM č. 22 – 16/2016
RM doporučuje ZM schválit organizaci Kostka
Krásná Lípa, p. o. přijetí dotace ve výši 191 467
Kč od Ústeckého kraje na zajištění sociálních
služeb (malé granty).
Zpráva o plnění úkolů z 20. RM
Usnesení RM č. 22 – 17/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 20. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informaci a zápisy:
- Daňové plnění za leden - prosinec 2015 vč.
přehledu plnění daní v Kč,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 2.
2016,
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 5. 1. 2016,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 2. 2016.
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
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