
Dům služeb, nepřehlédnutelný objekt ve středu 
města, v těsné blízkosti radnice a náměstí, je ve 
všech svých parametrech odrazem doby, ve které 
byl postaven. 
Na konci životnosti je velmi nákladný systém 
vytápění – akumulační elektrické topení AKURA. 
Plochá střecha si již dlouhá léta říká o zásadní 
rekonstrukci. Původní krytina z izolačních 
lepenkových pásů je na mnoha místech poškozená 
a dílčí opravy nikdy defi nitivně neodstranily 
opakující se zatékání do objektu. Vnitřní rozvody 
vody a elektřiny již také neodpovídají současným 
standardům.
Vzhledem k vnitřnímu členění budovy se většinou 
těžko hledají nájemci nebytových prostor.

Je tedy již dlouho patrné, že objekt by si zasloužil 
zásadnější rekonstrukci. Vzhledem k jeho velikosti 
a současnému technickému stavu je však také jasné, 
že pouze z prostředků města není rekonstrukce 
reálná.
V průběhu času vzniklo několik studií, které 
reagovaly na možnost získání investičních 
prostředků z různých dotačních titulů. Současný 
záměr počítá s přebudováním Domu služeb na 
Centrum sociální integrace, kde budou poskytovány 
odborné sociální služby, terénní služby, sociální 
rehabilitace, sociální poradenství, volnočasové 
a vzdělávací aktivity atd.
Rozpočet na rekonstrukci, která zahrnuje mj. 
nástavbu 3. nadzemního podlaží (bude eliminována 

problémová plocha střecha), vybudování nové 
plynové kotelny, výměnu oken a dveří, zateplení 
a novou fasádu, je plánován ve výši cca 25 mil. Kč 
včetně vybavení.  Předpokládá se, že bychom mohli 
získat dotaci až ve výši 20 mil. Kč.
Projekt počítá s tím, že v provozu zůstane stávající 
prodejna potravin, kancelář geodeta a právě 
budovaná ordinace praktického lékaře.
Provoz zařízení bude zajištěn prostřednictvím 
městské příspěvkové organizace Kostka, která 
pod vedením Hany Volfové celou koordinuje 
a manažersky zajišťuje.

(J. Kolář)

Zkuste najít šest rozdílů

Tiskárna, která se zabývá výrobou tiskovin pro Školní 

sraz 2010 má plné ruce práce. 

První stovky pamětních listů se jménem 

zaregistrovaných účastníků opustily koncem února 

tiskárnu, aby mohly být připraveny a zkontrolovány 

před distribucí samotným účastníkům školního 

srazu, který se bude konat 5. června. Nejedná se 

totiž „jen“ o památku na tento významný den. Náš 

pamětní list má i něco navíc. Grafi cky je pojatý jako 

nejpopulárnější školní tiskovina, kterou je bezesporu 

VYSVĚDČENÍ. Na první pohled téměř k nerozeznání, 

leč detaily jsou patrné. 

V tabulce předmětů a prospěchu jsou prázdná 

místa. Ta budou sloužit k zápisu kontaktních údajů 

na své spolužáky (jméno, příjmení - telefonní číslo 

- emailová adresa). Jedinečnou příležitost, vyplnit si 

ty nejaktuálnější údaje, budou mít účastníci právě 

v den školního srazu. Všichni registrovaní budou 

mít navíc hlavičku svého „vysvědčení“ vyplněnou 

a ověřenou samotným vedením školy. Chceme totiž, 

aby upomínkové předměty na tuto akci byly co 

nejosobnější, aby si každý účastník tento pamětní 

list uložil do desek ke svým vysvědčením. 

(zn)

371

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 4. března 2010

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 18. března 2010

d l ý b k ř d d ž dl h é ž b k b l ž l blé á l h ř h

Připravuje se rekonstrukce Domu služeb

Pamětní listy pro uchování kontaktů

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010 

ZBÝVÁ JIŽ JEN 92 DNŮ.
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Absolventy Gymnázia Rumburk v seznamu 
nezaměstnaných nehledejte

Nová narůžovělá fasáda secesní stavby na rohu 
ulice Sukovy a Komenského prosvětluje letošní 
tuhou zimu. Každé ráno budova pozře na čtyři 
stovky studentů, aby je odpoledne zase propustila. 
Den za dnem, měsíc za měsícem…
Čtyři roky docházky krát čtyřicet týdnů školního 
roku krát třicet vyučovacích hodin týdně je téměř 
pět tisíc hodin života. Šílená cifra! A nezapomeňte 
ji vynásobit dvěma, jestliže student nastoupí na 
osmileté studium.
Deset tisíc hodin písemek, zkoušení, tápání 
a nevědění, zkrátka stresu! Anebo taky jinak: tisíce 
hodin poznávání, hledání souvislostí, objevování, 
dozrávání.  A přiměřeně času na to, aby si mladý 
člověk ve své hlavě srovnal, ke kterému oboru 
lidské činnosti má blízko, čím by se rád živil.
Jdou vám jazyky, nebo jste spíš šťastlivci, již mají 
blízko k chemii nebo fyzice? Baví vás počítače? Nebo 
raději bloudíte v labyrintu lidské duše či historie? Ve 
druhém ročníku (nebo sextě) si vyberete jeden ze 
čtyř bloků, který nejvíce bude 
korespondovat s vašimi zájmy. 
Žáci si v rámci bloků vybírají 
ze škály předmětů (ICT, 
deskriptivní geometrie, latina, 
západní jazyky, ekonomie, 
fi lozofi e, historie, biologie, 
chemie, fyzika, matematické 
programování aj.). Orientovat 
se v záludnostech angličtiny 
a němčiny jim pomáhají 
rodilí mluvčí, společné 
aktivity s gymnázii v 
Sulzbachu - Rosenbergu 
či Seifhennersdorfu nebo 
účast na celoevropských 
studentských projektech se 
školami ze Soluně, Milána, 
Ellwangenu, Brightonu či 

Madridu.  
Vzdělávání může mít i jinou podobu než vysedávání 
ve školních lavicích; každou zimu studenti sekundy 
a prvních ročníků tráví týden na lyžařském výcviku 
v Krkonoších. Hranice svých tělesných i duševních 
schopností studenti objevují na letním sportovně 
turistickém kurzu v Alpách ve Slovinsku: kdo 
někdy vyzkoušel vysokohorskou turistiku, dobře 
ví, jaké vlastnosti důležité pro život člověk na 
horských chodníčcích nachází - sebedůvěru, výdrž, 
schopnost spolupráce, obětavost.
Pokud jste v tomto školním roce den otevřených 
dveří už propásli, vyťukejte na klávesnici svého 
počítače www.gymrumburk.cz a vyhledejte si vše, 
co vás zajímá. A pokud tam očekávanou informaci 
nenajdete, prostě se přijďte k nám zeptat. 
Vždyť víte, je to ta budova s narůžovělou fasádou 
na rohu Sukovky a Komenského.

(Roman Kroutil, ředitel školy)

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 15.3. 2010 ve Vlčí Hoře a v 
Zahradách a ve čtvrtek 18.3. 2010 v Krásné Lípě. 
Dále pak v pondělí 29.3. 2010 ve Vlčí Hoře a v 
Zahradách a ve čtvrtek 1.4. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
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 
Separují se tyto odpady: papír a  nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, 
baterie, bioodpad.

 Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, 

tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním 

handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, 

tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, 
tel: 777 291 359 
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod. 

Občansko právní poradna 
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00

Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání 
zaměstnání. 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT   9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu. 

Klub VČELIČKA 
PO,ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků 

T-klub pro děti a mládež
ÚT-PA 12:00 – 19:00  

SO 12:00 – 18:00 
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty
 s různým stupněm postižení. 

Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00 

Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.

Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení

Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 6.3. – 7.3. 2010 MUDr. Jiřina Miličová
      Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
• 13. - 14.3. 2010 MUDr. Křemen Adolf 
      Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
• 20. – 21. 3. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav
      J.Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, 
přesto ale doporučujeme správnost uvedených 
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky 
ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 849. Na 
schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz: 
Majitel chaty má nařízenou exekuci na chatu. Pozemek, na kterém chata stojí, patří mně. 
Majitel chaty mi slíbil, že pozemek ode mne odkoupí. Může se exekuce dotknout i vlastnictví 
k takovému pozemku?

Odpověď: 
Pojem „má nařízenou exekuci na chatu“ není zcela přesný. Dlužník dluží peníze. Soud na 
návrh věřitele rozhodne o nařízení exekuce. V rámci tohoto nařízení soudem rozhodne 
soud i o tom, že dlužník není oprávněn nakládat se svým majetkem. Jeho majetkem však 
není pozemek, na kterém chata stojí. Poté exekutor proti vůli dlužníka vymáhá povinnost 
platit podle nějakého pravomocného rozhodnutí státního orgánu. Exekutor nemusí vůbec 
přistoupit k dražbě chaty. Může prodat jiný majetek dlužníka, a to i takový majetek, který 
dlužník teprve následně po nařízení exekuce získá (soudní zákaz platí na zbavování se 
majetku, tedy „není oprávněn nakládat se svým majetkem“, nikoliv na jeho pořizování). 
Dražba nemovitého majetku je však jedním ze způsobů, jak se po dlužníkovi dlužných peněz 
domoci. Takže osud chaty, která je „v exekuci“, vůbec nesouvisí s pozemkem a nesleduje 
osud pozemku, na kterém chata stojí (pozor, v připravovaném novém občanském zákoníku 
by to mělo být jinak). Exekutor by prodával jenom chatu na cizím pozemku, ne tento cizí 
pozemek.
Pokud dlužník mezitím pozemek získá, pak samozřejmě může exekutor prodat pozemek, 
chatu,nebo pozemek i chatu. Nutno podotknout, že chata s pozemkem by byla lépe 
prodejná – pokud se chata dostane do dražby, zakupte chatu, vyjde-li to levně, a budete 
mít k prodeji obé, takže obé spolu prodáte za lepší cenu. To odpovídá zákonu!
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Výlet zapomenutými 
stezkami s Jiřím 

Rakem

Třídění odpadů - pro mnohé naštěstí již 
samozřejmost

Krásnolipští 
turisté získali 

vládní výjimku do 
národního parku

Zapomenutými stezkami do nejkrásnějších míst 
Českosaského Švýcarska v okolí Pravčické brány 
(z německé strany) s certifi kovaným průvodcem 
NP Jiřím Rakem. Teichstein - nejkrásnější výhled 
zadního Saského Švýcarska, skalní brána 
u Zeughausu a mnoho dalších překvapení. 
Neděle 21. března, délka trasy 17 km, dobré obutí 
nutné. 
Odjezd auty v 9:00 hodin z náměstí v Krásné Lípě, 
návrat kolem 18:00 hodiny. 
Info na telefonu 731 608 647 (včetně domluvy 
o autech). 

Množství vytříděného odpadu v Krásné Lípě roste 
v podstatě nepřetržitě již jedenáct let - od roku 
1999. Pro většinu z nás se třídění stalo naprostou 
samozřejmostí a součástí životních návyků. A to je 
samozřejmě dobře nejen z pohledu ekologického, 
ale i ekonomického.
Pohled do statistiky ukazuje, že za rok 2009 jsme 
vytřídili 172 tun separovaných komodit, což je 
meziroční nárůst o 10 tun. To je opět vynikající 
výsledek. Nárůst se projevil především u skla 
a plastových obalů. Tradičně nejvíce se vytřídí 
papíru a lepenky.
V průběhu loňského roku došlo vlivem 
celosvětového hospodářského poklesu k cenovým 
turbulencím v odbytu takto získaných surovin. To 
se v důsledku projevilo i v ceně navazujících služeb. 
Co je velmi nepříjemné, začalo se navíc účtovat 

nájemné za některé separační nádoby. Všechny 
tyto vlivy v konečném důsledku separaci prodražily. 
Město Krásná Lípa má v současné době 20 tzv. 
separačních hnízd, tříděný odpad je zároveň možno 
likvidovat i prostřednictvím pytlového svozu a ve 
sběrném dvoře v areálu Technických služeb.
Dlouhodobá statistika vývozu nádob z jednotlivých 
separačních míst ukazuje, že ne všude jsou 
efektivně využívány. V průběhu následujících týdnů 
dojde tedy k úpravě objemového rozložení nádob 
na jednotlivých místech i k částečné výměně za 
typy nádob, kde nám nebude účtováno jejich 
nájemné. Svozová trasa pro pytlový svoz zůstane 
beze změn.
Děkujeme, že třídíte. Šetříte tak nejen přírodu, ale 
i městskou kasu.

(J. Kolář)

Návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko 
může od letošního roku poskytnout kvalifi kovaný 
výklad dalších 25 certifi kovaných průvodců. 
Umožňuje to vládní výjimka, kterou získal Klub 
českých turistů v Krásné Lípě, a která platí do konce 
roku 2013.
Díky této výjimce smí na území národního parku 
Klub českých turistů pořádat organizované 
hromadné turistické akce pro pěší turisty. Vládní 
výjimka jim totiž povoluje provádět průvodcovskou 
činnost v Národním parku České Švýcarsko a to za 
předem stanovených podmínek. Certifi kovaný 
průvodce (průvodce se bude prokazovat 
průkazkou a odznakem) může vést maximálně 
třicetičlennou skupinu v první zóně národního 
parku po vyznačených cestách a v druhé zóně 
národního parku neomezeně.
K průvodcovské činnosti bylo vyškoleno pětadvacet 
zkušených turistických cvičitelů nejenom z Krásné 
Lípy, ale také ze Šluknova, Rumburku, Varnsdorfu, 
či Dolní Poustevny. Každý turistický průvodce 
od KČT Krásná Lípa 
slavnostně obdržel 
průkazku a odznak 
přímo z rukou ředitele 
Správy Národního 
parku České Švýcarsko 
Pavla Bendy. „Potřebu 
ochrany přírody vnímají 
Správa národního 
parku a organizovaní 
turisté do značné míry 
totožně,“ řekl Pavel 
Benda, ředitel Správy 
Národního parku České 
Švýcarsko. Dodal, že 
certifi kovaní průvodci 
vyškolení Správou 
národního parku 
představují významnou 
službu, která umožní 
turistům vnímat národní 
park nejen z estetického 
hlediska, ale také 
v širších souvislostech.  
Výhody této výjimky 
Klub českých turistů 
spatřuje především 
v tom, že nyní již 
nemusí o povolení na 
uspořádání hromadné 

Po přečtení Vikýře, vydaného dne 18.2.2010, 
mi to nedá, než reagovat na článek o úklidu 
města od sněhu „Za odvedenou práci mu hrozí 
lopatou“.
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Technickým službám za odvedenou práci při 
úklidu cest od sněhu. Je to až neuvěřitelné, 
co všechno TS dokáží uklidit ještě před tím, 
než většina lidí  ráno vstane a zamíří  do práce. 
Mohu Vám říci, že mě hřeje u srdíčka, když 
dojíždějící lidé z Rumburku nebo z Varnsdorfu 
do práce v Krásné Lípě jenom závidí, jak tady 
máme uklizeno. Že u nich ve městě taková 
situace není a sněhu si tam nikdo nevšimne. 
Ale přijedou do Krásné Lípy ráno na 6 hodinu 
a tady jsou nejenom uklizené cesty, ale 
i chodníky. Je mi jasné, že Technické služby 
nemohou uklidit vše a všude v jeden čas, ale 
tak uklizeno jako je u nás není široko daleko. 
A proto díky.

Zdena Churáčková

akce na území národního parku předem a dlouze 
žádat. Dříve museli o uspořádání veřejné akce žádat 
tři měsíce dopředu. Nyní mají pouze patnáctidenní 
oznamovací povinnost. 
Průvodcovskou službu bude Klub českých turistů 
Krásná Lípa poskytovat zcela nekomerčně pro 
turisty z celé republiky po celý rok. 
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Školku proměnili 
v peklo plné čertů

Při maškarním se bavily děti v Berušce, 
Včelce i školce 

V peklo plné čertů  se jednoho dne 

v podvečer proměnila Mateřská škola 

Motýlek v Krásné Lípě. Místo dětí tu 

dováděli karty mastící čerti, kterým 

velel samotný Lucifer, listující knihou 

hříchů. Nemohlo to tedy dopadnout 

jinak, než že se jeho špinavý 

prst zastavil na straně hříšného 

a nepolepšitelného Péti. Čerti ho 

proto odnesli do pekla, kde ho učili 

uklízet, vařit a slušně se chovat. A jak 

už to v pohádkách bývá, i tato měla 

šťastný konec. Péťu ze spárů čertů 

vysvobodili andělé a nakonec se 

i ukázalo, že tu čertí smečku netvořil 

nikdo jiný než Péťovi malí kolegové 

ze třídy Papoušků. Najevo vyšlo i to, 

že šlo o opožděnou premiéru Čertí 

pohádky, kterou chtěly děti odehrát 

již v loňském roce na Mikuláše, ale 

protože většina čertů v tu dobu prostě 

onemocněla, vyměnily Mikuláše za 

Masopust, zachovaly čertí masky 

a ani na čertí chování za ty téměř tři 

měsíce malí herci nezapomněli.  

Beruškový karneval

Děti ze školek se veselily na 
maškarním

Na školkovém karnevale nechyběla ani Včelka

První únorové úterní dopoledne 
se v Mateřském centru Beruška 
Krásná Lípa sešli: víla, motýlek, 
slůňátko, kašpárek, papoušek, 
kouzelník, spiderman, vlk, myška a 
včelí medvídci. Všechny tyto bytosti 
se totiž doslechly o karnevalu, na 
kterém se jezdí slalom na motorkách, 
staví se hrad nebo tunel z látkových 

kostek a jinak se dovádí. Přesto, 
že většina účastníků nedosáhla 
ještě zdaleka ani školkového věku, 
dokázal každý alespoň pár slovíčky 
odpovídat v rozhovoru na otázky 
týkající se masky, kterou na sobě měl. 
Po pestrém příjemném dopoledni 
všichni spokojeně spěchali 

Princezny, kovbojové, tygři, berušky, 
ale také pavoučí mužové, kuchařky, 
šašci a další pohádkové bytosti 
se proháněly sálem Kulturního 
domu v Krásné Lípě. Tam se totiž 
konal dlouho očekávaný karneval, 
kterého se pravidelně účastní děti 
z obou krásnolipských mateřských 
škol a z prvních tříd základní školy. 

V úvodu karnevalu si děti navzájem 
představily své masky a pak už se 
všichni společně bavily při společném 
tanci a tradičních i méně tradičních 
soutěžích. Ke všeobecné spokojenosti 
nechyběla sladká od měna a nyní již 
nezbývá, než se těšit, jakými maskami 
děti své učitelky překvapí příští rok.   

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Děti z klubu VČELKA byly pozvány krásnolipskou školkou na maškarní bál, který 
se konal v kulturním domě. Rádi jsme se  zúčastnili a společně se školkovými 
dětmi jsme si zadováděli v maskách zvířátek. Tancovali jsme, hráli různé 
soutěže a za to všechno jsme byli odměněni sladkostmi. Moc se nám všem se 
školkou líbilo a jsme rádi, že se s nimi můžeme na takových akcíchzúčastnit. 

Dětem z předškolního klubu VČELKA to velice prospívá a mají tak možnost 
seznamovat se s budoucími spolužáky, se kterými budou chodit od září 
do 1. třídy.

(Dagmar Hadravová, 
CEDR – komunitní centrum, o.s.
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Travesti HANKY PANKY 
v Krásné Lípě

Ples příznivců kultury 
Šluknovska

Krajina Českého 
Švýcarska

Březen - měsíc knihy 
(O Zdeňku Svěrákovi)

Dětský karneval

Beseda slušného 
chování

Kdo hledá najde
Slavné vily ústeckého 

kraje

Okresní jarní sraz 
turistů

Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY 
PRAHA v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad 
s názvem Z Čech až do Hollywoodu. Spolu se 
slečnami Stefany, Dolores, Sofi í a mistrem Alexem 
tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte 
spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. 
Tentokrát Vám ve svém pořadu představí hvězdy 
jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat 
Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová, 
Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie 
a podíváme se i do Švédska za známou hudební 
skupinou ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani 
spousta humoru, nadsázky a komických scének.
Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě 
v řadě měst po celé České i Slovenské republice, 
přijede do Krásné Lípy v sobotu 17. dubna. 
Vystoupení se bude konat v Kulturním domě 
od 19:00. Vstupné 180 Kč v předprodeji a 210 Kč 
na místě.
Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.hankypankyshow.eu.

Oblastní akademie pracovníků v kultuře a folklorní 
soubor Lužičan zvou na V. Společenský ples 
příznivců kultury na Šluknovsku. Ples se uskuteční 
v sobotu 20. března od 20:00 v Kulturním domě 
v Krásné Lípě, k tanci a dobré pohodě bude hrát 
kapela Galaxie z České Lípy. Během večera bude 
opět udělena prestižní cena „Zlatá múza severu 
2009“ za nejlepší kulturní počin v roce 2009. Prodej 
vstupenek v jednotlivých kulturních zařízeních, 
v Krásné Lípě u N.Semelkové tel.777 184 083.
Vstupné 100,- Kč.

Další zajímavou výstavu můžete navštívit v Galerii 
Továrna v Krásné Lípě. Až do konce března tu 
můžete shlédnout nejvydařenější fotografi e 
Českého Švýcarska, tak jak ho vyfotografovali 
účastníci fotografi ckých workshopů s Václavem 
Sojkou. Kromě fotografi í samotného lektora, 
budete mít možnost shlédnout také díla 
jednotlivých účastníků – často jen nadšenců 
a amatérů. Budete-li si chtít výstavu prohlédnout, 
požádejte, prosím, o přístup na baru restaurace. 
Vstupné je volné.

V březnu se narodil Z. Svěrák, přijďte se ve středu 
17. března od 19:00 nechat sevřít do svěráku 
smíchu se Svěrákem do rumburské čajovny Na 
Kopečku. Přijďte poslouchat a povídat si.

Romské sdružení Čačipen zve v neděli 28. března 
od 15:00 do krásnolipského kulturního domu 
na DĚTSKÝ KARNEVAL. Součástí programu bude 
i vystoupení skupin Amare Čave, Miškuskere Čave 
a Galaxie Junior. 

Romské sdružení Čačipen ve spolupráci s terénní 
pracovnicí Marcelou Surmajovou zvou na 
dvoudenní besedu o SLUŠNÉM CHOVÁNÍ. Beseda 
je určena dětem a mládeži ve věku od 11 do 26 let. 
Besedovat se bude v Komunitním centru vždy 
v pondělí 8. března a ve čtvrtek 11. března mezi 
10:00 a 11:00 hodin.

Divadelní dobrodružství pro celou rodinu 
s podtextem „..jo, tenkrát, to se jinak přepadávalo, 
jinak loupilo, jinak se zakopávaly poklady, 
a hlavně, jinak se vykopávaly, ale to je všechno 
tím, že máme jenom půlku mapy...“ se odehraje 
v neděli 14. března v 15:00 v Domě kultury Střelnice 
v Rumburku.

Město Varnsdorf  a a agentura FOIBOS si Vás 
dovolují pozvat na výstavu Slavné vily Ústeckého 
kraje. Výstava je otevřena v Městské knihovně ve 
Varnsdorfu do 30. dubna 2010 vždy od pondělí 
do pátku mezi 9:00 až 18:00, v sobotu do 8:00 do 
12:00.

V sobotu 20. března se na Hrádku ve Varnsdorfu 
koná Okresní jarní sraz turistů. Účastníci srazu se 
na Hrádku sejdou hvězdicově z celého okresu. 
Slavnostní zahájení srazu za účasti představitelů 
města Varnsdorf a KČT je naplánováno 
na 11:30 hodin. 
Součástí srazu bude i akce rodinné turistiky určená 
rodinám s dětmi nazvaná Vítání jara. Sraz je 
v 10:00 (průběžně po celou dobu trvání srazu) na 
Hrádku a připravena je zábavná stezka plná jarních 
her a soutěží pro celou rodinu.

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
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Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se 
objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře 
správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu 
a odpověď odevzdá v informačním středisku 
na náměstí, nebo ji pošle na e-mailovou adresu 
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na minulé fotografi i byl pískovcový blok, který 
se nachází vedle domu OPS České Švýcarsko, 
vybudovaného v letech 2005 až 2007 nákladem 
cca 68 milionů korun. Jeho vytápění a ohřev vody 
podporují sluneční kolektory a geotermální energie 
z hloubky 110 metrů. Dalších devět takových 
pískovcových bloků je na hlavních vstupech po 
obvodu hranic Národního parku České Švýcarsko.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Ondra 
Pavlík, Jan Churáček a Jindra Malinová.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Program kina - kulturního 

domu Krásná Lípa

BŘEZEN 2010

PRINCEZNA A ŽABÁK
středa 10. 3.
od 17:0 hod Vstupné 50,- Kč

Klasická animovaná pohádka ze studia Walta Disneye s 
moderní zápletkou. Krásná dívka a žabí princ, který se 

zoufale touží stát opět člověkem.  93 min. ČESKÁ VERZE. 
Mládeži přístupno.

AVATAR
středa 17. 3.

od 17:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Největší fi lmová událost roku oscarového režiséra Titanicu 
Jamese Camerona. Dobrodružný sci-fi  triller odehrávající 
se v daleké budoucnosti na planetě Pandora. 166 min. 

ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.
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Npor. Bc. Kamil Nováček, se narodil v roce 1974, u Policie ČR pracuje 16 let, žije v Jiřetíně pod Jedlovou. Je 11 let ženatý, má 2 syny, mezi jeho zájmy patří především sport, 
zejména fotbal, který do současné doby hraje aktivně.

- Vedoucím krásnolipského policejního 

oddělení jste necelé 2 roky. Pokud se trochu 

ohlédnete, co Vás těší a co naopak? Je Krásná 

Lípa za odměnu nebo spíše za trest?

„Při hodnocení mého téměř dvouletého působení 

na oddělení v Krásné Lípě mohu říci, že mám 

radost z fungujícího pracovního kolektivu na 

tomto oddělení, z přístupu a vstřícného jednání 

ze strany zástupců místních samospráv v našem 

služebním okrsku, z celé řady případů, které se nám 

podařilo objasnit a v neposlední řadě i z krásného 

prostředí, které zde v našem rajonu bezesporu je. 

Co mne netěší, je nevšímavost a řekl bych nechuť 

některých občanů policii poskytnout pomoc či 

s ní spolupracovat. V tomto je třeba občanům 

připomenout skutečnost, že včasné zavolání, 

případně poskytnutí informace je mnohdy 

základem úspěchu při odhalení pachatelů trestné 

činnosti. V tomto je z mého pohledu třeba udělat 

ještě velký kus práce hlavně ze strany policie. 

Zlepšit obraz policie v očích veřejnosti a posílit 

důvěru občanů v policii jako celek.“ 

- Ranní přítomnost vašich policistů na náměstí 

před začátkem školního vyučování, zveřejnění 

čísla mobilního telefonu pro operativnější 

spojení občanů s oddělením, pravidelné osobní 

kontakty s radnicí – to vše bylo jakýmsi signálem 

změny. Jak by měl ideálně fungovat vztah 

občana a policisty?  Je to jen ono „pomáhat a 

chránit“?

„V rámci celorepublikové akce PČR „Bezpečně 

do školy“ máme za povinnost v určených dnech 

hlídkovat u přechodů v době docházky dětí do škol 

v celém okrsku našeho oddělení.  Každodenní ranní 

přítomnost našich policistů na náměstí v Krásné 

Lípě je dobrovolná aktivita našeho oddělení, 

se kterou jsme započali z vlastního rozhodnutí, 

tedy učinit ze strany policistů tohoto oddělení 

něco navíc pro zajištění větší bezpečnosti dětí 

při cestě do školy. K tomuto musím podotknout 

tu skutečnost, že vzhledem k početnímu stavu 

našeho oddělení není možné tuto službu dělat 

současně i v jiných obcích našeho okrsku, tedy i na 

jiných místech, kde to je potřeba. 

Co se týká zveřejnění čísla mobilního telefonu 

na naše oddělení, považuji toto za nezbytné pro 

větší rychlost našeho zásahu na místech událostí. 

V početním stavu, jaký je na našem oddělení, 

není možné zajistit stálou službu, tedy policistu 

neustále přítomného na oddělení. Mobilní telefon 

je tedy zejména v noční době dobrým nástrojem 

pro zvýšení rychlosti našeho zásahu. V tomto je 

třeba poděkovat za přístup starostům obcí v našem 

okrsku, neboť díky jim bylo možné tuto službu 

uskutečnit a stále ji provozovat.“

- Krásnolipský rajon (sahá až po Chřibskou a 

Jetřichovice) patří v rámci okresu Děčín spíše k 

těm problematičtějším. Můžete uvést některá 

„naše“ specifi ka?

„Územní obvod našeho oddělení zahrnuje obce 

Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Kyjov, Vlčí 

Hora, Sněžná a části obcí Zahrady a Horní Podluží. 

Jeho hranice sahají od Zátiší, podél státní hranice 

se SRN, národním parkem až k Panenské Jedli, dále 

do obce Chřibská až po Křížový Vrch, Krásné Pole, 

Rybniště, část Horního Podluží, až do Krásné Lípy. 

Pokud policista našeho oddělení během služby 

provede jednu kontrolu obcí našeho rajonu, ujede 

služebním vozidlem minimálně 40 km. 

Problémem našeho oddělení jsou turistický ruch 

a rozsáhlé rekreační oblasti. Zejména v letních 

měsících je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 

odstaveným automobilům turistů podél zón 

národního parku. Naopak v zimních měsících je 

potřeba provádět pravidelné kontroly rekreačních 

objektů našich spoluobčanů, kteří je v těchto 

měsících neobývají a tyto objekty se pak často 

stávají terčem „návštěv nenechavých občanů.“

- V posledních letech opakovaně vidíme  snahy 

o reorganizaci a úsporná opatření uvnitř policie. 

Nehrozí obvodnímu oddělení Krásná Lípa 

omezení či snad dokonce zrušení?

„Od počátku svého působení na zdejším oddělení 

se snažím upozornit na nevyhovující početní 

stavy našeho oddělení.  Potěšující zprávou je, že 

v průběhu roku 2010 by mělo dojít k převedení 

krásnolipského oddělení do jiné kategorie, což v 

praxi znamená, že dojde k jistému tabulkovému 

navýšení počtu policistů na oddělení. Tímto jsem 

odpověděl na druhou část otázky. V žádném 

případě nedojde ke zrušení ani omezení činnosti 

našeho oddělení.“

- Jaké je tedy současné početní a personální 

obsazení oddělení? A splňuje Vaše představy?

„Současný personální stav našeho oddělení je 

13 policistů. Převedeno do praxe: já jako vedoucí 

oddělení, dále policista pověřený zastupováním 

v době mé nepřítomnosti, policistka, vyčleněná 

jako administrativní pracovnice a jeden policista 

zabývající se odhalováním  neznámé trestné 

činnosti. Zbývá 9 policistů, kteří se střídají ve 12ti 

hodinových službách. Tito pracují jak na spisové 

službě (přijímání podnětů občanů, zpracování 

nápadu trestných činů apod.), tak v obchůzkové 

službě (kontroly určených lokalit a obcí, dohled 

nad silničním provozem atd.). Z mého pohledu je 

tento současný personální stav nevyhovující, ale 

věřím, že do budoucnosti se tento stav zlepší a naše 

oddělení bude posíleno o další policisty.“

- V čem spočívají největší problémy v práci 

policisty na místní úrovni? Je to jen vysoká 

administrativní zátěž, jak slyšíme opakovaně z 

médií?

„Zatížení policistů administrativou je skutečně 

velké. Zejména na menších odděleních, mezi které 

patří i to naše, je to znatelné. Rád bych odpověděl, 

že to není administrativní zátěž, co brání policistům 

na místní úrovni většímu styku s občany, ale opak 

je pravdou. Za rok 2009 řešili policisté v Krásné 

Lípě 210 trestných činů, 483 přestupků a 735 čísel 

jednacích. V počtu policistů, které jsem uváděl, jsou 

to čísla vysoká.“

Děkuji za rozhovor 

(Jan Kolář)

Včasné zavolání, případně poskytnutí informace je mnohdy 
základem úspěchu při odhalení pachatelů

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto 
významného jubilea město spojí s několika dalšími významnými událostmi. Na jaře 2010 bude 
dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města. Široko 
daleko nejodvážnější stavební a fi nanční počin, do kterého se pustila radnice, dostane defi nitivní tvář 
v podobě architektonického a urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor stane. 
Jednou ze společensky nejvýznamnějších událostí tohoto roku je potom Školní sraz absolventů 
krásnolipské základní školy za posledních 65 let. To vše se spolu s doprovodným programem odehraje 
v našem městě první červnovou sobotu roku 2010.
A právě k tomu to datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa 
připravil malou vědomostní soutěž, týkající se památných míst, památek a stromů, charakteristických 
pro Krásnou Lípu a její okolí.
Do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět otázek, na něž máte správně 
odpovědět. 
Odpovědi na všech 40 otázek pošlete NAJEDNOU do 31. května na e-mail: milansudek@seznam.cz. 
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete v posledním soutěžním čísle Vikýře č. 376.
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou předány 5. června u příležitosti školního srazu 2010.  

Sada dalších pěti otázek:
Jaká hornina tvoří Vlčí horu?

Ve kterém roce byla postavena rozhledna na Vlčí hoře?
Jak se jmenuje studánka pod vrcholem Vlčí hory?

Jaký je lidový název kapličky v osadě Zahrady?
Co najdete na zahradě u Schnittnerů v Zahradách?
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V měsíci lednu 
2010 proběhlo další 

setkání v rámci mezinárodního projektu „Přátelství 
bez hranic“, který je realizován z programu 
Cíl 3/Ziel 3 za fi nanční podpory Evropské unie.
Opět se ho zúčastnili vybraní žáci 7. třídy a 8. tříd 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kteří se učí německý jazyk, 
a žáci 7. ročníku z Německa z Mittelschule am 
Burgteich Zittau, kteří se učí česky a polsky. 
Obsahem programu tohoto dne byly dvojjazyčné 
hry, týkající se pojmenovávání barev, oblečení, 
různých druhů ovoce, zeleniny a zvířat. Nechyběla 
ani společná tvorba. 
Jak všichni dobře víte, leden nám nadělil bohatou 
nadílku sněhu. Té jsme samozřejmě využili a šli 
společně sáňkovat a bobovat. Báječně jsme si to 
užili a hodně se nasmáli. Po dobrém obědě jsme 
všichni společně navštívili stálou expozici v Domě 
českého Švýcarska. 

(Mgr. Irena Bergerová)

Jak vypadají saské Velikonoce budou v úterý 
16. března společně se svými kamarády z MŠ 
Groβschönau poznávat děti z mateřské školy 
Sluníčko. Česko-německé přátelství děti z obou 
stran hranice prožívají děti od loňského roku a 
naposledy se setkaly u nás v Krásné Lípě, kde mimo 
jiné navštívily expozici v Domě Českého Švýcarska.

Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka, dříve 
manažera obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko, 
krásnolipského zastupitele a člena Klubu českých 
turistů v Krásné Lípě, nyní „našeho zahraničního 
dopisovatele“ zpoza Uralu.
Tentokrát jako malou ochutnávku z připravovaného 
společného jarního výletu po zapomenutých 
starých stezkách Českosaského Švýcarska. 
Tehdy jsem zavítal do bludiště Tkalcovských 
a Soudcovských roklí na německé straně za 
Pravčickou bránou poprvé. Bylo předjaří jako 
v těchto dnech, v roklích ležely ještě místy spousty 
mokrého sněhu, ale na skalních hřebenech 
Thorwaldských stěn a Jortanshornu už bylo sucho 
a teplo. Staré turistické stezky byly tehdy ještě 
dobře patrné. Vytesané schůdky a zbytky zábradlí 
dokazovaly, že zde před mnoha desetiletími 
vedly promenádní trasy podobně jako ve skalách 
Schrammsteine a Aff ensteine na druhé straně 
Winterbergu. 
Ticho a velebno bylo nad skalními doly. Od úžasné 
jeskyně Webergrotte stoupala skalní cesta vzhůru 
na hřeben. Nechtělo se ani věřit, že Pravčická 
brána je vzdálena odtud pouhé dva kilometry. Ve 
spleti roklí nikdo neočekává, že vysoko nad ním je 
hraniční stezka, z níž se otevírá neomezený výhled 
k jihu do nitra Čech. 
A přece tomu tak je: Nejkrásnější úsek česko-
německé hranice je plný kontrastů. Ztratil za tu 
dobu něco na svém půvabu. Staré stezky jsou 
zapomenuty, zaneseny a s ohledem 
na ochranu přírody je tu dnes 
návštěvník nevítaným vetřelcem. 
Tehdy jsem se napříč skalami 
dostal až do staré osady Zeughaus, 
skryté v hluboce zaříznutém údolí 
Velký Zschand. Současná zahradní 
restaurace u historického domu 
ze 17. století ještě neexistovala. 
Osadu zato hyzdil mohutný objekt, 
zotavovna východoněmeckých 
odborů, dnes již snesená. 
Nocleh jsem našel u hajného 
Steinera, se kterým jsem se pak 
ještě několikrát setkal. Jeden z 
největších znalců zadních skal. 
Pozdě večer do hájovny vstoupil 
příslušník východoněmecké policie 

v kožené uniformě. Zkontroloval můj pas, v pozoru 
zasalutoval a zmizel ve tmě. 
V noci dupot kolem domu, okénkem jsem 
pozoroval několik statných kanců. 
Velmi jasné ráno, vystoupil jsem na Teichstein, 
Rybničný kámen, jeden z nejlepších vyhlídkových 
bodů v oblasti Křinice. Nad cáry ranních mlh plul 
jako koráb útes Zadního Loupežného hradu, 
Wintersteinu. Stěny Malého Winterbergu byly 
ozářeny ranním sluncem. Nikdy později jsem již 
tento obraz takto nezažil. 
Ten den jsem prošel ještě k mohutné dvojité skalní 
bráně Kleinstein, připomínající obrovský portál 
gotické katedrály. Už za setmění mne pomalu vezl 
prázdný vagon staré tramvaje v údolí Křinice do 
Bad Schandau. Hranatý vůz z počátku 20. století 
zde sloužil ještě dříve než současné tramvaje 
poválečné éry. 
Skalní krajina pod Velkým Winterbergem, 
nejkrásnější horou, se ponořila do tmy. Saské 
Švýcarsko, hojně navštěvované i za NDR, bylo 
ten předjarní den před 36 lety výjimečně turisty 
zapomenuto. 
Polovina života, dávno zapomenuté sny. A přece 
– obrazy z první návštěvy oněch míst nelze nikdy 
zapomenout. Ale i dnes je kam se vracet - ve 
správných chvílích lze zastihnout horu i skály bez 
lidí. Jiný svět. Krajina, stíny a světlo. Neznámé 
příběhy, zapomenuté kostelní stezky a zapomenutí 
obyvatelé. Tajemství. Březnová noc. 

Přátelství bez hranic

Prožijí česko-
německé Velikonoce

Březen 1974: Návrat ke starým stezkám 
Českosaského Švýcarska

Němčinář uspěl 
v okrese

Rok s rokem se sešel a už posedmé je 
Základní škola Krásná Lípa úspěšná v 

okresním kole olympiády v němčině. Šest let 
postupného učení cizímu jazyku a spousta 
hodin přípravy navíc stálo za to. 15. února 
obsadil v kategorii starších žáků výborné 
7. místo Jan Šťastný z 9. A.  Být sedmý v 
okrese, Honzo, je super. Blahopřejeme.

                                                                                                       
Monika Schwarzová
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Je tu opět 8. březen, kdy jako každý rok slavíme 
Mezinárodní den žen, významný den, který je 
celosvětově uznávaným svátkem, který se slaví 
téměř již 100 let.
Pro mladší generaci, ale i pro nás všechny je užitečné 
si připomenout, že jako jeho vznik je udáván rok 
1857 a následně rok 1908 do USA. V roce 1911 se 
poprvé slavil MDŽ 19. března v Rakousku, Dánsku, 
Německu a Švýcarsku. OSN ofi ciálně uznala MDŽ 
v roce 1975 a dnes si tento den připomínají státy 
západní Evropy, USA, Austrálie a Ruska. Nyní jsme 
svědky snahy nahradit MDŽ mladším svátkem – 
Svátkem matek, nebo svátkem zamilovaných na 
svatého Valentýna. Proto nám dovolte bez ohledu 
na to, jestli je pro Vás sympatický svátek Matek, 
nebo svatý Valentýn u příležitosti  Mezinárodního 
dne žen jménem ZO KSČM v Krásn& eacute; Lípě 
Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí, osobní
a rodinné pohody, radost z dětí a vnoučat a víru 
v lepší budoucnost.

(Josef Myšák)                                                                                                  

20.února v Mostu proběhl NP Čechy a zúčastnili se 
ho i kickboxeři z Krásné Lípy.Tento turnaj nezačal 
pro naše kickboxery dobře, protože během 
přípravy se zranil a tím pádem nemohl zasáhnout 
do bojů Milan Dušek. Další dva kickboxeři se 
nemohli turnaje zúčastnit z osobních a pracovních 
důvodů. Na začátku turnaje nezvládl psychický 
nápor další z nominovaných závodníků a trenér 
ho musel z turnaje odvolat. Pak už šlo vše podle 
plánu. Ve váze do 71 kg v kategorii K-1 nastoupil 
Michal Málek a po velmi dobrém výkonu získal 
bronzovou medaili, když v semifi nále podlehl na 
body pozdějšímu vítězi NP Vlastimilu Bařinkovi 
z Českých Budějovic. Ve váze supertěžké nad 
91 kg v k ategorii fullcontact nastoupil Josef Vodák 
a po vynikajícím výkonu postoupil do fi nále, kde 
podlehl na body nejúspěšnějšímu borci na domácí 
scéně za rok 2009, Janu Hrsinovi z SKBU Hostivař. 
Jako poslední nastoupil v kategorii veteránů 
nad 35 let Jan Sojka a ten podlehl ve fi nále na 
body mistru ČR pro rok 2009 Pavlu Plochovi 
z pražského Bulldog‘s gymu. Škoda, že oddíl 
nemohl nastoupit v kompletní sestavě. Mohlo to 
být ještě o něco lepší, ale i tak zisk dvou stříbrných 
a jedné bronzové medaile lze považovat za velmi 
dobrý výsledek, vzhledem k významu turnaje. Nyní 
probíhá příprava na Národní pohár Morava, který 
se uskuteční 27.března ve Vysokém Mýtě. Tam se 
rozhodne, kdo bude m& iacute;t nárok zúčastnit se 
MČR v kickboxu, které se uskuteční 16.-17.dubna v 
Zubří.(platí pro disciplíny lowkick a light) a v červnu 
v Praze(pro disciplíny fullcontact a K-1). Doufejme, 
že tam kickoboxeři nastoupí v kompletním složení 
a vybojují pro Krásnou Lípu další medaile. Sportu 
zdar a kickboxu zvlášť.         (MD)

Mezinárodní den 
žen - svátek stále 

aktuální

Krásnolipští 
kickboxeři na 

Národním poháru 
Čechy

II. Došlá pošta
Byty
Usnesení RM č. 62 - 01
RM schvaluje pronájem bytu č. 25, Krásná Lípa, Nemocniční 
1137/6 v tomto pořadí:
1. Simona Zmátlová, Rumburk, Dlouhá 701/11a
2. Gerd Krause, Krásná Lípa, Havlíčkova 628/34
3. Ivana Hrobníková, Krásná Lípa, Pletařská 22/3
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní 
náklady.

Byty
Usnesení RM č. 62 - 02
RM neschvaluje pronájem bytu č. 7, Krásná Lípa, Bezručova 
359/15 Luboši Dvořákovi, Krabčice, Roveň 126 z důvodu využití 
bytu pro potřeby města Krásná Lípa.
  
Byty
Usnesení RM č. 62 - 03
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing. Jiřím 
Rakem, Praha 10, Mladotova 675/14 na bytovou jednotku 
č. 29 v bytovém domě Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa 
s účinností od podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy schválené ZM.

III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 62 - 04
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě s Ing. Jiřím Rakem, Praha 10, Mladotova 675/14 
na bytovou jednotku č. 29 v objektu Nemocniční 1149/12A, 
Krásná Lípa.

5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2009
Usnesení RM č. 62 - 05
RM doporučuje ZM schválit 5. rozpočtové opatření rozpočtu 
města Krásná Lípa pro rok 2009 v předloženém znění. 
  
KOSTKA, p. o. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 62 - 06
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventarizace 
v roce 2010 v příspěvkové organizaci KOSTKA Krásná Lípa v 
předloženém znění. 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekt
Usnesení RM č. 62 - 07
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa realizaci projektu - 
Pro sociální integraci na Šluknovsku ve výši do 500 000 Kč, 
podpořenou 100% z programu EY 2010 – Evropského roku 
boje s chudobou a sociálním vyloučením, dle přílohy.

Souhlas se stavební úpravou domu č.p. 1161/10, 
Křinické náměstí
Usnesení RM č. 62 - 08
RM souhlasí se stavebními úpravami v domě č. p. 1161/10, 
Křinické náměstí (sídlo o. p. s. České Švýcarsko), dle předložené 
dokumentace, za podmínek:
- o. p. s. České Švýcarsko se písemně zaváže nést následky 
 v případě závad na budově, které by mohly vzniknout 
 v důsledku stavebních úprav a nebude na ně možné 
 uplatnit záruku,
- původní dveře budou odborně demontovány a předány 
 vlastníku stavby k uskladnění.

Dům Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 62 - 09
RM schvaluje žádost fi rmy Výběžek.net, s. r. o., Varnsdorf, 
zastoupená Petrem Rybníčkem o umístění bezdrátového 
pojítka pro účely záložního připojení k Internetu pro Dům 
České Švýcarsko v objektu Křinické náměstí 1161/10, Krásná 
Lípa, dle předloženého návrhu.
  
Dodatek č. 11 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu 
a odstranění komunálního odpadu
Usnesení RM č. 62 - 10
RM schvaluje dodatek č. 11, který upravuje ceník ke smlouvě 

číslo 7300010 o odstraňování odpadů uzavřenou mezi městem 
Krásná Lípa a fi rmou Marius Pedersen, a. s., se sídlem Hradec 
Králové, Průběžná 1940/3. Ceník je platný od 1. 1. 2010.
  
Veřejně prospěšné práce v roce 2010
Usnesení RM č. 62 - 11
RM schvaluje pro rok 2010 vytvoření nejvýše 
50 pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných 
prací, za podmínky získání fi nančního příspěvku od Úřadu 
práce Děčín.
RM ukládá Janu Kolářovi, tajemníkovi MěÚ zajistit podání 
a administraci příslušných žádostí.
  
Prevence kriminality
Usnesení RM č. 62 - 12
RM schvaluje realizaci preventivního programu Prevence 
kriminality Krásná Lípa 2010 a podání žádosti o dotaci do 
programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010 do výše 
150 000 Kč celkových nákladů. 
RM schvaluje vyčlenění 30 000 Kč (20%) jako spoluúčast města 
na realizaci projektu. 
RM jmenuje Janu Gálovou kontaktní osobou odpovědnou za 
realizaci programu v roce 2010.
  
Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 62 - 13
RM odvolává Karla Homolku z komise pro hospodaření s byty, z 
komise pro výběrová řízení a z povodňové komise.
RM jmenuje Petra Olivu novým členem komise pro hospodaření 
s byty, komise pro výběrová řízení a povodňové komise.
RM odvolává z funkce tajemníka komise zdravotně sociální 
Soňu Síčovou a jmenuje do funkce tajemníka Janu Baranovou.
  
Kolizní opatrovnictví
Usnesení RM č. 62 - 14
RM bere na vědomí informaci Jany Gálové, místostarostky 
města, k problematice zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách a schvaluje žádost Domova se zvláštním režimem 
Krásná Lípa ve věci tzv. kolizního opatrovníka, dle 
předloženého návrhu.
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem kolizního 
opatrovnictví ve věci zastupování při uzavírání smluv 
o poskytnutí sociálních služeb a při provádění případných 
dalších změn těchto smluv s poskytovatelem Domovem se 
zvláštním režimem Krásná Lípa.
  
Pravidla pro přidělování dotací
Usnesení RM č. 62 - 15
RM schvaluje změnu Pravidel pro přidělování fi nančních 
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží, dle předloženého 
návrhu.
  
Dohoda o ukončení
Usnesení RM č. 62 - 16
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjče 
č. 2008/42/22 - 237 na zapůjčení mobilního telefonu Siemens 
ME75 včetně příslušenství mezi městem Krásná Lípa a p. o. 
Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
  
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 62 - 17
RM schvaluje program kina a plány akcí v Kulturním domě na 
měsíc únor 2010, dle předloženého návrhu.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
-  Zpráva o platnosti a dodržování nájemních smluv bytových 
 a nebytových prostor města Krásné Lípy za období 
 1997 - 2009,
-  Usnesení a zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
 ze dne 6. 11. 2009,
-  Přehled plateb místních poplatků za období 1-12/2009.

Jana Gálová                                                       Ing. Zbyněk Linhart

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 62. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 27.01.2010 


