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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK   Příští číslo Vikýře vyjde za dva týdny

4,- Kč

Čtvrtek 10. března

Téma vzdělávání je hodně široké, takřka 
bezbřehé stejně jako nápady na jeho vylepše-
ní. V  podstatě procházíme kontinuální refor-
mou. Zjistilo se totiž, že je málo lidí s maturitou 
a ještě méně s vysokoškolskými tituly. Nejprve 
se tedy odborníci z  ministerstva školství za-
měřili na školství učňovské. Dopadlo to skvě-
le, dneska nemáme soustružníky, elektrikáře, 
zedníky atd. Fabriky naříkají, křísí se model 
baťovského vzdělávání, kdy si podniky oteví-
rají vlastní učiliště. Viz. TOS Varnsdorf. Souběž-
ně se rozvrtalo školství úplné středoškolské. 
Chaotické slučování, kraji zřizovaných střed-
ních škol, dalo vzniknout originálním kon-
glomerátům zdravotnicko-obchodních škol 
nebo elektro-průmyslově-cestovně ruchových 
vzdělávacích ústavů. Vysoké školství je pak 
kapitola sama pro sebe. Přenastavily se kvali-
fi kační předpoklady mnoha profesí, sestřičce 
v  nemocnici už nestačí maturita, stejně tak 
učitelům s praxí, většině úředníků, policistům 
atd. Vytvořila se poptávka, vznikla logicky na-
bídka. To v silném převisu a cesta k titulům se 
otevřela. Kvalita je vedlejší, titulová infl ace se 
rozjela. No, a teď už zbývá jen podívat se na to 
základní školství. Co takhle třeba tvrdošíjně 
vymáhaná všeobjímající inkluze? To by bylo, 
aby se to nepovedlo. Amos s námi!

(Jan Kolář)

Začalo to krátce po  začátku školního roku, zby-
tečnou hysterií kolem rozdělení dětí do  prvních 
tříd. Pro připomenutí uvedu, že jsme otevřeli tři 
první třídy: 1. A s dětmi, které nenavštěvovaly MŠ, 
a u školního zápisu se projevila jejich výrazná ne-
připravenost, shodou okolností šlo o děti ve většině 
romské. Proč asi, ponechám stranou, je to sice ten 
hlavní problém, který nikdo neřeší, ale to je na jinou 
diskusi. V  1. B byly zařazeny děti se standardními 
výsledky, i romské, prosím. A pak ještě, jako úplná 
novinka vznikla 1. C – tedy třída s  alternativními 
prvky výuky.
Před televizními kamerami však dostali dostateč-
ný prostor jen nespokojení rodiče, jako na  povel 
pokřikující před školou. Právě ti, jejichž děti dosa-
hovaly u zápisu špatné výsledky a studijní předpo-
klady. Mimochodem, na  radnici za  mnou dorazila 
pouze jediná nespokojená matka. Tím zájem rodi-
čů o  vzdělávání vlastních dětí v  podstatě skončil. 
Na  rodičovské schůzky se většinou nedostavují, 
na  společné aktivity ve  škole taktéž, konzultační 
hodiny paní ředitelky nevyužívají.
Záhy tedy dorazila Školní inspekce, hnedle nad-
vakrát, aby tedy prověřila tzv. nerovné zacházení, 
diskriminaci a  neinkluzivnost atd. Inspekce tedy 
šetřila, občas se chovala podivně a  nestandardně 
a nakonec se na nějaký čas odmlčela. Na radnici se, 
podobně jako dotčení rodiče, ani nezastavila. Po té-
měř půlroce nám nakonec poslala inspekční zprávu 
a výsledek šetření stížností. Ty totiž byly oním důvo-
dem celé estrády. Stížností, o nichž jsme do té doby 
nevěděli. První stížnost byla pro ministra pro lidská 
práva a  druhá pro ombudsmanku. Jeden stěžova-
tel je anonymní a  druhým byl, nám dobře známý, 
předseda romského občanského sdružení Čačipen 
Robert Ferenc, jež si teď před jménem uvádí vyso-
koškolský titul Bc. Jak moc oprávněně šetří policie, 
stejně tak jako jeho další trestnou činnost. 
Inspekční zpráva konstatuje některá pochybení, ov-
šem o diskriminačním jednání či segregaci ani slo-
vo. Řada výtek je již historií, neboť v mezičase došlo 
k  jejich nápravě. Např. začínající pedagog, zatím 
bez potřebné kvalifi kace, byl nahrazen v oné pro-
blematické 1. A zkušenou třídní učitelkou s mnoha 
lety praxe. Stejně tak byl vrácen chybně vybraný 
500,- Kč poplatek za  učební materiály u  několika 
propadlíků. 
Některá tvrzení inspekce však považujeme za  ne-
přesná a zkreslená. Příspěvek 700,-Kč vybíraný v 1. 
C, který měl zakládat údajnou nerovnost v přístupu 
ke vzdělávání, si odsouhlasili sami rodiče, a to jako 
příspěvek dobrovolný, určený a vybíraný sdružením 
rodičů, tedy mimo školu. Škola jím nedisponuje. 
Stejně tak je sporná údajná nedostatečná přítom-
nost školního asistenta či speciálního pedagoga. 

Až na ně bude škola dostávat dostatek potřebných 
peněz, budou v dostatečném množství a na všech 
potřebných místech. Takto bych mohl pokračovat 
dále.
Ovšem s  malým zpožděním za  inspekční zprá-
vou, dorazil přípis náměstka školního inspektora, 
v němž nám navrhuje na základě zjištění inspekto-
rů odvolání ředitelky.
Rada města všechny zaslané dokumenty pojed-
nala, vyřídíme je dle dispozic. Zároveň bylo roz-
hodnuto, že ředitelku školy RNDr.  Ivanu Preyovou 
neodvoláme. Uvedené důvody neshledáváme na-
tolik závažné, naopak s  prací ředitelky opakovaně 
vyjadřujeme spokojenost. Naopak nespokojenost 
s  jednáním náměstka školního inspektora sdělím 
ministryni školství paní Valachové.
Kauza rozpoutaná s podivnou motivací a pochyb-
nými osobami významně mediálně poškozuje naší 
základní školu i  město Krásná Lípa. Shodou okol-
ností časově koresponduje s  obecnou politickou 
diskusí k  chystané tzv. školní inkluzi.  Tu mimo-
chodem, v zásadě již mnoho let, naše ZŠ aplikuje. 
O  tom, jaké to může mít negativní dopady pro 
školu v  obci s  vysokým zastoupením romské po-
pulace, můžeme odborníkům v Praze kvalifi kovaně 
vyprávět dlouhé hodiny. My však především vnímá-
me a nezapomínáme i na závazek k rodičům, kteří 
se svým dětem věnují, připravují se s nimi, účastní 
se společných školních aktivit a posouvají tak naše 
město a společnost dál. A těch je naštěstí zatím ješ-
tě většina.

(Jan Kolář, starosta města)

Školství hrou, 
aneb když se 

dílo daří

Rozhledna 
Vápenka dostává 
konečnou podobu

Naše základní škola funguje dobře

Postupně, ve spolupráci s autorem, architektem To-
mášem Benešem, fi nalizujeme defi nitivní podobu 
připravované nové krásnolipské rozhledny Vápen-
ka na Maškově (Vápenném) vrchu) Kovová, celopo-
zinkovaná konstrukce s dvojitou, z toho s horní ote-
vřenou vyhlídkovou plošinou ve  36 metrech nad 
zemí, působí odlehčeným dojmem a  přináší řadu 
zajímavých řešení. Např. integrované odpočinkové 
místo v  točitém schodišti nebo částečně průhled-
nou roštovou podlahu horní vyhlídky. V nejbližších 
dnech očekáváme vydání územního rozhodnutí 
a ve spolupráci s Euroregionem Nisa začneme při-
pravovat žádost o dotaci.
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Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum-prostor pro Vaše aktivity
www.komunitnicentrum.com

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Odborné sociální poraden-
ství 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
tel: 777 974 583

Klub VČELKA 
Pro předškoláky
Pro děti od 3 let
Po-Pá 8:00 – 12:00
vcelka@krasnalipa.cz
tel: 412 354 843

Klub pro maminky
Čt – 8:00 – 12:00

Odlehčovací služba
Zastoupíme Vás v péči o Vaše 
blízké tel: 777 291 359

T-Klub – NZDM
Po -15:00 – 19:00
Út – So – 13:00 – 19:00
tklub@krasnalipa.cz
tel: 774 235 010

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

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

Praní, žehlení, mandl
prádelna Kolíček
úklidy domácností i fi rem, 
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

Svoz separovaného odpadu 
vždy v lichém týdnu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v pondělí 14. 3. 2016 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17. 3. 2016 v Krásné Lípě. Dále 
pak v pondělí 28. 3. 2016 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31. 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, polysty-
ren, 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

V  podstatě vše potřebné, co na  běžném zákaz-
nickém centru (přepisy smluv, odhlášení, přihlá-
šení, donést podklady k  žádostem na  zhotovení 
přípojek, změny ve smlouvách, výši záloh, žádosti 
na přezkoušení vodoměru apod.) vyřídíte v mobil-
ním zákaznickém centru přímo na  krásnolipském 
Křinickém náměstí.
Vždy ve středu: 
lichá středa od 12:00 do 14:00 hodin
sudá středa od 10:00 do 12:00 hodin 
Tato provozní doba mobilního centra platí až 
do 30. 4. 2016. 
Běžné zákaznické centrum najdete ve  Varnsdor-
fu na  ulici 5. května 68 vždy v  úterý a  ve  čtvrtek 
v době od 8:00 do 14:00 hodin.

d ě š ř b é běž é ák

Mobilní zákaznické 
centrum Severočeských 
vodovodů a kanalizací

Služby praní, žehlení, 
mandlování a úklidové

V přízemí domu služeb má Kostka otevřenu prá-
delnu Kolíček. Nabízíme praní, žehlení, mandlo-
vání, úklidy běžné i generální a to domácnostem 
i  fi rmám. Ceník je na  internetových stránkách 
www.komunitnicentrum.com nebo volejte ve-
doucí prádelny na tel. 777 291 340.

Změna adresy rezervačního 
systému Sportovního 

areálu Českého Švýcarska
On-line rezervační systém sportovišť nově najde-
te 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).

Asistenti prevence 
kriminality - KONTAKT

V případě potřeby, můžete kontaktovat naše asis-
tenty prevence kriminality na těchto telefonních 
číslech: +420 603 893 634, +420 702 929 489.

Občansko-právní poradna 
s  JUDr.  Pražákem je 4. 4. 2016 zrušena. Termí-
ny poradenství, na  které se lze objednat jsou: 
21.3.,18.4., 2.5., 16.5., 6.6., 20.6. Objednávejte se 
na poradna@krasnalipa.cz, tel.: 412 354 839.

Kancelář senátora 
za Děčínsko…Zbyněk Linhart

Adresa: Varnsdorf, Generála Svobody 1905.
Úřadující dny: Každé druhé, třetí a čtvrté pondě-
lí 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

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

- 12. – 13. 3. 2016 MUDr. Alena Křemenová, Sokolská 129, Děčín IX., tel.: 412 544 539
- 19. – 20. 3. 2016 MUDr. Oleksandr Plyuschakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 622
- 25. – 28. 3. 2016 MUDr. Vladimír Vojtěch, 28. října 110, Děčín I., tel.: 412 151 056
- 2. – 3. 4. 2016 MUDr. Jana Jůdová, Riegerova 773/72, Děčín II., tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od  stomatologů, přesto doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Leden 2016 - 2010
rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Průměrná teplota -1,4°C -0,2°C -0,8°C -3,2°C -1,3°C -1,5°C -6,2°C

Maximální teplota 9,1°C 10,5°C 7,6°C 7,2°C 7,7°C 7,6°C 0,4°C

Minimální teplota -12,5°C -5,4°C -17,6°C -13,9°C -15,8°C -13,0°C -22,2°C

Maximální vlhkost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Minimální vlhkost 50% 78% 64% 56% 46% 70% 67%

Maximální poryv větru m/s 14,1 m/s 17,8 m/s 11,6 m/s 18,1 m/s 19 m/s 15 m/s 17 m/s

Úhrn srážek 64,0 mm 96,1 mm 25,1 mm 105 mm 94,2 mm 73,2 mm 55 mm
 

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota klesla pod 0,0°C) : 22
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nepřekročila 0,0°C): 14 

(Jan Pícha, www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Lednové počasí přineslo do Krásné Lípy dva výraz-
nější vpády zimního počasí a dvě výrazné oblevy.
První lednová dekáda se nesla spíše v zimním módu 
počasí a  od  samého počátku přinesla do  Krásné 
Lípy sníh. Nebylo ho moc, po Silvestru ležely pou-
hé 2 cm. Teplota vzduchu v dalších dnech postup-
ně klesala. Do ČR totiž vnikl chladný suchý vzduch 
od  severovýchodu. Jeho příliv nad ČR postupem 
na západ slábl atak u nás panoval značný teplotní 
rozdíl mezi severovýchodem Moravy a  západními 
Čechy. Zatímco ve Slezsku se 3. a 4. ledna pohybo-
vala odpolední teplota mnohde kolem -14°C, v zá-
padních Čechách se sotva udržel celodenní mráz. 
Krásná Lípa z  tohoto vpádu vyšla relativně dobře. 
Teplota 4. ledna v 15h se pohybovala kolem -7°C. 
V  závěru první dekády došlo k  obnově teplejšího 
oceánského proudění a vypadalo to, že je v lednu 

se zimou konec. V první polovině druhé dekády se 
teploty pohybovaly nad bodem mrazu a panovalo 
deštivé počasí. Postupné náznaky v předpovědi po-
časí na návrat zimního počasí se vyplnily a 16. ledna 
dorazila druhá vlna zimního počasí spolu se slabým 
sněžením. Po srážkách a následném vyjasnění kles-
la 19. ledna teplota v Krásné Lípě na -12,5°C.
Následující dny nabídly počasí s občasným sněže-
ním a teplotami bezpečně pod bodem mrazu.
Změna počasí přišla s  příchodem teplé fronty 
23. ledna. Ta přinesla místy vydatnější sněžení a vel-
mi citelné oteplení. V Krásné Lípě se po přechodu 
fronty během pár minut oteplilo z 
-6°C na 0°C. Tímto zimní počasí v lednu defi nitivně 
skončilo. Zbývající lednové dny přinesly do ČR nad-
průměrně teplé počasí s teplotními rekordy. V Krás-
né Lípě bylo naměřeno 28. ledna +9,1°C.

počasí přineslo do Krásné Lípy dva výraz se zimou konec V první polovině druhé de

Lednové počasí - sníh i obleva
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Město Krásná Lípa pronajme a  prodá byt 
č. 18 o velikosti 1 + 1 (32,38 m2) v objektu Nemoc-
niční 1149/12a – růžový dům na sídlišti. Nájemné: 
14,08 Kč/m2 + zálohově služby, kupní cena bytu: 
253.000 Kč, lze splácet ve 48 splátkách po 5.349 Kč 
(v  tom případě se skládá kauce před podpisem 
smlouvy o  uzavření budoucí kupní smlouvy: 
23.000 Kč). Bližší informace: Městský úřad Krás-
ná Lípa, Masarykova 246/6, kancelář č. 11, nebo 
na www.krasnalipa.cz.

V minulém týdnu jsme si s partnery v Demitz-Thu-
mitz a s paní starostkou Giselou Pallas, potvrdili zá-
jem připravit společný přeshraniční projekt k histo-
rii a rozvoji turistiky na Krásnolipsku, k průmyslové 
historii Krásné Lípy a k historii zpracování a využití 
kamene v  Horní Lužici a  v  obci Demitz-Thumitz. 
Součástí projektu bude i vybudování muzea turis-
tiky v Krásné Lípě a návštěvnické expozice v part-
nerské obci.

Za tímto účelem nabízí k pronájmu nebytové pro-
story (obchod) o výměře 115 m2 v přízemí budovy 
obecního úřadu se samostatným vchodem (stude-
ná a teplá voda, WC, vytápění elektřinou, skladové 
prostory, alarm). Výše nájmu bude stanovena do-
hodou (maximálně do  výše 500 Kč/měsíc). Bližší 
informace na  oudoubice@volny.cz nebo telefonu 
737 276 982.

Za tímto účelem nabízí k pronájmu nebytové pro-
story (obchod) o výměře 115 m2 v přízemí budovy 
obecního úřadu se samostatným vchodem (stude-
ná a teplá voda, WC, vytápění elektřinou, skladové 
prostory, alarm). Výše nájmu bude stanovena do-
hodou (maximálně do  výše 500 Kč/měsíc). Bližší 
informace na  oudoubice@volny.cz nebo telefonu 
737 276 982.

V rámci bezpečnostní akce, ve spolupráci s míst-
ním oddělením Policie ČR, rozdáme krásnolip-
ským dětem 500 ks bezpečnostních refl exních 
pásek.

Hořela další ruina. Tentokrát se jednalo o budo-
vu bývalého skladu u vlakového nádraží. Nádra-
ží nám dělá již léta ostudu, změna není zatím 
na obzoru. Snad, že bychom si koupili.

Poslední sněhová nadílka zkomplikovala do-
pravu i v Krásné Lípě. Nakonec vše vyřešil ZETOR 
našich technických služeb.

Další schůzka členů destinačního fondu Českého 
Švýcarska se uskutečnila v Domě ČŠ v Krásné Lípě. 
Téměř plný sál nejdříve vyslechl asi hodinovou pre-
zentaci a  představení činnosti, pak několik bližší 
seznámení některých členů DF. A nakonec půl ho-
dinková diskuze. Docela fajn. Náš destinační fond 
založený zhruba v roce 2008 se později stal vzorem 
pro další tři destinace v Ústeckém kraji. O.p.s. ČŠ se 
v  roce 2006 - 2007 dostala na  vrchol a  tak začala 
dělat některé další regionální aktivity. 
Jako host zde vystoupil Tino Richter z Turistického 
svazu Saské Švýcarsko, který slaví 25. výročí zalo-
žení. A mimo jiné ukázal jejich aktivity a zajímavá 
čísla o Saském Švýcarsku ve vztahu k cestovnímu 
ruchu.

V  Rumburku na  Dýmníku se konalo 5. zasedání 
starostů obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 
Témata: odpadové hospodářství na  Šluknovsku, 
plánované opravy krajských komunikací v  regio-
nu, omezování fi nancování veřejně prospěšných 
prací, rostoucí škody na  zemědělských porostech 
způsobené černou zvěří, fi nancování opatrovnictví 
ze strany státu - máme mnoho společných témat. 
Je dobré spojovat síly v obecných tématech, i když 
ani to často, ve směru k centru, mnoho nepomáhá.

Po  několika letech zasílání žádostí nás letos Ús-
tecký kraj potěšil. Na  jednání starostů v  Rumb-
urku jsme se dnes od  SÚS Děčín dozvěděli, které 
komunikace se letos dočkají nových povrchů. Nás 
se týká celoplošná oprava komunikace ke kapličce 
ve Sněžné a nový povrch mezi Kyjovem a Doubice-
mi. V druhé polovině roku pak začne velká rekon-
strukce od náměstí ve směru na Vlčí Horu a dálo až 
do Velkého Šenova.

Město Krásná Lípa vyhlašuje záměr pronajmout 
byt č. 1 o velikosti 1 + 1 (44,92 m2) v objektu Ne-
mocniční 1148/12 – Dům s pečovatelskou službou. 
Jedná se o  bezbariérový byt v  přízemí, upravený 

pro vozíčkáře. Žadatel musí splňovat podmínky pro 
umístění do Domu s pečovatelskou službou. Bližší 
informace: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 
246/6, kancelář č. 15, nebo na www.krasnaipa.cz.

K á á Lí j dá

Město pronajme 
a prodá byt

Připravujeme 
společný projekt se 
saským partnerem

Obec Doubice hledá 
provozovatele místního 
obchodu s potravinami

lší hů k čl ů d č íh f d Č kéh

Destinační fond ČŠ je 
vzorem i pro jiné

Starostové Šluknovska 
jednali na Dymníku

I ke kapličce ve Sněžné 
se bude jezdit lépe

Mě t K á á Lí hl š j á ě j t íčkář Ž d t l í lň t d í k

Město pronajme byt v Domě s pečovatelskou službou
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BŘEZEN 2016 

Sedm statečných 
 Podle mnohých ten nejlepší western všech dob. 
 Legendární western je mistrovským příběhem o sedmi 

pistolnících, kteří se nechají najmout hrstkou chudých 
mexických vesničanů, aby bránili jejich životy a 
majetek před bandou chtivých desperátů.  

 Western, od 12 let, 128 minut. Vstupné 60,- Kč.              

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.                            

  Středa 16.3. 
1900 hodin 

 Animáčky 2 
 Jedenáct animovaných filmů pro děti vytvořili studenti 

a absolventi filmových a uměleckých škol. V krátkých 
příbězích ožívá babiččina kuchyně, děti se dostanou 
mezi skauty i staré indiány, dozví se, jak vzniklo pivo… 

 Rodinný, animovaný, 56 minut. Vstupné 40,- Kč.               

 Čtvrtek 24.3. 
1700 hodin 

  Neděle 13.3. 
1500 hodin 

 Pátek 25.3. 
1700 hodin 

    Pírkovo dobrodružství 
 Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří 

ani sokolí silou. Jednoho dne se mu naskytne jedinečná 
příležitost. Sebere odvahu a vydá se za dobrodružstvím, 
na jehož konci leží vysněné africké zimoviště. Tak 
roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný 
humoru a nadhledu z ptačí perspektivy. 

 Animovaný, 90 minut. Vstupné 40,- Kč.                              

    Ant-Man 
 Bývalý zloděj vybavený pozoruhodnou schopností 

zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit 
svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému 
mentorovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho 
úžasném obleku Ant-Mana.  

 Nevhodné pro mládež do 12 let. 
 Akční, 117 minut. Vstupné 40,- Kč.                                    

  Středa 30.3. 
1900 hodin 
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16. ročník mezinárodní akce k  podpoře dětského 
čtení, která probíhá na mnoha místech ČR, se z pát-
ku 1. dubna na sobotu 2. dubna uskuteční i v Měst-
ské knihovně v Krásné Lípě. Přihlášky a další infor-
mace dostanete v městské knihovně.

Jemné cvičení v  klidném tempu, protažení těla, 
uvolnění, autorehabilitace, nácvik správného 
dýchání pod vedením cvičitelky Ireny Kubicové 
se bude konat pravidelně v  DPS ve  dnech: 16. 3. 
Od 10:00 do 11:00 ve žlutém DPS, 23. 3. Od 10:00 
do 11:00 v modrém DPS a 30. 3. Od 10:00 do 11:00 
ve žlutém DPS. Akce je zdarma a je určena i pro ve-
řejnost. Více informací na tel.: 728 974 010.

Přijďte si 15. 3. mezi 10:00 až 12:00 do  žlutého 
DPS pohrát s  korálky a  vyrobit si ozdobné závěsy 
do oken nebo na zeď. Přihlásit se můžete u lektror-
ky Hanky Štroblové na tel.: 728 974 010. Vstupné je 
zdarma a je určena i veřejnosti.

22. 3. Od  10:00 do  12:00 se dozvíte více o  bez-
pečném pohybu chodce ve  vozovce i  mimo ní, 
shlédnete zajímavá videa na  závěr každý obdrží 
od  policejní preventistky Petry Trypesové malou 
pozornost. Přednáška se koná v  modrém domě 
DPS. Přihlásit se můžete u  lektrorky Hanky Štrob-
lové na  tel.: 728  974  010. Vstupné je zdarma a  je 
určena i veřejnosti.

VEDEM, aneb cesta terezínských kluků stále pokra-
čuje, 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 ne-
byl 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 fotografi í 
je umístěna na panelech ve 2. patře šluknovského 
zámku.

Výstava dokumentující velikonoční jízdy je od  až 
do 29. března k vidění v ambitu Lorety Rumburk. 
Výstava fotografi í Iva a Michala Šafusových přibli-
žuje 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.
Velikonoční jízdy jsou starý velikonoční zvyk, jehož 
kořeny sahají snad do  16. století. Konají se vždy 
v neděli na Boží hod velikonoční. Letos se uskuteč-
ní v neděli 27. března. Do Mikulášovic se velikonoč-
ní jízda opětovně vrátila roku 2011.

19. 3. mezi 10:00 až 15:00 si můžete ve Vlčihorské 
zahradě upéct chleba a mazance z kvásku. Tradiční 
postupy, ochutnávka, letité vychytávky. Možnost 
odvézt si tříletý kvásek – vlastní skleničku s sebou. 
Vstupné: 100 Kč (včetně lehkého oběda a svačinky 
domů). Přihlášky na tel: 773 111 904 nebo mail: ire-
na.cihakova@nobilis.cz. Pořádá Vlčihorská zahrada, 
z.s. ve spolupráci s Nobilis Tilia s.r.o.

V rámci 20. Hornolužického dne pláteníků, se mů-
žeme v neděli 20. března od 11:00 do 17:00 hodin 
ponořit do  doby pracovitých a  skromných tkalců 
plátna. V zrekonstruovaném muzeu uvidíte názor-
né ukázky historického způsobu pěstování a zpra-
covávání lnu. K  vidění bude i  originál zařízeného 
obývacího pokoje a  pracovny včetně rachotícího 
ručního tkalcovského stavu z  roku 1800. Návštěv-
ník se zde také dozví mnoho zajímavého o vzniku 
a  stavbě hornolužických podstávkových domů. 
Výstava fotografi í od  Rainera Döringa na  téma 
„Na cestě Karáskovým revírem“ představí působivé 
fotografi e z  příhraniční oblasti Horní Lužice a  se-
verní Čechy. Kromě toho budou moci návštěvníci 
shlédnout výstavu „Tenkrát v NDR - každodenní ži-
vot“, která čítá na 1000 exponátů. Hned za rohem 
v  seifhennersdorfském radničním sklípku budou 
s láskou připravována a podávána typická jídla plá-
teníků jako například bramborový pokrm, chlupaté 
knedlíky či bezinková polévka. 
Karáskovy 55. přírodní trhy s  více jak 60 prodej-
ními stánky a  obchodníky se konají na  parkovišti 
u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v his-
torickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof). 
To vše pro malé i  velké se koná dne 20. března 
od 11:00 do 17:00 hodin v centru hornolužického 
příhraničního města Seifhennersdorf. 

Noc s Andersenem 
2016

Jóga pro seniory

Korálkování

22 3 Od 10 00 d 12 00 d í í b

Přednáška policejní 
preventistky

Nové výstavy 
na šluknovském zámku

d k l k d d

Výstava 
o velikonočních jízdách  

Domácí štěstí

V á i 20 H l ži kéh d lát íků ů

Den pláteníků slaví 
jubileum

Čajové středy 
v Domečku Na Kopečku 

v Rumburku

Středa 16.3. - 17:00
Národní týden trénování paměti
V rámci celosvětové akce „Týden uvědomění 
si mozku“ se veřejnost dozvídá o výsledcích 
výzkumu a o tom, jak si můžeme cvičit pa-
měť. Povídání s trenérkou paměti Agentury 
Pondělí Terezou Chrbolkovou. 

Středa 16.3. 2016 - 19:00
František Šesták - Route 66
Přednáška cyklocestovatele o  trase dlouhé 
4.135 km z Los Angeles do Chicaga po nej-
slavnější americké „Matce cest“ - ROUTE 66. 
Cestu absolvoval s  kolegou Janem Hájkem 
z Plzně. Věnovali si ji jako dárek k životnímu 
výročí stejné výše, jakou má číslo silnice. 
Projeli spolu osm států Unie, tři časová pás-
ma, pouště a  polopouště, náhorní plošiny, 
několik indiánských území i velkoměsta.

Středa 23.3. 2016 - 19:00
Violoncellový koncert s velikonočním 
zamyšlením
Koncert Pavlíny Marcínové a jejích žákyň ze 
ZUŠ Rumburk. V tomto složení zahrají popr-
vé veřejně. Zazní slavné fi lmové, ale i klasic-
ké melodie.
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V  neděli odpoledne patřil Kulturní dům v  Krásné 

Lípě dětem a jejich maskám, konal se zde totiž tra-

diční dětský karneval. Pro návštěvníky byl připra-

ven dvouhodinový program plný tance, ale přede-

vším soutěží, do kterých se zapojili nejen děti, ale 

i jejich dospělácký doprovod. Zábavným odpoled-

nem provázel Mirek Vais a o hudební doprovod se 

staral DJ Jirka Koubek.

V Mateřském centru Beruška je veselo za každého 
počasí. V úterý 9. 2. bylo ale ještě veseleji. Připoji-
li jsme se k masopustnímu veselí a uspořádali pro 
naše nejmenší malý karneval. Děti se z  malých 
neposedů proměnily např. v  květinovou vílu, Čer-
venou Karkulku nebo kocoura v botách. Užili jsme 
si soutěže a  tanečky a  děti nakonec čekala malá 
odměna. Pokud Vám náš malý karneval utekl, nebo 

jste u nás ještě nebyli, nevěšte hlavu. V mateřském 
centru Vás i Vaše nejmenší rádi přivítáme. Přijít mů-
žete každé úterý a pátek od 9:00 do 11:30. Kromě 
pravidelných aktivit – taneční hrátky s  písničkou 
a  výtvarné tvoření – plánujeme 22. 3. velikonoční 
zdobení. Přijďte si hrát a užít si společně čas s na-
šimi ratolestmi.

(JH)

V  půlce února se uskutečnila už dvacátá burza 
dětského oblečení a  hraček, tentokrát zaměřená 
na jaro a léto. Z předchozích zkušeností jsme vědě-
li, že na jaře je zájem o něco menší než na podzim. 
To se v pátek při příjmu potvrdilo počtem prodá-
vajících, kterých přišlo 25, což je o  17 méně než 
na  podzim 2015. Přesto byl přinesen úctyhodný 
počet věcí k prodeji v počtu přes tisíc věcí. V sobotu 
nás velmi mile překvapil zájem kupujících, který byl 
zatím největší, co jsme dosud zaznamenali. Nové-
ho majitele našlo 35% věcí, což je rekord, který padl 
poprvé za  13 let, co burzy pořádáme. Celá akce 
proběhla v  klidu a  bez komplikací zejména díky 
dostatečně velkému prostoru sálu krásnolipského 
kulturního domu a také díky dobrovolnicím a dob-
rovolníkům, kteří tvoří perfektně fungující tým, kde 
každý už ví, co dělat. Velkými pomocníky nám byly 
opět naše děti, které jsou opravdu úžasné, praco-
vité a  začínají být v  našem týmu nenahraditelné. 
Všem dětem i dospělým, kteří pomáhali, bych ráda 
poděkovala, že se díky nim prodala spousta oble-
čení, bot, povlečení, hraček, knížek, DVD a dokonce 
i  jízdní kolo. Burzu uspořádalo Mateřské centrum 
Beruška Krásná Lípa, z. s. za podpory města Krásná 
Lípa. 

(Lada Hrnečková)

V Krásnolipské otužilecké plovárně se sešli otužilci 
z  celého regionu. Téměř tři desítky plavců a  plav-
kyň se ponořily do chladných vod rybníku Cimrák. 
Otužilecké stálice z  Varnsdorfu doplnila početná 
delegace z Mikulášovic pod vedením paní starost-
ky Trojanové. Přijela i skupina z Rumburku a České 
Kamenice. Mezi otužilci měla poprvé svého zástup-
ce i Krásná Lípa, v osobě mokrého Pavla Suchého. 
Více fotografi í Michala Šafuse najdete na  https://
photos.google.com/…/AF1QipOgXSkIdcHixJp-
7kpVT83fGTkO…

Děti se bavily 
na karnevalu

Masopustní veselí v Berušce

ůl k l d b

Zájem o nákup 
na Beruškové burze 

byl překvapivý

á li ké t žil ké l á ě šli t ži

Otužilci v Krásné 
Lípě potřetí
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Festival nejúspěšnějších cestovatelských a  outdo-

orových fi lmů uplynulé sezony, Expediční kame-

ra, opět míří do severních Čech, tentokrát do kina 

v  Krásné lípě. A  opět jsme nejsevernější fi lmový 

festival tohoto druhu. Jedná se už o 7. ročník, který 

bude probíhat v termínu od 18. února až do 5. dub-

na ve více než 200 českých a slovenských městech. 

Naši diváci se mohou na fi lmový festival těšit v so-

botu 26. března v  kině v  Krásné Lípě, kde festival 

proběhne v odpoledních hodinách od 13:00 hodin.

Diváci budou mít možnost shlédnout ty nejlepší 

snímky o dobrodružných výpravách za zapomenu-

tými národy a tajuplnými místy, o poznávání staro-

bylých kultur i extrémních expedicích do těch nej-

nedostupnějších míst Afriky a  Asie i  neuvěřitelné 

výkony na hranici lidských možností v Alpách. Sta-

nou se svědky extrémního výkonu, kdy se podařilo 

zdolat všechny čtyřtisícové vrcholy v Alpách za ne-

uvěřitelných 80 dní. Nemožné, tedy pokud nemáte 

kondičku jako Ueli Steck a Michael Wohlleben. Čeká 

je 1000 kilometrů na kole a nastoupají přes 100 000 

výškových metrů. Žádný motor, jen síla lidského 

odhodlání a  energie. Pokud se chcete stát svědky 

nadlidského sportovního výkonu, nenechte si ujít 

82 vrcholů!

Odpověď na  otázku kým vším je Himalaya, vám 

JE VE VELKÉM OHROŽENÍ  A ZNIČENÍ.                       

Nachází se mezi Dlouhým dolem a Vlčí horou, pod 

Kamenným vrchem, v lese u křižovatky lesních cest.

Na první pohled dřevěná bouda v podobě seníku, 

krmelce, kůlny na  dřevo nebo na  nářadí pro lesní 

dělníky, které se dříve stavěly. Po  otevření neu-

zamykatelných dveří NAPROSTÁ BOMBA!!

Uvnitř je oštukovaná pěkná kaplička s  krásnou 

a udržovanou výzdobou. O kapličku se starají „neo-

fi ciální správci“ Miluška Sembdnerová z Rumburku 

a Ladislav Hájek z Kyjova.

Kaplička byla postavena pravděpodobně v polovi-

ně 19.století a prakticky se nic o ní neví. Zub času 

na ní ale zanechal těžké rány. Kaplička za poslední 

roky začala ujíždět z pískovcových kamenů, uvnitř 

se zvětšují ve štuku trhliny, zadní stěna je ujetá již 

o 15 cm a drží silou vůle. Prkna ve spodní části celé 

kaple jsou shnilá, shnilý je i  celý práh do  vchodu 

kaple a uvnitř celá podlaha.

PROTO JE NEJVYŠŠÍ ČAS JÍ ZACHRÁNIT.

Klub českých turistů Krásná Lípa se ve  spolupráci 

s městem Krásná Lípa tuto jedinečnou historickou 

památku zachrátit.

Obracíme se proto na veřejnost se žádostí o jakou-

koliv pomoc, která přispěje k její záchraně a to tře-

ba radou, či pomocí brigádnické nebo sponzorské.

Děkujeme za podporu.

Kontakt:  Mikuláš Peterka, mobil 602482239,e-mail 

mikulas.peterka@seznam.cz

Ve  třídě 3. B se letos konal Masopust. Toto téma 

se v  naší třídě prolínalo hned několika předměty. 

V hodině čtení jsme si přečetli, jak masopust pro-

žívali naši předkové. Získané informace jsme pro-

věřili formou soutěže Riskuj. V  hodině slohu jsme 

si napsali recept na smažené koblihy a ty jsme po-

tom na Tučný čtvrtek opravdu udělali. V pátek jsme 

ve třídě soutěžili. Dívky a chlapci se utkali v několi-

ka disciplínách jako například v sestrojení masové-

ho strojku, loupání cibule, skládání puzzle pašíka.

V  masopustní úterý, kdy naši předkové pořádali 

průvod masek, jsme se i  my oblékli do  kostýmů 

a o velké přestávce prošli naší školou. Zpívali jsme 

a  cestou se k  nám přidávali i  někteří žáci z  jiných 

tříd. Masopustní obchůzku jsme zakončili ve škol-

ním bufetu, zazpívali jsme a paní uklízečky nám dali 

mísu sušenek.

Na  konec jsme navštívili naši spřátelenou třídu 1. 

a 2. C. Zde jsme opět zpívali. Také jsme si prohlédli 

prostředí a pomůcky naší alternativní třídy. Našim 

žákům se tam moc líbilo. Když jsme celou akci hod-

notili, museli jsme říci :„ Moc se nám to povedlo 

a pěkně jsme si to užili.“

(Hana Brabníková, Dana Caklová)

V  polovině února jsme vyrazili na  výlet do  Prahy. 

Naším cílem byla Národní galerie ve Valdštejnské 

jízdárně a výstava Bez hranic - Umění v Krušnohoří 

mezi gotikou a renesancí. Plný autobus dětí ze škol 

Šluknova a  Krásné Lípy vesele štěbetal a  v  Praze 

jsme byli coby dup.

Výstava nás úplně pohltila. Černé panely plné sta-

rodávných světců, obrovské obrazy, draci, mučed-

níci, knihy s  tajuplným písmem. Jako bychom se 

v čase ocitli mezi nimi. A nakonec nás čekala dílna, 

kde jsme si mohli obléknout středověké pláště, vy-

zkoušet pečetě a razítka, poznat práci řezbářů.

Z  výstavy jsme zamířili na  Karlův most a  čekala 

nás krásná procházka mezi výtvarníky a hudební-

ky na Staroměstské náměstí. Stihli jsme i odbíjení 

hodin a postavy v orloji. Pak už šup, rychle se najíst 

a autobus nás odváží domů. Byl to krásný den, dě-

kujeme i Schrödingerovu institutu, že jsme se moh-

li na výstavu podívat.

Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony 
na Expediční kameře 2016 v Krásné Lípě

Znáte kouzelnou dřevěnou kapličku sv. Anny?

lk

Masopust ve 3.B
V l i ě ú j ili ýl d P h

Návštěva Národní 
galerie

pomůže najít vizuálně působivý fi lm, který vznikl 

během třítýdenního treku litevské fi lmařky Berty 

Tilmantaite. Himalaya je legenda, kterou nám vítr 

šeptá do  uší, když stoupáme v  horách výš a  výš. 

Jméno „Himalaya“ znamená „domov sněhu“ a ona 

je přitom domovem devíti z  deseti nejvyšších vr-

cholů na zemi, které jsou pokryty věčným sněhem 

a ledem.

Diváci také uslyší příběh řeky Colorado, jejíž ústí 

bylo na počátku dvacátého století obklopeno rost-

linami, kdysi mohutný tok ale už více než dvě deká-

dy nespatřil moře. Vyschl vždy dřív, než se k němu 

dostal. Až do  jara 2014. Dva národy se rozhodly 

Colorado opět propojit s  mořem. Snímek Mizející 

Delta divákům kromě oživení delty také ukáže, jak 

neumíme pečovat o cenné zdroje okolo nás.

Nejnovější fi lm Pavla Barabáše Suri diváky zavede 

na dobrodružnou plavbu po neznámé africké řece 

i  na  putování pralesem, na  jehož konci je území 

obávaného kmene Suri, který se rozhodl bojovat 

za  svoje tradice a  původní způsob života. Budou 

mít dost síly národy, po tisíce let bránící svoje tra-

dice, odolat tlaku naší civilizace?

Dva britští dobrodruzi Tom Allen a Leon McCarron 

se rozhodnou sjet nejdelší íránskou řeku Karun 

od pramene až k místu, kde se vlévá do Perského 

zálivu. Karun jim ale brzy ukáže, že si ukousli pří-

liš velké sousto. Kromě adrenalinu na divoké řece 

je jejich cílem zejména poznat kulturu tajuplného 

starobylého národa.



strana 810. března 2016

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz., Adresa redakce: Městský 
úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412  354  820. Sazba a  tisk: TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s  r.o., Registrováno u  Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E  12238.

USNESENÍ 
z 23. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24. 02. 2016      

I. Hlavní program
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 23 – 01/2016 
RM projednala přípravu 8. jednání ZM s  následujícími body pro-
gramu:
- Rozpočet města 2016,
- Hospodaření příspěvkových organizací a  obchodní společnosti 
města. 
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 1086/3, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 23 – 02/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1086/3 o výměře 
1200 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu 
Gabriele Karmanové, bytem Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa 
za cenu 29 500 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, porosty 5 500 
Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prode-
je a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Pronájem pozemků - vyhlášení - Usnesení RM č. 23 – 
03/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
- p. p. č. 690 o výměře 2414 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy,
- p. p. č. 2289 o výměře 988 m2, k. ú. Krásná Lípa,
- p. p. č. 2292/2 o výměře 190 m2, k. ú. Krásná Lípa. 
Prodej části st. p.  č. 3, části p.  p.  č. 1581, 1582 a  p.  p.  č. 
1588/3, vše k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 23 – 04/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části st. p.  č. 3, části p.  p.  č. 
1581, části p. p. č. 1582 a p. p. č. 1588/3 o výměře 916 m2, vše k. ú. 
Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Evě Horčičkové, 
bytem Osadní 5, Rumburk a  Martinu Kapiasovi, bytem Božkova 
408, Karviná za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 30 Kč/m2 nad 
základní výměru. 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 p. p. č. 589 a 590/1, k. ú. Vlčí Hora 
Usnesení RM č. 23 – 05/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 589 o  výměře 588 m2 
a p. p. č. 590/1 o výměře 1636 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem 
výstavby rodinného domu Jakubu Karbusickému, bytem Vlčí Hora 
45, Krásná Lípa za cenu 73 220 Kč (do základní výměry 18 000 Kč, 
nad základní výměru 30 720 Kč, porosty 24 500 Kč). Prodej bude 
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Prodej je včetně nájem-
ního vztahu. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej části p. p. č. 176/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 23 – 06/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 176/1 o výměře 94 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady a zajištění 
příjezdu Miroslavu Korábovi, bytem Kyjov 38, Krásná Lípa za cenu 
2 820 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 23 – 07/2016 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy Marii Hánové, bytem Kyjov 22, Krásná Lípa z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města. 
Prodej části p. p. č. 577/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
Usnesení RM č. 23 – 08/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 577/3 o výměře 261 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem podnikání Marii Hánové, 
bytem Kyjov 22, Krásná Lípa a Josefu Halíkovi, bytem Pod Saharou 
714, Libčice nad Vltavou za cenu 52 200 Kč. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené. 
Prodej částí p. p. č. 1159/1, 1166/2 a 1166/6, vše k. ú. Krás-
ná Lípa  - Usnesení RM č. 23 – 09/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1159/1 o výměře 
301 m2, části p. p. č. 1166/2 o výměře 222 m2 a části p. p. č. 1166/6 
o výměře 283 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 
Stanislavě a  Stanislavu Lešovým, oba bytem Rumburská 658/4, 
Krásná Lípa za  cenu 18  400 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej části p. p. č. 761/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 23 – 10/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.  p.  č. 761/1 o  výměře 
325 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Josefu a Pav-
líně Trnkovým a Petru Trnkovi, všichni bytem Jugoslávská 501/13, 
Krásná Lípa za  cenu 4  875 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady 
s prodejem spojené. 
Prodej p.  p.  č. 177 a  části p.  p.  č. 176/1, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 23 – 11/2016 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 177 o  výměře 982 m2 
a části p. p. č. 176/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstav-
by rodinného domu Davidu Královi, bytem Stepní 297/16, Rum-
burk za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry a 35 Kč nad základní 
výměru. 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. 
Směna p.  p.  č. 157/1 a  části p.  p.  č. 161/1 za  část p.  p.  č. 
172/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy - Usnesení RM č. 23 – 
12/2016 
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 157/1 o výměře 636 m2 
a části p. p. č. 161/1 o výměře 424 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za část p. p. č. 172/1 o výměře 200 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
s Václavem Pešťákem a  Gabrielou Sedláčkovou, oba bytem Kyjov 
109, Krásná Lípa z  důvodu zajištění přístupu k  objektu Kyjov 18. 
Rozdíl výměr bude účtován částkou 30 Kč/m2. Náklady se směnou 
spojené uhradí směnitelé rovným dílem. 
Směna části p. p. č. 1084 a části st. p. č. 19 za část p. p. č. 
127, vše k. ú. Zahrady - Usnesení RM č. 23 – 13/2016 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 1084 o výměře 412 
m2 a části st. p. č. 19 o výměře 220 m2 za část p. p. č. 127 o výměře 
180 m2, vše k. ú. Zahrady s Marií Kratochvílovou, bytem Krásný Buk 
100, Krásná Lípa z důvodu majetkoprávního vypořádání místní ko-
munikace. Rozdíl výměr bude účtován částkou 30 Kč/m2. Náklady 
se směnou spojené uhradí směnitelé rovným dílem. 
Byty - pronájem - byt č. 4, Masarykova 16/1 
Usnesení RM č. 23 – 14/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Masarykova 16/1 Leoši Virglerovi, 
bytem Křinické náměstí 15/17, Krásná Lípa. Veškeré opravy a úpra-
vy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - pronájem - byt č. 1, Nemocniční 952/18 
Usnesení RM č. 23 – 15/2016 
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 952/18 Jiřímu Lo-
botkovi, bytem Sportovní 147, Rumburk. Veškeré opravy a úpravy 
si provede nájemce na vlastní náklady. 
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt č. 18, Nemocnič-
ní 1149/12A - Usnesení RM č. 23 – 16/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout a  prodat nejdříve od  1. 5. 
2016 byt č. 18, Nemocniční 1149/12A. Byt I. kategorie o velikosti 
1+1 (32,38 m2, sazba nájemné 14,08 Kč/m2). Kauce 23 tis. Kč před 
podpisem smlouvy o  uzavření budoucí kupní smlouvy v  případě 
splácení kupní ceny ve splátkách. Veškeré opravy a úpravy si prove-
de nájemce na vlastní náklady. Podmínkou nájmu bytu je uzavření 
budoucí kupní smlouvy při uhrazení kupní ceny bytové jednotky 
v minimální výši 253 tis. Kč před podpisem smlouvy o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy příp. uhrazení kupní ceny v max. 48 měsíčních 
anuitních splátkách. 
Ošetření památného stromu - Usnesení RM č. 23 – 17/2016 
RM schvaluje podání žádosti k Agentuře ochrany přírody a krajiny 
ČR, Správa CHKO Labské pískovce Děčín o povolení ošetření památ-
ného stromu na p. p. č. 1356, k. ú. Vlčí Hora. 
III. Různé
Ukončení smlouvy na pronájem pozemků 
Usnesení RM č. 23 – 18/2016 
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy na pronájem pozemku č. 
2012/23/15 - 348, nájemce Ing. Ladislav Mlýnek, bytem Šibenička 
737, Mnichovice, dohodou ke dni 31. 12. 2016. 
Prodej a  pronájem nemovitostí - Usnesení RM č. 23 – 
19/2016 
RM schvaluje zrušení vyhlášení záměru obce prodat či pronajmout 
objekt Elišky Krásnohorské 781/19 – objekt s bytovými prostory st. 
p. č. 662/8 o výměře 904 m2, k. ú. Krásná Lípa, z důvodu zachování 
objektu pro potřeby města. 
Byty - nájemní smlouvy - Usnesení RM č. 23 – 20/2016 
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky 
dle předloženého návrhu. 
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 1, Nemocniční 1148/12 - 
Dům s pečovatelskou službou - Usnesení RM č. 23 – 21/2016 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Nemocniční 
1148/12 (Dům s pečovatelskou službou). Byt I. kategorie o velikos-
ti 1+1 (44,92 m2, sazba 30,46 Kč/m2). Veškeré případné opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. 
Domovní řád - Usnesení RM č. 23 – 22/2016 
RM schvaluje Domovní řád bytů a  nebytových prostor v  majetku 
města Krásné Lípy v předloženém znění. 
Nebytové prostory - kůlny - Usnesení RM č. 23 – 23/2016 
RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 99/21/15 - 215 
nájemníkům Štefanovi a  Martě Kurucovým, oba bytem Pražská 
276/10, Krásná Lípa, na nájem 2 ks kůlen na st. p. č. 215/2, k. ú. 
Krásná Lípa, z důvodu prodlení s placením nájemného. 
Rozhledna na Maškově vrchu - smlouva o spolupráci 
Usnesení RM č. 23 – 24/2016 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci mezi lead part-
nerem Euroregionem Nisa a projektovými partnery č. 2016/49/14 
- 55 na  projekt „Koukáme se k  sousedům - rozhledny a  vyhlídky 
česko - saského příhraničí“. 
Dotační program Udržování a  obnova kulturního dědictví 
venkova - Usnesení RM č. 23 – 25/2016 

RM se seznámila s dotačním programem Ministerstva zemědělství 
ČR č. 16 - Udržování a  obnova kulturního dědictví venkova. RM 
bere na  vědomí podání žádostí na  poskytnutí dotace na  opravu 
dvou kapliček a vybudování místa pasivního odpočinku.  
Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení na veřejnou ka-
nalizační síť - Usnesení RM č. 23 – 26/2016 
RM schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Krásná Lípa pro Dotační program na připojení 
na veřejnou kanalizační síť pro roky 2015 - 2016. Jedná se o tyto 
žadatele:
-  Hlaváčková Antonie, Havlíčkova 970/25 - smlouva č. 

2016/49/15 - 49,
-  Pisková Světla Ing., Zlonická 704/1, Praha - smlouva č. 

2016/49/15 - 50,
-  Polák Martin Ing., Poláková Věra, Frindova 1174/8a - smlouva 

č. 2016/49/15 - 52,
-  Hlína Milan, Hlínová Ludmila, Frindova 652/6 - smlouva č. 

2016/49/15 - 53,
-  Kratochvíl Miroslav, Mánesova 967/14 - smlouva č. 

2016/49/15 - 54,
-  Jaroslav Vašut, Zuzana Vašutová, El. Krásnohorské 958/18 - 

smlouva č. 2016/49/15 - 58,
- Sklenka Pavel, Mánesova 1022/30 - smlouva č. 2016/49/15 - 59. 
Zábor veřejného prostranství - Usnesení RM č. 23 – 27/2016 
RM neschvaluje vydání souhlasu panu Eduardovi Špičkovi s umís-
těním kiosku v době od března do září na Křinickém náměstí nebo 
u domu OPS České Švýcarsko dle předloženého zákresu. 
Mobilní služby - Usnesení RM č. 23 – 28/2016 
RM se seznámila s  nabídkami mobilních operátorů na  poskyto-
vání mobilních služeb na další období. RM schvaluje prodloužení 
smluvního vztahu formou dodatku ke  smlouvě č. 2007/19/19 
- 410, vč. Dílčí smlouvy (technické specifi kace), se společností 
Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10, na po-
skytování mobilních služeb, dle předložené nabídky. 
Vodafone - dohoda o přistoupení ZŠ a MŠ Krásná Lípa p. o. 
Usnesení RM č. 23 – 29/2016 
RM schvaluje Dohodu o  přistoupení ZŠ a  MŠ Krásná Lípa p.  o. 
k  Rámcové smlouvě o  poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 2007/19/19 - 410 
(č. 009313), dle předloženého návrhu.  
Inspekční činnost - Usnesení RM č. 23 – 30/2016 
RM přijímá opatření k  odstranění nedostatků zjištěných při in-
spekční činnosti u organizace Základní škola a Mateřská škola Krás-
ná Lípa, p. o. dle přílohy. RM schvaluje vyřízení stížností, na základě 
kterých byla u organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa, p.  o. provedena inspekční činnost, dle přílohy. RM rozhodla 
neodvolat z funkce ředitelku organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa, p. o. RNDr. Ivanu Preyovou. RM schvaluje Tisko-
vou zprávu města Krásná Lípa k průběhu a výstupům z kontrolní 
činnosti České školní inspekce.  
Roční zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za rok 2015 
Usnesení RM č. 23 – 31/2016 
RM doporučuje ZM schválit Roční zprávu o  výsledcích fi nančních 
kontrol za rok 2015 vč. zpráv příspěvkových organizací města Krás-
ná Lípa v předloženém znění.  
Účetní závěrka p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 2015 
Usnesení RM č. 23 – 32/2016 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa k 31. 12. 2015 v předloženém znění. 
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 23 – 33/2016 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření příspěvkové or-
ganizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2015 
v předloženém znění. 
Zpráva o inventarizaci majetku p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 23 – 34/2016  
RM schvaluje Zprávu o provedené inventarizaci majetku v p. o. ZŠ 
a MŠ Krásná Lípa za rok 2015 v předloženém znění. 
Účetní závěrka p. o. Kostka Krásná Lípa za rok 2015 
Usnesení RM č. 23 – 35/2016 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Kostka Krásná 
Lípa k 31. 12. 2015 v předloženém znění. 
Zpráva o hospodaření Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Usnesení RM č. 23 – 36/2016 
RM doporučuje ZM schválit Zprávu o  hospodaření příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa za rok 2015 v předloženém znění. 
Zpráva o inventarizaci majetku p. o. Kostka Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 23 – 37/2016 
RM schvaluje Zprávu o  provedené inventarizaci majetku v  p.  o. 
Kostka Krásná Lípa za rok 2015 v předloženém znění. 
Kostka Krásná Lípa p. o. – projekty 
Usnesení RM č. 23 – 38/2016 
RM doporučuje ZM schválit organizaci Kostka Krásná Lípa, p.  o. 

přijetí příspěvku od  Nadačního fondu Albert ve  výši 31  200 Kč 
na projekt Učíme se s Kostkou. RM doporučuje ZM schválit orga-
nizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. příspěvek z Nadace ČEZ na projekt 
Klub Včelka 2016 ve výši 70 000 Kč. 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - projekty - Usnesení RM č. 23 – 
39/2016   
RM bere na vědomí podání žádosti příspěvkové organizace Základ-
ní škola a  Mateřská škola Krásná Lípa do  Rozvojového programu 
MŠMT - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám 
žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2016.
Harmonogram inventarizace p. o. v roce 2016 
Usnesení RM č. 23 – 40/2016 
RM schvaluje pokyny (harmonogramy) k provedení inventarizace 
příspěvkových organizací města Krásná Lípa v  roce 2016 v  p.  o. 
Kostka Krásná Lípa a p. o. Základní škola a Mateřská škola Krásná 
Lípa v předloženém znění.  
Pracovní cesta 
Usnesení RM č. 23 – 41/2016 
RM doporučuje ZM schválit čtyřdenní zahraniční pracovní cestu pro 
statutární zástupce města do  Polska, města Zyrardow za  účelem 
spolupráce v oblasti kulturního dědictví rodiny Dittrichů a Hielle. 
Dar 
Usnesení RM č. 23 – 42/2016 
RM neschvaluje poskytnutí fi nančního daru Oblastní charitě Červe-
ný Kostelec, se sídlem ul. 5. května 1170, Červený Kostelec.  
Dotace - neschválení 
Usnesení RM č. 23 – 43/2016 
RM neschvaluje poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené 
Ústeckého kraje se sídlem Štefánikova 25, Ústí nad Labem. 
Souhlas s užitím znaku města 
Usnesení RM č. 23 – 44/2016 
RM uděluje souhlas s užitím znaku města pro účely obrazové pří-
lohy publikace Klíč ke  znakům měst České republiky panu Petru 
Houzarovi, Švermova 272, Brno. 
Organizační složky města Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 23 – 45/2016 
RM doporučuje ZM schválit organizační složky města Krásná Lípa 
platné od roku 2016 v předloženém znění. 
Pohledávky k  rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31. 12. 2015 - Usnesení RM č. 23 – 46/2016 
RM bere na vědomí stav pohledávek k rozpočtovým příjmům měs-
ta Krásná Lípa k 31. 12. 2015. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2016 
Usnesení RM č. 23 – 47/2016 
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimo-
řádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 
2016 a termíny konání všech inventur dle předloženého návrhu. 
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2016 
Usnesení RM č. 23 – 48/2016 
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a  složení jed-
notlivých inventarizačních komisí pro rok 2016 dle Harmonogramu 
úkolů k  zabezpečení řádné a  mimořádné inventarizace majetku 
a závazků města Krásná Lípa pro rok 2016. 
Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny 
Usnesení RM č. 23 – 49/2016 
RM schvaluje dodatek č. 7 ke  smlouvě o  poskytování stravování 
mezi městem Krásná Lípa a p. o. Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa, s účinností od 1. 3. 2016. 
Zpráva o činnosti kulturního domu 
Usnesení RM č. 23 – 50/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti kulturního domu za rok 2015. 
Zpráva o činnosti městské knihovny  
Usnesení RM č. 23 – 51/2016 
RM bere na  vědomí Zprávu o  činnosti městské knihovny za  rok 
2015. 
Program kina a kalendář akcí kulturního domu na březen 
2016  
Usnesení RM č. 23 – 52/2016 
RM bere na  vědomí program a  kalendář akcí kulturního domu 
na březen 2016. 
Zpráva o plnění úkolů z 21. RM 
Usnesení RM č. 23 – 53/2016 
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 21. RM. 
IV. Informace
Informace 
RM projednala následující zápisy:
- Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 2. 
2. 2016.
- Zápis z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 18. 2. 2016. 

Jan Kolář
Jana Drobečková


