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Čtvrtek 9. června
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK

Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny
4,- Kč

Mezinárodní folklórní festival,
Staročeský jarmark a Mezinárodní
festival dechových hudeb
O víkendu 17. až 19. června 2016 se v Krásné Lípě koná již 8. ročník Mezinárodního folklórního festivalu, který v sobotu 18. června doplní další dvě významné
události - Staročeský jarmark, na kterém nebude chybět tradiční soutěž o NEJ bábovku a koncert Big-bandů v rámci Mezinárodního festivalu dechových hudeb
Česká Kamenice.

VIII.

Mezinárodní folklorní festival
KRÁSNÁ LÍPA
a STAROČESKÝ JARMARK
KRÁSNÁ LÍPA - CHŘIBSKÁ - ŠLUKNOV - DOUBICE

17. - 19. června 2016

záštitu převzali senátor SPČR Zbyněk Linhart,
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta města Krásná Lípa Jan Kolář
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Kaplička sv. Anny postupuje
do hlavní soutěže projektu
„ČSOB pomáhá regionům“
Klub českých turistů Krásná Lípa v souladu se svou 35 letou náplní činnosti hodlá kapličku sv. Anny opravit. Rozsah stavebních úprav bude záviset na výsledku sbírky.
Jak můžete pomoci i vy?
Přispěním do transparentní sbírky vyhlášené ČSOB
na číslo účtu: 101 7777 101/0300, variabilní symbol:
20160306.
Příspěvky je možné posílat do 27. června 2016 do 24.00
hodin. Při platbě vždy uveďte v. s. projektu. Příspěvek
veřejnosti je možné zaplatit i složenkou. Za případný
příspěvek Vám krásnolipský Klub českých turistů děkuje.
(http://www.kctkrasnalipa.cz/)
Kaplička na stránkách ČSOB pomáhá regionům: http://
www.csobpomaharegionum.cz/#ustecky
Kaplička na videu: https://youtu.be/fTRaBE_4SYA

Začala rekonstrukce
komunikace ke Sněžné
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Svoz separovaného
odpadu
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí
20. 6. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23. 6.
2016 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 4. 7. 2016 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 7. 7. 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

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Počasí v Krásné Lípě duben 2016
Na letošní duben milovníci teplého jarního počasí
zřejmě neradi vzpomínají. Průměrná teplota 6,6°C
se vyrovnala velmi studenému dubnu v roce 2013.
Naštěstí letos průběh počasí nebyl tak drastický
jako v roce 2013. To se v první dekádě v nedalekých
ski areálech ještě bez problémů lyžovalo.
První dubnová dekáda přitom vypadala slibně.
První dubnový den sice přinesl deštivé počasí s odpolední teplotou jen +4°C. Další dny se pak citelně
oteplilo a 5. 4. jsme naměřili přes 22°C. Z dubnového představení teplého počasí to bylo v tento měsíc
všechno. Do konce první dekády se odpolední tep-

Duben 2016 - 2009
rok
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Max. poryv větru
Úhrn srážek

2016
6,6°C
22,4°C
-1,3°C
100%
48%
14,1 m/s
60 mm

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

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše blízké.
Tel.: 777 925 302
hanzlicek@komunitnicentrum.com

Občansko – právní
poradenství JUDr. Pražák
Každé první a třetí Pondělí v měsíci.
Objednávejte se na:
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839

Amari klub – NZD
Po – Pá 12:00 – 14:00 - doučování
Po – Pá 14:00 – 17:00 – volnočasové aktivity

Květnová bouřka
Zajímavost o bouřce z 23. května, která později
byla klasifikována jako „supercela“. Velikost krup
na čele bouřky dosahovala až 4 cm. Podle radaru to
zpočátku vypadalo, že nás jižně mine přes Českou
Kamenici a dále na západ směr Děčín. Supercely
ale mění směr a tak se bouřka v oblasti Kamenického Šenova stočila na sever...
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Sociální šatník
dle dohody
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
kucerova@komunitnicentrum.com
tel: 777 974 583

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 777 291 340

Klub VČELKA
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
hadravova@kominitnicentrum.com
tel: 412 354 843

Vzdělávací kurzy dle aktuální
nabídky
tel: 412 354 844

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
ceník na webu Kostky
tel: 412 354 839

Půjčovna kostýmů pro děti
tel: 412 354 842

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

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

T-Klub – NZDM
Po – So – 13:00 – 19:00
galbava@komunitnicentrum.com
tel: 721 055 893

Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel: 777 036 828, 412 354 841

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

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 4
(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
Odborné sociální poradenství
hanzlicek@komunitnicentrum.com
tel.: 412 354 839
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10:00 - 17:30
(15:00 - 17:00 bez objednání)
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 15:00
(13:00 - 15:00 bez objednání)

loty pohybovaly jen kolem 10°C a přidal se občasný
déšť.
Druhá dubnová dekáda se vyznačovala nejčastěji
občasným deštěm a teplotami v odpoledních hodinách slabě pod 10°C. Krátce se oteplilo 13. dubna.
V tento den vyšplhala teplota na +16°C.
Ve třetí dekádě se ještě více ochladilo. Ranní teploty
při ranním vyjasnění klesaly lehce pod bod mrazu
a odpolední teploty vylezly tak tak nad 5°C. Aprílové počasí završil 26. duben, kdy napadl sníh. Ten
se však udržel jen několik hodin. Duben se rozloučil
s oteplením na přijatelnějších 16°C.

INZERÁT
Koupím byt 1+1 a 3+1 v Krásné Lípě,
Tel: 602 757 772.

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.

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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 11. – 12. 6. 2016 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410
- 18. – 19. 6. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
- 25. – 26. 6. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Policejní sloupek

Pohádka o Prevenci

Tři dny,
dny tři řidiči
Během pouhých tří dnů byli v Krásné Lípě přistiženi tři řidiči, kteří měli správním orgánem vysloven
zákaz řízení motorových vozidel. Zákon přitom
za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí pamatuje až tříletým trestem odnětí svobody, případně dalším zákazem činnosti.
O skutečnosti, že domovní svoboda je zaručena
každému, se přesvědčil 55letý majitel domu, který
si zašel vyřešit problémy s dětmi své nájemnice přímo k ní do bytu. Přes její nesouhlas vešel do bytu
a každé z dětí „obdrželo“ pořádný výprask. Za toto
jednání pak majitel domu od policie obdržel sdělení podezření z přečinu porušování domovní svobody.
Řídila pod vlivem a bez řidičáku
V Pletařské ulici kontrolovali krásnolipští policisté
26letou řidičku, která nadýchala téměř dvě promile
alkoholu. Důvodem, proč sedla za volant bylo, že
chtěla kousek za nádražím ukázat své kamarádce,
čerstvé držitelce řidičského průkazu, jak couvat
s vozidlem. Zapomněla se už zmínit, že před jízdou
požila alkohol a že má zadržený řidičský průkaz.
Za ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozí až
roční trestní odnětí svobody a zákaz řízení motorových vozidel.
Slavil do bezvědomí
Ve Školní ulici byl ve večerních hodinách nalezen
17letý mladík v bezvědomí. Po ošeření přivolanou
rychlou záchrannou službou byl hospitalizován
v nemocnici z důvodu silné podnapilosti. Policistům se již podařilo zjistit, že jmenovaný slavil
s kamarády narozeniny v parku u rybníku Oko.
Předmětem dalšího šetření bude zjištění, kdo jmenovanému alkohol poskytl. Takové osobě hrozí až
roční trest odnětí svobody.

Bylo, nebylo. S příchodem jara naše školní království vyhlásilo tři květnové dny pro dobrou kmotřičku Prevenci. Protože je štědrá přinesla nám mnoho darů v podobě přednášek, besed, dílen a výukových programů. Vyzbrojila nás informacemi, znalostmi a dovednostmi, abychom se mohli bránit tříhlavé sani, která
místo ohně chrlí nabídky alkoholu, kouření a drog. Teď záleží jenom na tom, jak jsme stateční a dokážeme
nebezpečnému drakovi odolávat. Zazvonil zvonec a s poděkováním všem zúčastněným je pohádky konec.
(J.K.)

Policisté obvodního oddělení Krásná Lípa v období uplynulého měsíce evidovali 16 trestných činů
a 111 přestupků, z toho 59 přestupků vyřešili v blokovém řízení.
prap. Jan Hampl

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 13:00 do 15:00 hod.
sudá středa od 8:00 do 11:00 hodin
Tato provozní doba mobilního centra platí až
do 30. 9. 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.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co
vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli
jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny
cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.
cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
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Koncert violoncellisty Jiřího
Bárty v krásnolipském kostele

XVII.

MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ
FESTIVAL
16.–19. června 2016

Hlavním pořadatelem 17. ročníku jsou Česká Kamenice, Děčín a Svaz hudebníků ČR. V rámci festivalu se koná soutěž big
bandů v kategorii do 25 let (Děčín) a nad 25 let (Česká Kamenice). V porotě soutěže již tradičně zasedají Felix Slováček
a Václav Hybš. Doprovodným programem jsou koncertní vystoupení dechových orchestrů v okolních městech a obcích.
Největším lákadlem pro návštěvníky je sobotní průvod dechových orchestrů a mažoretkových formací Českou Kamenicí.
Festivalu se účastní orchestry z celé ČR a také z Německa, Slovenska, Polska i Maďarska. Celkem se festivalu zúčastní
přes 1 000 hudebníků! Milovníci dobré hudby jsou srdečně zváni na mnoho krásných hudebních zážitků.

Čtvrtek 16. 6.

Sobota 18.
6. 6.
Sobota
18.

DĚČÍN

ČESKÁ KAMENICE

18.00

KRÁSNÁ LÍPA
11.00–13.00

08.30–17.00

Dům kultury
– soutěž big bandů nad 25 let

10.00–12.00

Slavnostní průvod dechových orchestrů a mažoretkových
formací městem, monsterkoncert dechových orchestrů

14.00–18.00

– DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR,
sbormistr: Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

12.00–19.30

náměstí Míru
– koncertní vystoupení big bandů

HŘENSKO

Pátek 17. 6.

19.30–20.30 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
20.30 Koncertní vystoupení

Kostel sv. Václava a Blažeje

– DECHOVÝ KVINTET Ústřední hudby
Armády ČR, umělecký vedoucí:
nadporučík David Prchlý

DĚČÍN
08.30–18.00

SD Střelnice
– soutěž big bandů do 25 let
– hodnocení a seminář poroty

10.30–19.00

Masarykovo náměstí
– koncertní vystoupení big bandů

19.00–20.00

Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže

– Big Band Hudby Hradní stráže a Policie ČR, dirigent: plk. MgA.
Václav Blahunek, PhD., sólisté: Gabriela Urbánková, Tomáš Savka
Host festivalu: Roman Vojtek

15.00–16.00

– koncertní vystoupení

Neděle 19. 6.
koncertní místo
– koncertní vystoupení

RŮŽOVÁ
10.00–12.00

náves
– koncertní vystoupení

ARNOLTICE U DĚČÍNA
10.00–12.00

OC Pivovar
– koncertní vystoupení

náves
– koncertní vystoupení

PIRNA
11.00–13.00

16.00–20.00 náměstí Míru
– hudební vystoupení souborů ZUŠ Česká Kamenice,
vyhlášení výsledků soutěže „Barevná nota“, přehlídka
mažoretkových skupin, koncertní vystoupení
dechového orchestru

foto: Tomáš Nosil

Více na:

Partneři festivalu:

Ceská
PIRNA

u Kostela
– koncertní vystoupení

JANOV

10.00–12.00

ČESKÁ KAMENICE

BAD SCHANDAU

14.00–16.00

Lužické náměstí
– koncertní vystoupení

BAD SCHANDAU

20.00 Koncertní vystoupení
– Big Band Ústřední hudby Armády ČR,
dirigent: kapitán Jaromír Kalců
Hosté: Dasha a Jan Smigmator
21.30 Sebastian
15.00–16.00

Křinické náměstí
– koncertní vystoupení

RUMBURK

amenice

www.ceska-kamenice.cz

náměstí
– koncertní vystoupení

Změna programu vyhrazena.

V sobotu
b t 22. ččervence 2016 v 18
18:00
00 vystoupí
t í v kkostele
t l sv. Máří Magdaleny
M d l
v Krásné Lípě přední violoncellista své generace Jiří Bárta.
Program koncertu:
S. Bach: Suita pro violoncello solo č. 3 C dur BWV 1009
S. Bach: Suita pro violoncello solo č. 5 c moll BWV 1011
Kodaly: Sonáta pro violoncello op. 8
Jiří Bárta přední violoncellista své generace, studoval u Josefa Chuchra a Mirko Škampy v Praze, Borise Pergamenschikowa v Kolíně nad Rýnem a Eleonore
Schoenfeld v Los Angeles. V roce 1991 obdržel cenu Europäische Förderpreis für Musik v Dráždanech a cenu Rostropovich-Hammerovu v Los Angeles.
Spolupracuje s předními českými a mezinárodními orchestry jako jsou Česká
filharmonie, Slovenská filharmonie, Royal Philharmonic Orchestra London,
Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker a dirigenty jako Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski, Maxim Šostakovič, je pravidelně zván na přední festivaly
a pódia mj. Barcelona, Berlín, Bratislava, Buenos Aires, Edinburgh, Istanbul, Los
Angeles, Mnichov, Newport, New York, Paříž, Praha, Salzburg , Tokio, Londýn…

9. června 2016
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Červnové výlety
s průvodcem
Obecněě prospěšná
ěš á společnost
l č tČ
České
ké ŠŠvýcarsko
ý k Vás
zve na červnové výlety s certifikovaným průvodcem do Českosaského Švýcarska.
„Na lodičky do soutěsky Křinice“
Termín realizace: 11. června 2016 (sobota).
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/proplujeme-po-krinici-sousedum.
„Tramvají do skal“
Termín realizace: 18. června 2016 (sobota).
Více k výletu: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/tramvaji-do-skal
Více k programům na sezónu 2016 zde: http://akce.
ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/vylety-s-pruvodcem.

Brigáda na Dolském mlýně
Pomozte
nám
Dolského
P
á se záchranou
á h
D
l kéh mlýna,
lý jjedidi
nečné památky na břehu Kamenice a nejstaršího
dochovaného mlýna na území národního parku.
Místo srazu: Sobota 18. června v 9:00 u Dolského
mlýna u Jetřichovic
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice,
dobrou obuv a svačinu
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859
Práce na záchranu mlýna probíhají ve spolupráci
se spolkem pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Brigáda v Zadních
Jetřichovicích
V neděli 12. června se můžete zapojit do oživení
areálu bývalé pohraniční osady v Zadních Jetřichovicích a pomozte nám zabránit jejímu definitivnímu rozkladu.
Místo srazu: Zadní Jetřichovice
Čas srazu: 9.00
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice,
dobrou obuv a svačinu
Kontakt: n.belisova@npcs.cz, 737 276 859

Velkolepé oslavy 130 let
tratě Česká Kamenice Kamenický Šenov
Zúčastněte se oslav působivých 130 let tratě Česká Kamenice - Kamenický Šenov dne 18. června
2016. Čeká na Vás ukázka historických lokomotiv
a autobusů, bohatý kulturní program a prezentace
čtyř regionálních minipivovarů: Varndsorf, Cvikov,
Česká Kamenice, Krásná Lípa a také jízda veteránů.
A také vyjde nová knížka o historii populární „Šenovky“. To vše v areálu železniční stanice Kamenický Šenov.

Dny lidové architektury
Ústeckého kraje
Vážení návštěvníci i místní občané, příznivci venkovské architektury,
rádi bychom Vás pozvali na Dny lidové architektury Ústeckého kraje, které se uskuteční v týdnu od 16. do 24. července
2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických
hor.
Jedná se už o 4. ročník celostátní akce, jejímž smyslem a cílem
je přispět k širší popularizaci, hlubšímu poznání a pochopení
hodnot a významu lidového stavitelství a rovněž k posílení
vědomí odpovědnosti za jeho uchování příštím generacím.
- Hlavní program bude probíhat v sobotu 16. 7. v obci Lipová
u Šluknova.
- Budete mít příležitost se podívat a navštívit i jiné lokality:
např. v Krásné Lípě, ve Šluknově, Rumburku, Chřibské, Studeném, Jetřichovicích, Doubici, Brtníkách i jinde.

Klub pro podnikavé ženy
29. června
Vás srdečně zve na společné setkání ve středu 29
od 17–20 hodin pod názvem (S)PLYNUTÍ S CYKLY. Lektorka:
Mgr., M. Sc. Pavlína Holancová. Čeká Vás povídání o astrologii jako nástroji k přesnému načasování událostí a naslouchání vlastnímu tělu. Jednotlivé fáze měsíce. Úplňky a novoluní. Zatmění – výrazná brána k uskutečnění změn. Co nás
čeká do konce roku 2016?
Místo konání: sál Křinického pivovaru. Přihlásit se můžete
na tel. 774 489 338, e-mailem na zenypodnikave@gmail.com
nebo na FB Klub pro podnikavé ženy. Vstupné 250,-. Pavlína
Holancová na konci vylosuje ze zúčastněných někoho, kdo
vyhraje zdarma konzultaci s ní v hodnotě 1 000,-.

Nožířské slavnosti
V neděli 12. června se od 11:00 do 15:00 koná již 5. ročník
Nožířských slavností v Mikulášovicích. Program zahájí slavnostní příjezd císaře s povyšovací listinou. Bohatý program
v letošním roce rozšíří vystoupení dětí z mateřské školky
s pásmem lidových tanců - Česká beseda, těšit se můžeme na ukázky sebeobrany, boje z blízka, triky s bičem, triky
s koněm, vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Těší se
na Vás i místní spolky se svojí nabídkou dobrot. Dobové oblečení vítáno.

Rumburkem
s průvodcem
Po roce see vrací komentované vycházky „RumburR
kem s průvodcem“. Uskuteční se ve čtvrtek 16. 6.
a 23. 6. 2016 vždy od 17.00 h. Účastníky čeká putování od gotiky po 20. století po stopách významných staveb města. Zazní ukázky dobové hudby
a místní pověsti. Součástí je krátká prohlídka loretánské kaple. Sraz je od 16.45 h. v Loretě Rumburk.
Délka trvání: 90 min. Vstupné 100 a 60 Kč.

Fotografie Českého
Švýcarska v rumburské
Loretě
V ambitu Lorety Rumburk bude až do července
k vidění výstava „Národní park České Švýcarsko
a krajina pod Studencem“, která přináší velkoformátové snímky krajiny, fauny a flóry Českého Švýcarska a přilehlé části Lužických hor. Jejich autorem
je Václav Sojka, který je zaměstnancem Správy národního parku České Švýcarsko a nositelem řady
ocenění za fotografickou tvorbu. Výstavu čtyř desítek fotografií V. Sojky připravila Správa národního
parku České Švýcarsko a Občanské sdružení pod
Studencem. Výstavu v ambitu rumburské Lorety
je možné si prohlédnout do 30. 7. 2016, přístupná
bude vždy od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 h.
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Strýček Váňa
v Krásné Lípě
Sobotní večer patřil v Kulturním domě Krásná Lípa
divadelnímu souboru Hraničář. Soubor nám představil tragikomedii od Antona Pavloviče Čechova
„Strýček Váňa“. Zážitek to byl opravdu velkolepý
díky výkonu souboru, který by směle mohl konkurovat profesionálním divadlům. Děkujeme.
(L. Hanková)

Pilná Včelka
V Klubu Včelka poskytujeme dětem systematickou
přípravu na vstup do hlavního vzdělávacího proudu dětem, jejichž rodiče nebo pečující osoby se
ocitají v nepříznivé životní situaci, nebo jejich děti
nenavštěvují pravidelně mateřskou školu či přípravnou třídu. Podporujeme děti při získání dostatečných znalostí, dovedností a návyků nezbytných
pro úspěšný vstup na základní školu. Nabízíme poradenství rodině tak, aby rodina byla dítěti oporou
při vzdělávání.
Děti ze Včelky se zapojily do úklidu parku a prostor
Komunitního centra.
Provoz Klubu Včelka je podporován Nadací ČEZ.

Cykloden s Falkenštejnem
Koncem května se opět na krásnolipském náměstí
uskutečnila cyklo akce pro širokou veřejnost, jehož
součástí byly orientační vyjížďky po okolí Krásné
Lípy a cyklocirkus, kde děti předvedly svou odvahu
na cyklo překážkách. Cykloden společně pořádal
Schrödingerův institut a pivovar Falkenštejn.

9. června 2016

Májový turnaj
Navázat na dlouholetou tradici „Poháru osvobození“ ve volejbalu jsme se letos poprvé odhodlali
uspořádáním 1. ročníku „Májového turnaje“, který
byl v porovnání s turnajem předešlým pojat jako
utkání smíšených volejbalových družstev.
Konal se přesně uprostřed májových oslav a zdálo
se, že i počasí bylo našemu počínání nakloněno
a tak bylo po celý den krásně. Volejbalové klání se
totiž konalo právě na antukovém hřišti pod širým
nebem a tak počasí bylo nezanedbatelným důležitým činitelem úspěchu.
Hráčů se sešlo tolik, že vytvořili pět družstev a jejich
složení zdaleka přesahovalo hranice našeho města – vždyť se sešli hráči z blízkého i dalekého okolí
- nejdále to měli hráči z Liberce, náš výběžek zase
zastupovali hráči z Filipova, Mikulášovic, Šluknova,
Varnsdorfu, České Kamenice a samozřejmě volejbalisté místní.
Za vzorné péče zaměstnanců, kteří se starali o zásobování všech zúčastněných, ale také o hřiště, jsme
tak strávili pěkný den ve sportovním areálu a užili
si volejbal.
Není důležité kdo vyhrál, jako spíše to, že se opět
narodila jedna pěkná volejbalová tradice a my věříme, že první ročník bude mít dalších nejméně čtyřicet pokračování, jak to bylo při pořádání již zaniklého turnaje poháru osvobození.

Den dětí s národními parky se vydařil
V zahradě Správy národního parku České Švýcarsko
uskutečnil již tradiční den dětí s národními parky
a celé sobotní slunečné odpoledne tak opět patřilo
dětem a jejich rodičům. Pro Krásnolipáky i přespolní přichystaly Správy národních parků České a Saské Švýcarsko a České Švýcarsko, o. p. s. odpoledne
plné zábavy i ponaučení. Pro návštěvníky byly připraveny rukodělné dílny, lanová opičí dráha, soutěže od dětí z krásnolipského oddílu Junior Ranger,
lov hmyzu a další zábavné aktivity.
Krásné počasí a pohodová atmosféra přímo vybízely strávit celé odpoledne v areálu Správy NP, který
začíná pomalu naplňovat původní myšlenku, aby
se z areálu stalo příjemné místo pro trávení volného času zvídavých návštěvníků. Zelené travnaté
plochy umožnily uvelebit se v trávě a pozorovat
hemžení dětí v areálu, neposečené trávníky ukázaly
pestrost bylin rostoucích na našich zahradách. Les
v zadní části areálu i vzrostlé lípy s javory v centrální části dovolily všem „zimomilným“ návštěvníkům
skrýt se v jejich stínu, když slunko vystoupalo vysoko na oblohu a začalo hřát.
Den dětí s národními parky byl součástí celoevropských oslav Evropského dne chráněných území,
který připadá na 24. května, tentokrát s mottem:
chuť přírody. Návštěvníci tak mohli v letošním roce

ochutnávat Českosaské Švýcarsko nejenom pomocí
svých chuťových pohárků, když se zakousli do perníčků, marcipánu či vlastnoručně vyrobených čokoládových bonbonů, ale ochutnali také Českosaské
Švýcarsko i ostatními smysly, když brouzdali trávou
při lovu hmyzu a číhali na svůj úlovek, prolézali lanovou opičí dráhu jako plch zahradní při svých cestách za potravou.
Akce byla spolufinancována v rámci projektu „Bádání a objevování v přírodě“, které podpořily Nadace
ČEZ a MŽP ČR a projektu „Návrat divočiny do Českého Švýcarska“, který realizuje České Švýcarsko o.p.s.
do konce roku 2017 za podpory SFŽP ČR a MŽP.
(Jakub a Jarmila Judovi)

Doučování v Amari klubu
Děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Amari pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí a jejich věk se pohybuje v rozmezí 6-11 let.
Největším problémem v tomto období je škola.
Děti potřebují klidný prostor pro psaní úkolů, často nemají s kým úkol napsat, nerozumí mu nebo
jim ke zpracování chybí pomůcky. Nejde ovšem
jen o psaní úkolů, ale celkově o přípravu do školy.
A k tomu je v nízkoprahovém zařízení vyhrazen
čas od 12:00 – 14:00. V tento čas mohou děti přijít
a společně s pracovníky si úkol napsat, mohou se

věnovat procvičování látky, která jim nejde, nebo
si zopakovat, co se ve škole naučili. Má-li některé
z dětí ve škole problémy většího rozsahu, je možné, aby se pracovník spojil s třídní učitelkou a spolupracovali na tom, aby se prospěch dítěte zlepšil.
Doučování v Amari klubu vedou jak pracovníci klubu, tak pedagogický pracovník. K tomu, abychom
mohli přijmout kvalifikovaného pedagoga, přispěl
také Nadační fond Albert, který doučování v Amari
klubu v letošním roce podpořil.
(Mgr. Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa)
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Školní výlet s hasiči
SDH Krásná Lípa připravuje kkaždod
ročně pro děti z MŠ program ke svátku Dne dětí. V letošním roce pojali
tyto oslavy nabídkou společného
výletu do Děčína. Děti z MŠ Sluníčko
toto pozvání přijaly a ve čtvrtek 2.
června odjely autobusem, který plně
hradil SDH Krásná Lípa do Děčína.
První návštěva vedla k profesionálním hasičům, kteří nás mile přivítali
a ukázali nám celé svoje zázemí.
Děti obdivovaly, mimo jiné, posilovnu, šatny, ale nejvíc je uchvátily
garáže s technikou a tyč, po které
se do garáží hasiči spouštějí. Na obrovských autech mohly děti nechat
oči a nejvíc se potěšily, když si mohly
tatrovku prohlédnout zevnitř. Pan

Jindřich,
nám poskytl
d h který
k
k odborný
výklad, provázel nás v prostorách
a také se pochlubil novou technikou,
která jim během posledních týdnů
přibyla, nás velice pochválil nejen
za pozornost. Poté jsme se rozloučili a vydali jsme se k prohlídce ZOO.
Děkujeme všem krásnolipským hasičům, kteří nám věnovali svůj čas
a na školní výlet se s námi vydali
a umožnili nám navštívit prostory,
do kterých bychom se bez nich nikdy nedostali. Poděkování patří též
paní Heeneové za zdravotní službu
a všem mladým hasičům, kteří mezi
sebe přijali naše děti a po celý den se
jim plně věnovali.
(Kolektiv MŠ Sluníčko)

Bohatý květen v MŠ Motýlek
V rámci programu „Senioři dětem“
k nám po celý rok chodí aktivní senioři se svým programem. Tentokrát
to byl trpělivý pan Vencko, který pro
naše děti přichystal zvířátkovou trasu lesoparkem s hledáním pokladu.
Dozvěděli jsme se všichni spoustu
zajímavostí, třeba, že liška nemá ocas
na zametání stop a jejímu bílému
konci se říká kvítek, že kuna dokáže
přemoci veverku, výr dokáže ulovit
ježka, ryba hledá potravu na dně fousy
a vydra je mnohdy rychlejší než ryby
a mnoho dalších zajímavých věcí. Děti
si vyzkoušely ještě další dovednosti třeba létat jako výr, skákat jako zajíc
nebo dupat jako ježek. Skvěle zvládly
i úkol s hledáním stop. Už se těšíme
na další ze zajímavých interaktivních
besed. Moc si vážíme času, který si pro
nás naši - slovy dětí - babičky a dědečkové udělají - a zároveň, jak doufáme,
aspoň trochu umazáváme generační
bariéry. Poděkování patří panu Venckovi. Dalším aktivním dospělým je
paní Brožová, která už k nám chodí
třetím rokem vyprávět o bylinkách, ale
nejen to, společně je i sbíráme, tvoříme sirupy, medy, při odpočinku si čteme pěkné pohádky právě o bylinkách,
vybarvujeme omalovánky vytvořené

naší přírodě na míru. Poděkování tedy
patří také p. Brožové.
V květnu jsme si s dětmi v rámci tématu přiblížili různá povolání a povídali
si o našem městě. Při této příležitosti
nám přišli přiblížit práci Policie ČR
policisté z místní služebny. Počasí
nám sice nepřálo, ale to nás neodradilo od prohlédnutí výstroje a auta
policistů, společně jsme si zopakovali
některá bezpečnostní pravidla a značky (za znalosti byly děti pochváleny)
a pak už došlo i na oblíbenou houkačku. Moc jsme si to užili a policistům
p. Rýdlové a p. Chlubnovi za jejich
usměvavou péči, trpělivost a ochotu
moc děkujeme.
Jak již bylo řečeno, povídali jsme si
v MŠ Motýlek o našem městě, a co
zde vše máme, a protože nejsme
město ledajaké, máme čokoládovnu
Manu. Tam jsme s dětmi zavítali, a milé
a ochotné paní nám nejen vysvětlily
z čeho čokoláda vzniká, a ukázaly nám
výrobu, ale dovolily nám vyrobit si své
vlastní čokoládové lízátko. Nutno říci,
že každé z dětí si to svoje čokolízátko
odborně vyrobilo, trpělivě počkalo, až
ztuhne a pak bleskurychle snědlo. Děkujeme čokoládovně Mana.
(Kolektiv MŠ Motýlek)

Young Americans
Mnozí si ještě možná vybavíte atmosféru, která panovala u nás ve škole před dvěma lety, když jsme hostili Youn Americans. Tentokrát byla skupinka našich dětí
pozvána do naší spřátelené školy v Žitavě, kdy jsme v prostředí sportovního zařízení Westpark strávili celkem tři dny tvrdé dřiny a mohli se pak zúčastnit závěrečného společného vystoupení s těmito úžasnými zpěváky a tanečníky. Především
jsme ale mohli obdivovat jejich profesionalitu a nasazení, s nímž se věnují mladým lidem.
Naše děti se neztratily, nebály se předvést, co umí,
nebály se komunikovat
a zasluhují pochvalu nejen za tu dřinu, ale také
za ukázněnost a dobrou
náladu, kterou kolem sebe
šířily.
Děkujeme také rodičům
a vedení školy za podporu
a účast na závěrečném vystoupení. Budeme se těšit
na podobná další setkání.
paedDr. Jana Veselá, školní speciální pedagožka
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USNESENÍ

z 28. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 1. 6. 2016
I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 28 – 01/2016
RM projednala přípravu 10. zasedání ZM s následujícími body programu:
- Zpráva o hospodaření města za rok 2015,
- Zpráva o činnosti MěÚ,
- Zpráva o činnosti p. o. Kostka.
Valná hromada Euroregionu Nisa
Usnesení RM č. 28 – 02/2016
RM bere na vědomí informace a usnesení z Valné hromady Euroregionu Nisa ze dne 22.
4. 2016.
Smlouva o partnerské spolupráci mezi městy Krásná Lípa a Zyrardów - Usnesení RM č. 28 – 03/2016
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu č. 2016/15/19 - 210 o partnerské spolupráci mezi
městy Krásná Lípa a Zyrardów.
Dohoda o narovnání - Usnesení RM č. 28 – 04/2016
RM schvaluje přistoupení k dohodě o narovnání sporu se společností Allowance s. r. o., IČ
26140136, se sídlem Korunní 810/104, Praha.
Přezkoumání hospodaření za rok 2015
Usnesení RM č. 28 – 05/2016
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015,
které provedla nezávislá auditorská společnost AUDIT OBCE s. r. o. Příbram s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2015 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. RM děkuje zaměstnancům města Krásná Lípa, kteří se zasloužili o kladný
výsledek na přezkoumání hospodaření města za rok 2015.
Průběh kontroly finančního úřadu
Usnesení RM č. 28 – 06/2016
RM bere na vědomí průběh kontroly finančního úřadu pro Ústecký kraj u projektu Kanalizace Krásná Lípa.
Daňově poradenské služby - Usnesení RM č. 28 – 07/2016
RM schvaluje nabídku na poskytnutí daňově poradenských služeb od společnosti KODAP
s. r. o., IČ 49904493, 1. máje 97/25, Liberec III dle předloženého návrhu.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 28 – 08/2016
RM vyhlašuje záměr obce prodat:
- p. p. č. 240/5 o výměře 529, k. ú. Vlčí Hora,
- část p. p. č. 1948 o výměře cca 2630 m2, k, ú. Krásná Lípa.
Prodej části p. p. č. 2519/7 a p. p. č. 2901/2, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení
RM č. 28 – 09/2016
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 2519/7 a části p. p. č. 2901/2, vše k. ú.
Krásná Lípa společnosti CETIN, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha z důvodu nízké
nabídkové kupní ceny.
Prodej p. p. č. 310, p. p. č. 307 a části st. p. č. 214, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 28 – 10/2016
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 310 o výměře 405 m2, p. p. č. 307 o výměře
398 m2 a části st. p. č. 214 včetně stavby kůlny, vše k. ú. Krásná Lípa Martě a Štefanu
Kurucovým, bytem Pražská 276/10, Krásná Lípa z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 241/3 a st. p. č. 179/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 – 11/2016
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 241/3 o výměře 356 m2 a části st. p. č.
179/2 o výměře 4 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Josefu Macounovi,
bytem Smetanova 281/9, Krásná Lípa za cenu 12 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 41/1 a části p. p. č. 2744/5, vše k. ú. Krásná Lípa a části
p. p. č. 498/3, k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 28 – 12/2016
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 41/1 o výměře 2 m2 a části p. p. č. 2744/1
o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Lípa a části p. p. č. 498/3 o výměře 4 m2, k. ú. Krásný Buk
za účelem majetkoprávního vypořádání Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, Chomutov.
Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej p. p. č. 978/3 a části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 – 13/2016
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 978/3 o výměře 177 m2 a části p. p. č. 1086/3
o výměře 1230 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Luďku Ducháčovi, bytem Šumavská 2155/23, Šumperk za cenu 39 310 Kč (do základní výměry
24 000 Kč, nad základní výměru 6 210 Kč, porosty 9 100 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 28 – 14/2016
RM doplňuje usnesení RM č. 23-01/2016 ze dne 24. 2. 2016 a doporučuje ZM schválit
doplnění usnesení ZM č. 8-25/2016 ze dne 14. 3. 2016 o prodeji části p. p. č. 1086/3, k.
ú. Krásná Lípa Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa, o dalšího
kupujícího Pavla Novotného, bytem Karolíny Světlé 3019, Varnsdorf.
Vrácení jistiny - Usnesení RM č. 28 – 15/2016
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 117 090 Kč Pavlu a Lence Vohryzkovým, bytem
Havlíčkova 6, Krásná Lípa.
Vrácení jistiny - Usnesení RM č. 28 – 16/2016
RM bere na vědomí vrácení jistiny ve výši 101 250 Kč Janu a Vladislavě Železným, bytem
Nemocniční 36, Krásná Lípa.
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 28 – 17/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- část p. p. č. 3128 o výměře 65 m2, k. ú. Krásná Lípa;
- část p. p. č. 428/1 o výměře 221 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 28 – 18/2016
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 99/23/17 - 034, nájemce Miroslav
Auerswald, bytem Krásná Lípa, Dukelská 7010/2, dohodou ke dni 30. 6. 2016.
Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Usnesení RM č. 28 – 19/2016
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2014/23/15 - 178, nájemce Olga
Müllerová, bytem Dvořákova 491/6, Krásná Lípa, dohodou ke dni 30. 6. 2016.
Byty - změna ve výpočtovém listu
Usnesení RM č. 28 – 20/2016

RM schvaluje nájemnici Daně Jožákové změnu ve výpočtovém listu k nájemní smlouvě
na byt č. 5, Elišky Krásnohorské 781/19, kterou se navyšuje počet bydlících osob ze dvou
na tři. RM schvaluje výjimku z Pravidel pro pronájem městských bytů a bytů v domech
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě, týkající se čl. 4, odst. 1.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 28 – 21/2016
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2011/25/29 - 358 na byt č. 17,
Nemocniční 1156/16 s Vlastou Steklou, bytem Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa, k 30. 6.
2016 za podmínky, že nejpozději od 1. 7. 2016 bude uzavřena nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu. V opačném případě skončí nájem bytu uplynutím výpovědní doby
k 31. 8. 2016. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy může být uzavřena i k 31. 7. 2016,
pokud bude od 1. 8. 2016 uzavřena nájemní smlouva s novým nájemníkem bytu.
III. Různé
Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa
- Usnesení RM č. 28 – 22/2016
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa ze dne 18. 6. 2014 a doporučuje ZM schválit nový, dle předloženého
návrhu, s účinností od 13. 6. 2016.
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 28 – 23/2016
RM ruší usnesení RM č. 27-02/2016 ze dne 11. 5. 2016 o prodeji části p. p. č. 688/1, k.
ú. Kyjov u Krásné Lípy z důvodu podání další žádosti o odkoupení uvedeného pozemku.
Prodej části p. p. č. 688/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 28 – 24/2016
RM bere na vědomí, že na prodej části p. p. č. 668/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy byly podány dvě žádosti. Při prodeji bude postupováno podle oddílu III., § 10 odst. 9. Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Minimální cena
pozemku 54 000 Kč.
RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat žadatele k předložení cenové nabídky.
Prodej p. p. č. 551/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 28 – 25/2016
RM projednala vytyčení p. p. č. 551/1, k. ú. Vlčí Hora a schvaluje rozdělení pozemku dle
předloženého návrhu. Cena bude stanovena dle Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa a dle skutečné výměry.
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku
Usnesení RM č. 28 – 26/2016
RM schvaluje Smlouvu o provedení stavby na pozemku č. 2016/49/15 - 208 s Ústeckým
krajem, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na vybudování chodníku
v ulicích Kyjovská, Stradalova a Pražská v k. ú. Krásná Lípa.
Dotační program Pozemky pro výstavbu RD
Usnesení RM č. 28 – 27/2016
RM schvaluje dotační program na podporu výstavby rodinných domů dle předloženého
návrhu.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 5, Nemocniční 1148/12 - Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 28 – 28/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, Nemocniční 1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (40,03 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré
případné opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 17, Nemocniční 1156/16 - Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 28 – 29/2016
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 17, Nemocniční 1156/16 (Dům s pečovatelskou službou), I. kategorie o velikosti 1 + 1 (47,56 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré
opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 15, Nemocniční 1156/16 - Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 28 – 30/2016
Rada RM schvaluje pronájem bytu č. 15, Nemocniční 1156/16 v tomto pořadí:
1. Josef Zeman, Školní 9, Krásná Lípa,
2. Milada Matoušková, B. Němcové 654, Nový Bor,
3. Bohumil Havlíček, Čižice 66, pošta Štěnovice,
4. Stanislava Paulíčková, Maxe Švabinského 2637/14, Most.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Obnova fasády TS (dílny) - Pletařská 22/3
Usnesení RM č. 28 – 31/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č.
2016/11/18 - 199 na obnovu fasády na objektu Pletařská 22/3 (Technické služby - dílny),
Krásná Lípa s firmou Jiří Čech, U Tiskárny 1120/7a, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Oprava střechy - Stradalova 389/1
Usnesení RM č. 28 – 32/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených nabídek uzavření Smlouvy o dílo č.
2016/11/18 - 200 na opravu střechy objektu Stradalova 389/1 (klubovna rybářů), Krásná
Lípa s firmou KDK eko IZOL - CZ s. r. o., Dubice 39,
Česká Lípa, dle předloženého návrhu.
Oprava střechy - Nemocniční 1148/12 (DPS I.)
Usnesení RM č. 28 – 33/2016
RM schvaluje na základě vyhodnocení předložených
nabídek uzavření Smlouvy o dílo č. 2016/11/18 207 na opravu střechy objektu Nemocniční 1148/12
(DPS I.), Krásná Lípa s firmou Vladimír Hoť, Dr. Milady Horákové 794, Šluknov, dle předloženého
návrhu.
Plynovodní přípojka - Masarykova 25/9
Usnesení RM č. 28 – 34/2016
RM města se seznámila s průběhem realizace
plynovodní přípojky k objektu Masarykova 25/9,
Krásná Lípa a schvaluje uzavření příslušných smluv
a návazných dokumentů související se zprovozněním plynovodní přípojky.
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení
na veřejnou kanalizační síť - Usnesení RM č.
28 – 35/2016
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:

- Gajić Vladimír, Gajićová Magda, Havlíčkova 1081/40, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 182,
- Buch Ivan, Buchová Věra, Kvapilova 1113/8, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 184,
- Churáček Josef, Churáčková Zdena, Rooseveltova 987/4, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 185,
- Šimon Martin, Varnsdorfská 56/22, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 186,
- Klečková Jana, Hlavatého 620/5, Praha - smlouva č. 2016/49/15 - 187,
- Hejduk Jiří, Frindova 610/22, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 188,
- Kubáň Pavel, Kubáňová Marie, Pražská 697/76, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15
- 192,
- Lehoczki Ondrej, Lehoczká Drahoslava, Mánesova 983/10, Krásná Lípa - smlouva č.
2016/49/15 - 193,
- Stiborová Lenka, Rooseveltova 714/9, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 194,
- Rameš Ivan, Ramešová Hana, Fričova 1088/7, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 195,
- Maršík Jaroslav, U Slovanky 1928/20, Praha - smlouva č. 2016/49/15 - 196,
- Uršitz Tomáš, Pletařská 20/1, Krásná Lípa - smlouva č. 2016/49/15 - 197,
- Kaštánek Miroslav, Kaštánková Ivana, Rooseveltova 648/6, Krásná Lípa – smlouva č.
2016/49/15 - 204.
T-klub Krásná Lípa - Usnesení RM č. 28 – 36/2016
RM se seznámila s nabídkou Mgr. Ireny Kvízové, Pod Šibeníkem 1153, Most, IČ 65663730
na zpracování studie proveditelnosti pro projekt „T-klub Krásná Lípa“.
RM schvaluje zpracování studie v rozsahu a ceně dle předložené nabídky.
Jednací řád RM - Usnesení RM č. 28 – 37/2016
RM projednala a schvaluje Jednací řád Rady města Krásná Lípa v předloženém znění.
Směrnice - Usnesení RM č. 28 – 38/2016
RM schvaluje Směrnice:
- Postup kontrol u zaměstnance dočasně práceneschopného.
- Identifikace a hodnocení rizik.
Technická výpomoc organizacím - Usnesení RM č. 28 – 39/2016
RM schvaluje technickou výpomoc organizacím na akce pořádané v roce 2016, dle předloženého návrhu.
Smlouva o dílo - reklamní videofilm - Usnesení RM č. 28 – 40/2016
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2016/11/29 - 203 s firmou Jiří Petrů - STUDIO VIDEOREPORT, Karla IV. 18, Ústí nad Labem, IČ 65093909 na výrobu reklamního videofilmu
„Krásná Lípa“, dle předloženého návrhu.
Sídlo spolku Českého zahrádkářského svazu, z. s. - Usnesení RM č. 28 –
41/2016
RM vydává souhlas s umístěním sídla pobočného spolku - Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krásná Lípa, z. s., IČ 75075199 do objektu Masarykova 246/6,
Krásná Lípa.
Darovací smlouva - Usnesení RM č. 28 – 42/2016
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa uzavření darovací smlouvy s TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., se sídlem Haštalská 17, Praha 1
a přijetí finančního daru dle přílohy.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – podání žádosti - Usnesení RM č. 28 – 43/2016
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa do Rozvojového programu MŠMT – Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016.
Bezplatné zapůjčení prostor KD - Usnesení RM č. 28 – 44/2016
RM schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu organizacím pro rok 2016
dle předloženého návrhu.
Zpráva o plnění úkolů - Usnesení RM č. 28 – 45/2016
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 26. RM.
IV. Informace
Informace
RM projednala následující informace:
- Dopis od Státního pozemkového úřadu ve věci zamítnuté žádosti o část pozemku
KN 1749/1 k. ú. Krásná Lípa,
- Dopis od Ústeckého kraje ve věci neposkytnutí dotace na projekty: „Den Českého
Švýcarska“, „Wandertag 2016“ a „Kulturní léto v Krásné Lípě 2016“.
Zápisy
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 10. 5. 2016,
- Zápis č. 2/2016 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 24. 5. 2016.
Jan Kolář

Jana Drobečková
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