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Nový velitel, nová služebna, nová Policie

Rodiče pro školu

Pﬁí‰tí ãíslo Vik˘ﬁe vyjde
v úter˘
17. ﬁíjna
Příští
číslo Vikýře
vyjde

v úterý 23. ledna 2007
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nûkdo, kdo má makroekonomick˘
kde žijeme.
Šárka Pešková
pﬁehled ﬁekne, jak se vûci mají.
·koda, Ïe aÏ tehdy, kdyÏ si pravdu mÛÏe
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(Zbynûk Linhart)

Nové komunikace v Krásné Lípû

Mohli jsme si psát všechno sami, ale my jsme řekli ne!
videlně – pište nám své příspěvky poštou, e-mailem
dobn˘
dal‰ím dvou,
mûstském
a ve
nebo je přineste
osobněvna
podatelnu parku
MěÚ a my
je
Sportovním
Nové
rádi a zdarmaareálu
(mimoâeského
reklamy) ·v˘carska.
zveřejníme. Napišcyklostezky
vedou
právû
od tohoto
areálu
te své postřehy
z města,
informujte
sousedy
nebo
kúředníky,
fotbalovému
a od nyní
rekonstruovapodělte hﬁi‰ti
se o zážitky,
postěžujte
si či naoného
budoucího
sluÏeb
v blízkosti
nápak chvalte
koho a Centra
co chcete,
jednoduše
– pojďte
mûstí
na naše
"v˘padovku"
s námiaÏ
tvořit
noviny… na Prahu.

Příspěvky do Vikýře lze podat osobně na podatelnu
MěÚ, poslat poštou na adresu MěÚ Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46, Krásná Lípa nebo e-mailem:
ﬁala@krasnalipa.cz –Jan Fiala, místostarosta města,
Jedna
ãást nové stezky –vede
od Cimráku
či sarkapeskova@centrum.cz
Šárka Pešková,
šéfrekdaktorka
CentruVikýře.
sluÏeb (domu chovatelÛ) a vyústí na
námûstí.
(vik)

Krásná Lípa - centrum âeského ·v˘carska
Czech Coal - ná‰ partner
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 15. 1. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 18. 1. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.

9. ledna 2007

Přáli jsme si hlavně štěstí,
zdraví a spokojenost
Především štěstí, zdraví, lásku a spokojenost sobě,
svým blízkým a přátelům, sousedům i známým, prostě celé Krásné Lípě a jejím obyvatelům přáli všichni
ti, kteří zanechali vánoční přání na vánočním stromě
přání ve vestibulu městského úřadu. Nakonec se
jich ve větvích Stromu přání, zejména díky spolupráci radnice se základní školou, sešlo celkem hodně a například Nikoleta Hinová přála hodně štěstí,

zdraví, lásky a splněných snů, ale i hodně dárků pod
stromeček, které Vám na tváři vykouzlí úsměv. A tak
úsměv někomu mohla vykouzlit i pěkná kniha, ale
třeba i motorka, kterou si přál Ondra Krejčí.
Strom přání, dříve umisťovaný do kulturního domu,
měl v minulých letech veliký úspěch. Bohužel tradice
posléze zanikla a obnovena byla až v letošním roce
(vik)
z iniciativy naší radnice.

Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí
7.00 – 12.00 h 14.00 - 17.00 h
Úterý
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Středa
7.00 – 12.00 h 14.00 – 17.00 h
Čtvrtek
7.00 – 12.00 h 14.00 – 15.00 h
Pátek
7.00 – 13.00 h
Sobota
v sudém týdnu 8.00 – 11.00 h
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad

2.10.2006 21:03
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Úsmûvy z M·

České Švýcarsko, o. p. s. pro realizaci
projektu „Informačně vzdělávací systém
v chráněných územích Českého Švýcarska“
aneb my jsme malí mudrlanti
ﬁnancovaného z EU vypisuje výběrové
- Uã. se ptá: Do ãeho dáváme fotografie? - Do alobalu!
- V parku dûti sbírají pﬁírodniny, dítû donese bukvici,
uã. se
řízení
na zeptá:
pozici Pracovník Informačního
Ví‰, jak se tato pﬁírodnina jmenuje? - Banketka! střediska pro Krásnou Lípu, Děčín, Mezní
- Nad obrázkem Rumcajse se uã. zeptá dûtí, jak se postava jmenuje, dítû odpoví - Krucipísek!
Louku a pro zajištění průvodcovských
- Chlapci je ‰patnû v autobuse, ukáÏe na hlavu a poví: Já mám aÏ tady Ïaloudek!
služeb
DPČ příp.
Smlouvu
- Uã. pohladí dítû na ãele a vzápûtí se ho zeptá: Kde
jsemna
tû DPP,
pohladila?
- Na
leãe! o dílo
Pracovník
turistiky v chráně- Chlapeãek leÏí v post˘lce, mazlí se s hro‰íkem a povídá:
To jeregionální
hezkej knedvídek!
- Uã. ukazuje dûtem obrázky hub, narazí na obrázek
Kﬁemenáãe,
zeptá se na název houby
ných
území.

a napoví Kﬁe… : Kﬁemílek!
- Uã. se ptá dûtí na název hud. nástroje- rumbakoule: Chlapec odpoví hopsakoule!!!
Bližší informace
www.ceskesvycarsko.cz
- Dûti shlédly v kinû pﬁedstavení O dvanácti mûsíãkách,
uã. se ptána
dûtí,
jak se jmenovala ponebo
na
telefonu
412
383 467. Strukturovahádka, dûvãe poví: O dvanácti hvûzdiãkách!
- Dûti mají za úkol nosit do M‰ pﬁírodniny a sbûr, chlapec
doma
poví:
Máme nositdopisem
do ‰kolky
ný životopis
spolu
s motivačním
odpadky!
zasílejte nejpozději do 31. 1. 2007 na adre- Uã. s dûtmi provádí grafomotorická cviãení na uvolnûní zápûstí v podobû klubíãek, chlapec
su romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz.
poví: To jsou motáãe!!
Kolektiv M· Smetanova

Centrum péče o člověka
hledá do týmu muže
i ženy pro poradny
zlepšování kondice
a tvarování postavy.
Rekvaliﬁkace zajištěna.
·koláci z jihomoravského Uherského Brodu
a HPČ
Ústí nadiLabem
VPČ.pﬁijeli uklízet do Krásné Lípy,
která se pravidelnû dvakrát do roka pﬁipojuje
k celosvûtové
Clean Up the
World - UkPro více akci
informací
volejte
liìme svût. "V minulosti jsme bûhem této akce
uklízeli
Kﬁinice, tentokrát jsem si ale
775koryto
375ﬁíãky
065.
nechali zmapovat ãerné skládky ve mûstû

TRUHLÁ¤STVÍ
Ondﬁej Zan
Nábytek na míru - kuchyÀské linky se
spotﬁebiãi
- vestavûné skﬁínû
- dûtské pokoje
- kanceláﬁsk˘ nábytek
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
IâO: 719 36 670
tel./fax: 412 331 537
mob: 774 199 738
e-mail: truhlarstvi.rbk@seznam.cz
Na‰im cílem je spokojenost zákazníka, kterému bude
dlouho slouÏit ná‰ nábytek dle jeho pﬁání – vestavûná skﬁíÀ, renovace kuchyÀské linky, kanceláﬁsk˘
nábytek, dûtské pokoje.
Konzultace zakázky, zamûﬁení projektu a návrh projektu vãetnû cenové nabídky poskytujeme zcela
zdarma.

Komunitní centrum Českého Švýcarska
K celosvûtovému
úklidu Krásné Lípy
hledá lektory pro vzdělávací kurzy:
se pﬁipojili i jihomoraváci

Ïáky zdej‰í základní ‰koly a ta nejvíce viditelná
zneãi‰tûná místa jsme uklidili," ﬁekl za poﬁádající âSOP Tilia její pﬁedseda Jan Eichler. Uher-

- lektor anglického jazyka
- lektor německého jazyka
- lektor výuky práce s počítačem

tilitrov˘ch pytlÛ jsme nacpali cel˘ ‰atník, komVýuka
probíhá
převážně v odpoledních
Kurz jazyka je jedenkrát týdně na 1,5 h.
poty,
potahy
z autosedaãek,
molitany, hodinách.
neNabízíme
zajímavé
ohodnocení.
chybûl
ani volant
z auta,"
vyjmenoval uãitel
uherskobrodsk˘ch ‰kolákÛ Roman Patka. DoPro
informací volejte
J. Juda,
vedoucí
Komunitního centra, 777 938 839, 412 354 841.
dal
Ïevíce
z vyhozen˘ch
vûcí, které
lemovaly
ãást
Kurzy
jsou
poskytovány
Komunitním
centrum
Českého
Švýcarska
krásnolipské cyklostezky by se dalo pomûrnû v rámci iniciativy společenství EQUAL, která je hrazena z evropského
sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.
slu‰nû vybavit i auto. Co ale ústecké a jihomoravské dûti na celé akci mrzelo nejvíce nebylo ani tak to, Ïe z místních jim uÏ tradiãnû nikdo nepﬁi‰el pomoci, ale to, Ïe jejich pÛldenní
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9. ledna 2007

USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná
Lípa konaného dne 14. 12. 2006

1. Složení slibu
Usnesení ZM č. 2 – 01/2006
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib dodatečně
složil člen ZM Jiří Podhorský.
2. Zpráva o plnění úkolů 1. ZZM
Usnesení ZM č. 2 – 02/2006
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů 1. ZZM, předloženou místostarostou města Janem Fialou bez připomínek.
3. Svěření úkolů místostarostovi města
Usnesení ZM č. 2 – 03/2006
ZM svěřuje v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb, v platném
znění místostarostovi města plnění úkolů v oblastech:
1. školství,
2. kultury,
3. propagace a cestovního ruchu, včetně dopravní obslužnosti,
4. sportu,
5. zájmové činnosti,
6. provozních činností patřících do působnosti odboru majetkový a civilně správní a ﬁnančního odboru MěÚ,
7. Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, SPRŠ,
8. podklady do ZM a RM
ZM v souladu s § 104 zákona 128/2000 Sb., v platném znění svěřuje místostarostovi města Janu Fialovi úkoly a podpisy v rámci
akce Komunitní centrum Českého Švýcarska - program EQUAL.
ZM bere na vědomí udělení pověření místostarosty města.
4. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 04/2006
ZM bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské
školy Krásná Lípa, p. o. předloženou ředitelkou školy RNDr. Ivanou Preyovou.
5. Rozpočtové provizorium roku 2007
Usnesení ZM č. 2 – 05/2006
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1.1.2007, podle rozpočtového provizoria v předloženém znění.
6. Rozpočet projektu KCČŠ pro rok 2007
Usnesení ZM č. 2 – 06/2006
ZM schvaluje rozpočet projektu Komunitní centrum Českého
Švýcarska - EQUAL - pro rok 2007 dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje spoluúčast města v projektu pro rok 2007 do výše
100 000 Kč na pokrytí neuznatelných výdajů s projektem spojených.
ZM schvaluje předﬁnancování projektu pro rok 2007 z rezervy
investičního rozpočtu do výše 4 500 000 Kč po odečtení ﬁnancování předešlých období.
ZM schvaluje proplácení jednotlivých plateb souvisejících s projektem dle smluvních vztahů a dle harmonogramu projektu do
schválení rozpočtu města na rok 2007.
ZM bere na vědomí stanovisko MPSV ČR k povinnému % čerpání.
7. Jmenování členů ﬁnančního výboru
Usnesení ZM č. 2 – 07/2006
ZM jmenuje členy svého ﬁnančního výboru Karla Beneše, Alfreda Schwarze, Miroslavu Přibylovou, předsedou jmenuje Karla
Beneše.
8. Jmenování členů kontrolního výboru
Usnesení ZM č. 2 – 08/2006
ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru Josefa Myšáka,
Lubomíra Poláka a Jiřího Sudu, předsedou jmenuje Josefa Myšáka.
9. Centrum Českého Švýcarska
Usnesení ZM č. 2 – 09/2006
ZM bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu realizace
projektu Centrum NP České Švýcarsko I a o přípravě projektu
Centra ČŠ II.
ZM bere na vědomí dodatek č. 5 k SOD s ﬁrmou Konstruktiva
Konsit, a. s. Praha uzavřeného v souladu s usnesením ZM č. 2205/2006 a přehled podrobných změnových listů stavby Centra
NP ČŠ I.
10. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 2 – 10/2006
ZM schvaluje prodej objektu kůlna se st. p. č. 911/2 a p. p. č.
644/2 o celkové rozloze 255 m2, k. ú. Krásná Lípa, ﬁrmě Z + Z Kovovýroba s. r. o., Veronské nám. 382, Praha za cenu 10 000 Kč
splatných při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
11. Byty
Usnesení ZM č. 2 – 11/2006
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 5,

Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa za cenu 170 000 Kč na Pavla Koláře, bytem Varnsdorfská 233/8, Krásná Lípa. Pavel Kolář
uhradí veškeré náklady spojené s převodem členských práv
a povinností.
12. Byty
Usnesení ZM č. 2 – 12/2006
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 20,
Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa za cenu 170 000 Kč na Miluši
Ptáčíkovou, Lesní 857/3, Krásná Lípa. Miluše Ptáčníková uhradí
veškeré náklady spojené s převodem členských práv a povinností.
13. Byty
Usnesení ZM č. 2 – 13/2006
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2000/40/13-322 na byt č.
31 v objektu Nemocniční 1149/12a, mezi městem Krásná Lípa
a Janem Kolarem, bytem Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa, na
Josefa Koubského, bytem Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa.
14. Byty
Usnesení ZM č. 2 – 14/2006
ZM schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2003/25/17-015 uzavřené mezi městem Krásná Lípa
a Janou a Ondřejem Vašutovými, kterým bude smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt
č. 28, Nemocniční 1149/12a převedena výhradně na Janu Gálovou (dříve Vašutovou), Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.
15. Věcné břemeno
Usnesení ZM č. 2 – 15/2006
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín, dle předloženého návrhu.
16. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 16/2006
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 595/1, části p. p. č. 600 a části p. p. č. 688/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, za účelem zřízení
zahrady Jaroslavu Rajšlovi, bytem Krásná Lípa, Dlouhý Důl 67E,
z důvodu zachování pozemků
pro potřeby města. ZM doporučuje žadateli uvedené pozemky
si pronajmout.
17. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 17/2006
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 580/1 o výměře 1323 m2
a p. p. č. 580/2 o výměře 989 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Mgr. Heleně a Ing. Vladimíru Holým, bytem Plzeň, U Českého
dvora 21, z důvodu schváleného prodeje jinému zájemci.
18. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 18/2006
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 400/1, k. ú. Krásná Lípa, za
účelem zřízení zahrady Martině Ferencové, bytem Krásná Lípa,
Pražská 46, z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
19. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 19/2006
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 541/8, k. ú. Krásný Buk, dle
předloženého návrhu, za účelem zřízení zahrady Tereze Zedkové, Teplice, Třebízského 2733/5, z důvodu určení pozemku pro
výstavbu RD.
20. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 20/2006
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 348/3 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa, Pavlíně Klabanové, Krásná Lípa, Pivovarská 486/6.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 21/2006
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 348/3 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa, ﬁrmě KREDIT Děčín, a. s., Masarykovo nám. 3/3.
22. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 22/2006
ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s odborem výstavby investic
a ŽP navrhla vytýčení budoucí hranice p. p. č. 554, k. ú. Krásná
Lípa, ve směru k ulici Varnsdorfská a Štefánikova tak, aby vzniklo místo pro chodce.
23. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 23/2006
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1992/1 a p. p. č. 2969/1, vše
k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady Kateřině Sojkové,
bytem Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 837/61, z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
24. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 24/2006
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 469/2 o výměře 17 m2, k. ú.
Krásná Lípa od Ing. Pavla Adama, Mšené Lázně, Hlavní 139, za
cenu 50 Kč/m2.

25. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 25/2006
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 1159/2, k. ú. Krásná Lípa,
dle předloženého návrhu, za cenu 50 Kč/m2, od Soni Morávkové, Praha 9, Jablonecká 700. Město uhradí náklady s odkoupením spojené.
26. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 26/2006
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 1885/4 (nově vzniklá
p. p. č. 2978/4) o výměře 8 m2, části p. p. č. 245/6 (nově vzniklá p. p. č. 2978/3) o výměře 150 m2 a části p. p. č. 245/1 (nově
vzniklá p. p. č. 2978/2) o výměře 41 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za
účelem majetkoprávního vypořádání cyklostezky od Ludmily
Jožákové a Ing. Petra Jožáka, bytem Liberec, Pazderkova 866/2,
za cenu 5 970 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
27. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 27/2006
ZM schvaluje směnu p. p. č. 182/1 o výměře 1582 m2, p. p. č. 183
o výměře 640 m2 a p. p. č. 2993 o výměře 150 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa z vlastnictví města Krásná Lípa za p. p. č.1857/4, o výměře
1727 m2, k. ú. Krásná Lípa, z vlastnictví Petra Dastycha, Krásná
Lípa, Komenského 11. Žadatel uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
28. Prodej, směna pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 28/2006
ZM neschvaluje směnu popř. prodej části p. p. č. 1992/1, k. ú.
Krásná Lípa Janu a Vladimíře Kašparovým, bytem Krásná Lípa,
Lesní 855/2, z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
29. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 2 – 29/2006
ZM neschvaluje směnu části p. p. č. 644, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
ve vlastnictví města Krásná Lípa za část p. p. č. 184, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy s Helenou Gebauerovou, bytem Liberec, Sosnová 466/2 a Milenou Mühlbergerovou, bytem Hradec Králové,
Třebechovická 830/20. ZM doporučuje žadateli majetkoprávní
vypořádání s Povodím Ohře Chomutov.
30. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 30/2006
ZM neschvaluje snížení kupní ceny za prodej p. p. č. 1191/1, k. ú.
Vlčí Hora Luboši a Ivetě Zemanovým, Praha 6, Pod Ořechovkou
27.
31. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 31/2006
ZM schvaluje snížení kupní ceny za prodej p. p. č. 97/7, k. ú.
Krásná Lípa ﬁrmě TISK Krásná Lípa, s. r. o., Kyjovská 63 ze 150 Kč/
m2 na 80 Kč/m2.
32. Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 32/2006
ZM vydává souhlas s převodem p. p. č. 546/2, p. p. č. 545/2
a p. p. č. 544/1, vše k. ú. Krásný Buk z Antonína a Zuzany Maříkových, Praha 8, Sokolovská 67 na Michala a Petru Brumlíkovy
a Jozefa a Kateřinu Abrahamovy.
33. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 2 – 33/2006
ZM ruší usnesení ZM č. 22-16/2006 ze dne 13. 9. 2006 na prodej
p. p. č. 2368/1, k. ú. Krásná Lípa Haně a Jiřímu Čedíkovým, z důvodu odstoupení žadatelů od žádosti.
34. Účelová dotace ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 34/2006
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na změnu využití části účelové dotace schválené usnesením ZM č. 22 - 41/2006
ve výši 80 000 Kč, a to z původního využití na opravu svodů
na budově školy na nové využití výměna radiátorů a rozvodů
ústředního topení v hlavní budově školy.
35. Investiční fond ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 35/2006
ZM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na pořízení
počítačového vybavení do max. výše 80 000 Kč z investičního
fondu ZŠ a MŠ.
36. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 36/2006
ZM schvaluje dodatky č. 2 zřizovacích listin organizačních složek města Krásná Lípa - org. 0355 Propagace a cestovní ruch
a org. 0391 Zařízení pro sport. a zájm. činnost s účinností od
23.11.2006.
37. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 37/2006
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky
města Krásná Lípa org. 0306 Ostatní doprava s účinností od
23.11.2006.
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38. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Krásná Lípa
v roce 2007
Usnesení ZM č. 2 – 38/2006
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ ve výši 3 668 tis.Kč, který bude čerpán na
základě schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2007.
39. Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa na rok 2007
Usnesení ZM č. 2 – 9/2006
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2007, dle
předloženého návrhu.
40. Investice roku 2007
Usnesení ZM č. 2 – 40/2006
ZM schvaluje pokračování realizace investic města a proplácení
jednotlivých plateb dle smluvních podmínek a rozpočtu staveb
do schválení rozpočtu na rok 2007 u investic:
a) Centrum NP ČŠ I
b) Centrum ČŠ II
c) Autobusové nádraží
d) Rozšíření bufetu ve Sportovním areálu
e) Projektové dokumentace
f) Inženýrské služby
g) Vnější areál kina-KD
h) Výstavba trafostanice v Nemocniční - příspěvek SČE
ch) Centrální pult řízení kotelen města.
41. Centrum NP České Švýcarsko I
Usnesení ZM č. 2 – 41/2006
ZM schvaluje proplacení části 4. etapy projektu Centrum NP
České Švýcarsko I úměrné podpoře EU až v lednu roku 2007,

USNESENÍ
z 4. zasedání Rady města Krásná Lípa
konaného dne 21. 12. 2006

I. Hlavní program
Centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 4 - 01
RM bere na vědomí postup výstavby, ukončení 4.etapy a upravená pravidla poskytovatele dotace Projektu Centrum NP České
Švýcarsko I.
RM schvaluje dodatky a smlouvu ke směnkám s ﬁrmou Konstruktiva Konsit, a.s. Praha sloužící k zajištění plnění smluvních podmínek ze strany dodavatele stavby.
RM schvaluje dodávku vybraného nábytku dodávaného do stavby
Centra služeb ČŠ, dle projektu ing. arch. Cerhové od ﬁrmy Václav
Kučera, Krásnostudenecká 41, Děčín, dle návrhu.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 4 - 02
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1166/6, část o výměře 200 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1166/2, část o výměře 150 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1159/1, část o výměře 610 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 4 - 03
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 97/23/
70/011, nájemce Jiří Baran, Krásná Lípa, Potoční 5 a ke smlouvě
č. 97/23/70/065 nájemce Jiří Kopsa, Krásná Lípa, Nemocniční 30,
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2011.
Byty
Usnesení RM č. 4 - 04
RM neschvaluje žádost Kateřiny Appeltové, Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa o prodloužení splatnosti pohledávek váznoucích na
bytové jednotce č. 6, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 4 - 05
RM neschvaluje žádost Milana Fáka, Nemocniční 1149/12a, Krásná
Lípa o prodloužení splatnosti pohledávek váznoucích na bytové
jednotce č. 1, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.
Připojení k internetu
Usnesení RM č. 4 - 06
RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k internetu a uzavření
dohody o ukončení smlouvy č. 2004/19/20-204 s ﬁrmou Ing. Radek Andrš Interdata, Nová 34, Rumburk dle předloženého návrhu.
Dotace na zřízení kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci
Usnesení RM č. 4 - 07
RM schvaluje vyplacení dotací města Krásná Lípa na zřízení kanalizačních přípojek pro splaškovou kanalizaci, dle předloženého
návrhu.
Rámcová kupní smlouva o dodávkách kovových odpadů
Usnesení RM č. 4 - 08
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z důvodu čerpání překlenovacího úvěru do doby zpětného
proplacení.
42. EQUAL
Usnesení ZM č. 2 – 42/2006
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska - EQUAL pro rok 2006, dle
předloženého návrhu.
43. 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 2 – 43/2006
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2006 v celkové výši příjmů a výdajů 198 328 tis. Kč,
dle předloženého návrhu.
44. Komunitní centrum Českého Švýcarska - monitorovací
zpráva
Usnesení ZM č. 2 – 44/2006
ZM bere na vědomí průběžnou monitorovací technickou zprávu č. 5 za období 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006. Zpráva byla po odeslání 7. 12. 2006 zkontrolována NPS, schválena a předána ke
kontrole na MPSV ČR.
45. Jmenování člena Správní rady o. p. s. ČŠ
Usnesení ZM č. 2 – 45/2006
ZM schvaluje zástupcem zřizovatele za město v orgánech České Švýcarsko, o. p. s. ve správní radě Ing. Zbyňka Linharta od
09.01.2007 na celé funkční období.
46. Veřejnoprávní smlouva
Usnesení ZM č. 2 – 46/2006
ZM schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy.

RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách kovových
odpadů s ﬁrmou KOVOŠROT, a. s., Papírnická 604/3, 405 36 Děčín.
Komunitní centrum ČŠ - plnění rozpočtu
Usnesení RM č. 4 - 09
RM bere na vědomí plnění rozpočtu projektu EQUAL - KCČŠ
k 31.11.2006
III. Různé
Komunitní centrum ČŠ - personální obsazení
Usnesení RM č. 4 - 10
RM bere na vědomí personální obsazení projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska.
RM schvaluje uzavření DPČ a DPP pro realizaci vzdělávacích kurzů,
dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2006 33 29Q - 013 - EQUAL
Usnesení RM č. 4 - 11
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2006 33 29Q - 013, který se týká změny termínu dodávek nářadí, ochranných pomůcek
a pracovního oblečení pro projekt Komunitní centrum Českého
Švýcarska.
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2006 33 29Q - 014 - EQUAL
Usnesení RM č. 4 - 12
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2006 33 29Q - 014, který
se týká změny termínu dodávek strojů pro projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska.
Komunitní centrum ČŠ - V13 (výb. ř. - propagace)
Usnesení RM č. 4 - 13
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje vítěze výběrového řízení na dodání graﬁckých služeb a zajištění tisku propagačních a informačních materiálů a předmětů ﬁrmu PrintActive, s. r. o., Štefánikova 398/29, 400 01 Ústí nad Labem. RM ukládá
vedoucí projektu připravit rámcovou smlouvu s vybranou ﬁrmou.
Komunitní centrum ČŠ - změna rozhodnutí
Usnesení RM č. 4 - 14
RM schvaluje rozhodnutí o změně č. 2 rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 2/21 EQUAL ze státního rozpočtu ČR na akci 2 a 3 projektu programu Iniciativy společenství EQUAL, spoluﬁnancovaného
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Změna se
týká převedení nevyčerpaných prostředků akce 1 ve výši 27 tis. Kč
do akce 2.
Komunitní centrum ČŠ - ﬁnanční a technická zpráva
Usnesení RM č. 4 - 15
RM bere na vědomí oznámení o schválení ﬁnanční a technické
zprávy č. 4 do výše výdajů 2 833 509,27 na realizaci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska.
Veřejně prospěšné práce
Usnesení RM č. 4 - 16
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 40 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2007
u Úřadu práce Děčín, pobočka Rumburk.
Graﬁcký manuál
Usnesení RM č. 4 - 17
RM schvaluje graﬁcký manuál města Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

47. OZV č. 3/2006
Usnesení ZM č. 2 – 47/2006
ZM schvaluje OZV č. 3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa.
48. Interpelace ZM
Usnesení ZM č. 2 – 48/2006
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z interpelace členů ZM:
Miroslav Brabník – řešení otázky nepřizpůsobivých občanů.
49. Žádost o půjčku pro Agenturu pondělí, o. s.
Usnesení ZM č. 2 – 49/2006
ZM projednalo žádost Agentury pondělí, o. s., T. G. Masaryka
575, Šluknov, dále jen AP a neschvaluje poskytnutí půjčky a to
především z následujících důvodů a proto, že město:
a) realizuje vlastní náročný projekt zaměřený na podobnou problematiku, ve kterém je navíc AP partnerem,
b) zálohově ﬁnancuje projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska několika miliony korun,
c) samo využívá překlenovací úvěr na ﬁnancování vlastních
projektů,
d) neposkytuje půjčky ani svým organizacím.
50. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 2 – 50/2006
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly
z diskuse členů ZM:
Jaroslav Stibor – zapojit ZŠ do projektu EQUAL.
Mgr. Marek Mráz – zjednodušit postup při prodeji pozemků.
Karel Beneš – návrh na rozšíření cesty v ulici Lidická směrem ke
trati tak, aby se dala v zimě protahovat.
Miroslav Vais – návrh na adaptaci v kulturním domě (přímý příchod na jeviště).
5. rozpočtové opatření rozpočtu města Kr.Lípa
Usnesení RM č. 4 - 18
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
pro rok 2006 v celkové výši příjmů a výdajů 198 328 tis. Kč, které
nemění závazné ukazatele rozpočtu v provozní, investiční části
a ﬁnancování, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 4 - 19
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 772 012838 7
společnosti KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.
Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 4 - 20
RM schvaluje dodatek č. 8 k pojistné smlouvě číslo 772 004125 6
společnosti KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.
Byty
Usnesení RM č. 4 - 21
RM schvaluje dodatek nájemní smlouvě č. 99/25/18-167, uzavřené s Karlem Šekmarem na byt č. 4, Bezručova 359/15, Krásná Lípa.
Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o další kalendářní rok.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 4 - 22
RM schvaluje pronájem bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Navračičová Eliška, Papoušek Zdeněk, Varnsdorfská 83/45, Krásná Lípa,
2. Kasalová Eva, Kasal František, Vlčí Hora 47, Krásná Lípa,
3. Zerzánová Růžena, Krásný Buk 54.
Oprava administrativní chyby
Usnesení RM č. 4 - 23
RM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení RM č. 3 - 09
ze dne 7. 12. 2006, kterým se mění číslo dodatku z 6 na 7.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2006
Usnesení RM č. 4 - 24
RM odvolává Ing. Miroslavu Pibilovou z inventarizační komise
k provedení inventarizace majetku a zásob města pro rok 2006
v EQUALU Krásná Lípa a jmenuje nového předsedu Ladu Hrnečkovou, s okamžitou platností.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 4 - 25
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve
městě na měsíc leden 2007, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- zápis z jednání partnerů projektu Komunitní centrum Českého
Švýcarska
- materiál od ﬁrmy KEŠAM, s. r. o. ohledně vybudování dvou větrných elektráren v Krásné Lípě
- materiál propagační a informační kampaň KCČŠ
- návrh graﬁckého manuálu MěÚ
- žádost Klubu cyklistiky o pomoc při Tour de Feminin
RM dále projednala tyto zápisy z komisí:
- zdravotně sociální ze dne 05.12.2006
- KVŽP ze dne 05.12.2006
- KVŽP ze dne 07.11.2006
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Pozvánky
ZIMNÍ STANOVÁNÍ. Nejsevernější zimní táboření
pod Vlčí horou se ve dnech 12. až 14. ledna 2007
koná již po pětadvacáté. Pořádá jej Klub českých
turistů z Krásné Lípy a prezentace všech účastníků
je v sobotu v 10.00 v restauraci pod Vlčí horou. Na
18.00 hodinu je naplánováno promítání diapozitivů
a tradiční táborák
REPREPLES MĚSTA. Na 13. ledna 2007 od 20.00 je
v Kulturním domě v Krásné Lípě připraven Repreples města Krásná Lípa. Lístky na ples jsou v předprodeji u K. Cidlinové, tel.: 412 383 422
DISCOPLES. Na 20. ledna 2007 od 20.00 je v Kulturním domě v Krásné Lípě připraven Discoples , DJ
p. Koubek a Vais, lístky v předprodeji u B. Koubské
na MěÚ v Krásné Lípě.
JAPONSKÉ FRAGMENTY. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko si Vás dovoluje pozvat na
výstavu s názvem Japonské fragmenty, která probíhá v Galerii informačního centra na Křinickém
náměstí v Krásné Lípě až do 31. ledna 2007. K vidění jsou fotograﬁe Kláry Mrkusové, které vznikly na
různých místech Japonska, ale především v okolí
města Toyama, kde autorka fotograﬁí prožila celkem čtyři roky.
VÝTVARNÉ PRÁCE V ÚSTÍ NAD LABEM. Do Ústí
nad Labem se z varnsdorfské banky přestěhovala
výstava vítězných výtvarných prací, které byly zaslány do soutěže Náš Národní park České Švýcarsko. Tu
již tradičně společně vyhlašují OPS České Švýcarsko,
ČSOP Tilia a Správa NP České Švýcarsko. Vítězné práce jsou až do konce února k vidění v tamním Domě
dětí a mládeže.

Vánoční mše – koledy i nadávky

Zaplněný kostel, klidná atmosféra, vánoční koledy, hřejivé pocity navzdory mrazu, projevy přátelství, porozumění a lásky. Krásnolipská „půlnoční“
začala v místním zcela zaplněném kostele již tradičně úderem desáté hodiny večerní. O úžasnou
atmosféru se mezi projevy a čtením z bible staral
folklorní soubor Dykyta, jehož členové předvedli
poutavé provedení nejznámějších vánočních koled i biblických písní. Kdo chtěl, zpíval, kdo ne, poslouchal a k vidění byl i roztomilý betlém. Téměř
pohádkovou atmosféru míru a pohody ovšem

Plesová sezóna v Krásné Lípě
v kulturním domě

zničilo jiné „vystoupení“ místních „nepřizpůsobivých“, kteří to těm ostatním jednoduše zkazili
svým trapným a primitivním chováním. Mohla to
být poklidná a velmi vydařená vánoční mše, nebýt těchto lidí a jejich soustavného vyrušování,
jenž dostoupilo vrcholu před koncem mše, kdy se
ze zadních řad ozval křik. „Na bóha ja nevjéřim,“
doprovázený dalšími nadávkami. Smutnou skutečností se tak stalo, že místo, aby nejhezčí svátky
v roce lidi různých národností v Krásné Lípě spojily, udál se bohužel pravý opak…
(jf )

SoliDeo zaplnilo
krásnolipský kostel
Na Boží hod vánoční se opět
po dvou letech v kostele sv. Máří
Magdaleny v Krásné Lípě koncertovalo. A stejně jako před dvěma
lety i tentokrát sem zavítali členové souboru SoliDeo, tentokrát
ovšem hráli v kostele zaplněném
téměř do posledního místečka.
Slavnostní atmosféru nejhezčích
svátků v roce posluchačům navo-

dila jejich krásná vánoční hudba
od gotiky, přes renesanci až po
české baroko. Hudebníci pečlivě
vybírali vánoční koledy a písně
převážně zapomenutých barokních kancionálů. Navíc je SoliDeo
soubor, který hraje na historické
hudební nástroje a posluchači jich
tentokrát během koncertu viděli
a slyšeli kolem dvaceti!

Výstup na Vlčí horu
provázely dobré skutky
Jdi na Nový rok na výlet, pozvi
někoho ze svého okolí, poznej kus
přírody a přispěj potřebným. Podle
těchto dobrých skutků, které by měl,
podle turistů, každý z nás na Nový
rok vykonat, se již několik let chovají
krásnolipští turisté.
Stejně jako v minulosti i letos členové Klubu českých turistů z Krásné
Lípy a jejich příznivci svůj již pětadvacátý novoroční výstup na rozhlednu na Vlčí hoře podřídili akci

zvané Novoroční čtyřlístek. Ten pořádají společně s nadačním fondem
Českého rozhlasu Světluška, jenž pomáhá především nevidomým dětem
a lidem s těžkým zrakovým nebo
kombinovaným postižením. „Dvacetikorunové vstupné, které na Nový
rok na rozhledně vybíráme, pošleme
na konto Světlušky a každý, kdo přispěl na dobrou věc, získal čtyřlístek,“
řekl předseda krásnolipských turistů
(vik)
Václav Hieke.

strana 6

9. ledna 2007

Kavka obecná je silně ohroženým ptačím druhem
V srpnu tohoto roku jsem za ﬁnančního přispění
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a bezplatného
zapůjčení plošiny od MěÚ Krásná Lípa mohl vyrobit a vyvěsit v Krásné Lípě hnízdní budky pro kavku
obecnou. Budky jsou vyvěšeny na stromech okolo
sídliště u nemocnice, u nádraží a v zahradě bývalého Pragoexportu . Budky jsme vyvěšoval i v Jiříkově.
V obou městech bylo důvodem k jejich vyvěšení snížení možností pro hnízdění v domech na sídlištích.
Kavky hnízdí v prostoru mezi posledními patry a plochými střechami, kam vlézají větracími otvory. Otvory
se postupně při rekonstrukcích zavíčkovávají.
Kavka obecná je uvedena ve vyhlášce č. 395/92
Sb. jako druh silně ohrožený. Největší ohrožení pro
ni znamená právě úbytek hnízdních možností. Hnízdění vždy probíhá v dutinách stromů, skal , vzácně
i ve stěnách hlinitých břehů řek. Od středověku však
kavky začaly využívat ke hnízdění i budovy. Lesní
a skalní hnízdiště v podstatě již zanikla a kavky žijí
víceméně synatropně (tj. s vazbou na člověka).
V Krásné Lípě hnízdí kavky na sídlišti proti nemocnici, na škole a největší hnízdiště je v objektu bývalého Pragoexportu na Rumburské ulici. Přesné datum
vzniku těchto hnízdišť neznám, ale pravděpodobně souvisí se zánikem letitého hnízdiště v kostele
v Rybništi v letech 1994 až 1996, kdy zde byly postupně zavřeny vletové otvory. Kavky se postupně

přestěhovaly proti své přirozenosti nízko nad zem
do půdního prostoru nad sakristií, avšak i odtud
byly vytlačeny. O rok později 3 páry kavek zahnízdily
na kostele v Doubici, ale osud hnízdiště byl stejný.
Důvodem byly na obou místech poněkud přehnané
obavy ze znečištění fasád trusem. V roce 1998 jsem
zaznamenal kavky v Krásné Lípě. Je tedy možné, že
se částečně jedná i o ptáky z Rybniště.
Největším hnízdištěm kavek na Šluknovsku byl
a dosud je Rumburk, později se objevily ve Filipově,
kde hnízdily na věžích kostela. V 70. letech zahnízdily i ve Varnsdorfu. Nejblíže směrem do vnitrozemí
Čech se kavky vyskytují v České Lípě. Celkově jejich
počet v ČR klesá.
Přitom kavka je pták v podstatě užitečný. Živí se
především hmyzem, pavouky, žížalami, plži, lidskými
potravinami vyhozenými z domácností, ale občas je
schopna vyplenit i hnízda jiných ptáků. Část potravy
je rostlinného původu, zejména se jedná o bobule,
ovoce a zrní. Mláďata jsou krmena především hmyzem. V Krásné Lípě hnízdí asi 16 párů. Ptáci se na
hnízdištích objevují obvykle v únoru a mizí z něj na
potulky s mláďaty koncem června.
Je nutno zmínit rovněž inteligenci všech krkavcovitých a schopnost imitovat nejrůznější zvuky,
včetně lidské řeči. V obou vlastnostech vynikají nad
papoušky, u nichž je tato vlastnost obecně známa.

Biomasa a Krásná Lípa
- 1. díl nepravidelného „bioseriálu“
Ač je těžké tomu uvěřit, tak elektřina i teplo je
v České republice stále o něco málo levnější, než
by odpovídalo realitě. Jde o cenovou anomálii
způsobenou tím, že uhelné společnosti procházely v uplynulých letech konsolidačním obdobím,
kdy musely snížit počet zaměstnanců o dvě třetiny. Aby tuto nutnost oddálily, tak se snažily dostat
na trh maximální množství uhlí bez ohledu na
cenu. Toto období však končí a zároveň během
následujících deseti let skončí životnost poloviny
našich hnědouhelných elektráren. Když zároveň
vezmeme v úvahu, že v Evropě bude během následujících dvaceti let chybět kapacita kolem 250
tisíc megawatthodin, tak nám musí být jasné, že
ceny energií budou stoupat a že půjde o vzestup
citelný.
Pokud se nad výše uvedenými fakty zamyslíme, tak se ukazují dvě cesty, kterými se můžeme
vydat. Jednou jsou velké centralizované zdroje,
např. jaderné elektrárny. Druhou jsou úspory
a malé decentralizované obnovitelné zdroje,
využívající biomasu, vodní toky, sluníčko či vítr.
Může se zdát, že velké zdroje by byly přímočařejším řešením. Avšak, i pokud nebudeme zohledňovat ekologická hlediska, tak pro malé obce
a města jsou výhodnější malé decentralizované
zdroje. Proč? Samozřejmě, že především kvůli penězům. Výdaje za energie se budou stále
zvyšovat. Budou tak představovat pro obec kontinuální a stále se zesilující tok peněz mimo její
hranice. Místní zdroje energie naopak nejenomže udržují peníze doma, ale navíc přináší i nová
a trvale udržitelná pracovní místa, program pro
místní zemědělce, využití ladem ležících půd
a organických odpadů.
Když se rozhlédneme kolem sebe, tak jako hlavní
místní zdroj energie uvidíme biomasu. V okolních
lesích je stále ještě dostatek dřeva, které může
být z části využíváno pro výrobu energie, na nevyužívaných pozemcích je možné pěstovat rychle
rostoucí dřeviny či energetické byliny a využívat
je možné je i využití ne zcela zanedbatelného

množství biologických odpadů ze zemědělství,
z města a z okolních obcí. Zatím je ještě možné
získat vcelku štědré dotace na založení plantáží
energetických plodin, na výstavbu kotelny na biomasu, instalaci kogenerační jednotky vyrábějící
teplo i elektřinu, bioplynovou stanici, ale třeba i na
domovní kotle využívající peletky. S ohledem na
vzrůstající zájem však nelze očekávat, že tomu tak
bude napořád.
Osobně jsem přesvědčen, že biomasa by Krásné Lípě mohla přinést nejenom snížení výdajů na
energie a vytvoření nových pracovních míst, ale
zároveň i menší náchylnost k výpadkům dodávek energie, které se vzrůstajícím energetickým
deﬁcitem budou v Evropě nejspíš stále častější.
Aby však bylo možné všech přínosů, které biomasa nabízí, dosáhnout, tak je nezbytné připravit
komplexní strategii, která bude zahrnovat úspory
energií (zejména zateplování domů), doplňkové zdroje energie (např. solární panely), zajištění
dostatečného množství biomasy z co možná největšího množství zdrojů, aby když jeden vypadne,
tak mohl být nahrazen jiným, apod. Zároveň může
být výhodné využít alespoň některé z neenergetických možností využívání biomasy a začlenit
tento stále se obnovující zdroj co nejhlouběji do
Antonín Slejška
ekonomiky města.

Kavka obecná je silně ohroženým ptačím druhem.
Občas se krkavcovití vybírají z hnízd a chovají se
doma. Zkušení chovatelé zvládnou jejich ochočení
bez složitého výcviku tak, že za ním volně poletují
a vracejí se domů. Osud takto chovaných ptáků bývá
většinou tragický a končí svůj život zavření v králíkárnách a malých klecích u lidí, kteří je chytili ze zvědavosti a nemají o jejich chovu žádnou představu.
0všem velmi často je lidé rovnou usmrtí, což velmi
dobře znám z vlastní zkušenosti chovatele. Z tohoto
důvodu nelze jejich chov doporučit. V případě kavek je třeba podotknout, že k jejich chovu je třeba
výjimka Ministerstva životního prostředí stejně jako
u krkavců a ořešníků.
Vít Friml, biolog, Chřibská

Vánoce každý den
Skončil „supervolební rok“, rok „šibalů, patu a bodů“, jak o něm referují Lidové noviny (30. 12.). V roce
následujícím se nejspíš potřebných reforem fungování a zejména hospodaření státu nedočkáme.
Dočkáme se ale přiblížení Evropě v podobě vstupu
do zóny bez mezistátních hranic, tzv. Schengenské
zóny. My, učitelé, se dočkáme prvního ostrého roku
reforem vzdělávání. Ty jsou ale papírové a jen málo
ředitelů škol se k nim staví pozitivně a kreativně.
Takže na půl cestě... Naopak hrozí pokračování dvanáctiměsíční quasi-předvolební kampaně, která má
svou intenzitou způsobit vymazání třetích sil z českého politického života. To ale nás, obyvatele města
Krásné Lípy, nemusí až tak vzrušovat. Jak jsem rok
2006 a krátkodobý výhled do roku následujícího
v Lípě vnímal já, coby rodák, který zde vlastně nikdy pořádně nežil, a místní dění, vaši každodennost
jsem měl možnost pozorovat a ovlivňovat jen jako
diskutér ve virtuálním studiu na našich internetových stránkách? Dovolte mi na závěr roku krátkou
vánočně laděnou glosu.
Začnu-li od Zelených, pak z našeho pohledu byl
rok 2006 v Krásné Lípě nečekaný v mnoha směrech.
Rozhodně jsme nikdo z nás na jeho počátku netušili, do jaké situace se dostaneme na jeho konci.
Jasná nepřipravenost a jistý idealismus činily naši
organizaci a kandidátku možná zajímavým, možná provokativním prvkem v předvolební kampani
(slovo románského původu značí boj) v našem poklidném hnízdě. Z mého osobního pohledu je pro
mě ale naše účinkování neúspěšné. Chtěli jsme
totiž zaktivizovat obyvatele, kteří se stali našimi
kandidáty, ke kvalitní předvolební práci a zbylé
potom k diskusím o situaci ve městě a prostě k sebevyjádření. Ve volbách jsme chtěli uspět tak, aby
naši kandidáti mohli ovlivňovat práci radnice. Měli
jsme na to osobnosti. Ony samy ani my jsme však
s typickou „transformační“ apolitičností veřejnosti
a koneckonců s námi samými nic nesvedli. Volební
zisk ze sněmovních voleb (7,6%; děkuju všem za
preferenční hlasy!!) jsme neobhájili a zisk jediného
křesílka v zastupitelstvu mne zklamal.
pokračování na straně 7
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Zázemí technických služeb se rozrůstá
Město Krásná Lípa si v minulosti podrželo plnou
kontrolu nad technickými službami a z dnešního pohledu se jednalo o rozhodnutí více než prozíravé.
Prostřednictvím technických služeb, jako odboru
městského úřadu, je tak nadále zajišťována široká
paleta komunálních služeb. Údržbou komunikací,
úklidovými pracemi nebo údržbou veřejných prostranství počínaje, správou a provozem veřejného
osvětlení nebo výsadbami a údržbou zeleně konče.
„Tento model se nám velmi osvědčil,“ vysvětluje Jan
Kolář, tajemník krásnolipského úřadu, a doplňuje:
„Umožňuje nám operativně reagovat na naše potřeby i podněty od občanů. Technické služby udržují
i náš bytový fond a veškerá městská zařízení. Podílí
se i na městem realizovaných investičních akcích.“
Široký rozsah aktivit je podmíněn i patřičným
vybavením a zázemím. Na novou techniku v loňském roce město vyčlenilo částku více než 2 mil.
korun. Byly zakoupeny dva nové traktory, dvě
nové čelní sněhové radlice, sněhová fréza k malotraktoru. V rámci projektu Komunitní centrum
Českého Švýcarska pak bylo získáno dodávkové
vozidlo a řada menších mechanizačních prostředků – profesionální travní sekačky, křovinořezy, motorové pily apod.

Vánoce každý den
pokračování ze strany 6
Nakonec se nám ale doufám podařilo navázat
konkrétní a snad dobré vztahy s panem starostou
a jeho „náměstky“ a přípravy některých projektů
(viz naše internetové stránky) se snad rozjedou.
Často operujeme s internetem. Gramotnost dospělých v této oblasti je dnes dobrým odrazovým
můstkem k lepší budoucnosti (ovšem vedle jazyků,
řemesla a profesionality). Vítáme náročnou a administrativně vysilující práci města v oblasti rekvaliﬁkací, které probíhají pod hlavičkou Komunitního
centra Českého Švýcarska. Přejeme si, aby krásnolipská škola a také další organizace a soukromníci
pochopili smysl tohoto komunikačního Světa. Internet není médium a podnikání zde je skutečným
podnikáním... Začít ve škole a to spolu, tak to je druhé přání Zelených. Projekt, do nějž se v našem regionu pustili třeba v Povrlech, vede k ještě většímu
otevření školy pro veřejnost. K účasti občanů při výuce, která se z lavic stěhuje mimo školní budovu, jež
se tak stává laboratoří, knihovnou a konzultačním
bodem života mladých lidí tam se připravujících na
život. Konec biﬂování a opravdové úkoly a opravdové výsledky, včetně ﬁnančního efektu, tak to bude

Dalších více než 600 tisíc korun bylo uvolněno na výstavbu nových garáží, které v průběhu roku svépomocně vyrostly v areálu technických služeb. Budované prostory poslouží především ke garážování nové techniky.
To vše za vydatné pomoci klientů Komunitního
centra, kteří si zde v rámci rekvaliﬁkačního kurzu
osvojují praktické zkušenosti, je dokončována hrubá
stavba objektu. Byl osazen krov (řezivo je z podstatné části z vlastních zdrojů – odtěžené stromy v městském parku a městských lesích) a následně byla instalována i střešní krytina a klempířské prvky.
Vnitřní omítky a instalace opět poslouží jako výukový program pro klienty KC. Část materiálu potřebného k výuce klientů je hrazena z projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska (KCČŠ), který je
spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem EU
a státním rozpočtem ČR.
„V průběhu roku jsme schopni na technických službách zaměstnat až 30 nezaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací a dalších 30 klientů Komunitního centra v rámci vlastních rekvaliﬁkačních kurzů,“
uvádí Jan Kolář a pokračuje: „To je jedna z mála cest,
jak může malá obec přispět k řešení problému vysoké nezaměstnanosti. Sociální přínos je evidentní, pro
město zároveň i ekonomicky zajímavý.“

I pro letošní rok jsou pak připravovány další investice, a to jak do techniky, tak do provozního zázemí.
Nový kabát dostane hlavní budova technických
služeb, bude obměněn zametací vůz, připravuje se
(vik)
výstavba dalších garáží či skladů.

dobře motivovat všechny krásnolipské děti, jsem
o tom přesvědčen. Ovšem, jak dodává lehký skeptik a spřátelený odborník naši organizace, PhDr. Jiří
Kostečka, školu tvoří hlavně lidé, jejich erudice, zkušenosti a nadšení. Jsou „k nezaplacení“, proto příjmy
ve školství stále stagnují na úrovni celostátního průměru. S tím ale opravdu zatím nic nenaděláme.
Zelení, konkrétně A. Slejška, představili starostovi také projekt velkého energetického centra, jež
by spolu s rozvojem pěstování technických plodin,
kompostárnou na domovní bioodpad a dalšími součástmi mohlo znamenat profesní šanci pro mnohé
obyvatele města a další pozitivní vedlejší efekty pro
rozvoj naší obce. Projekt je ve fázi příprav. Ambice
máme také v kulturní oblasti a v oblasti volného
času, zejména mládeže. Ty jsou však jen v podobě
odborného garantování našimi členy a znalostí
dobrých příkladů z bezprostředního okolí města.
Město samotné zažilo stavební a investiční boom.
Další léta jistě budou v tomto směru podobná. Zvolené silné vedení města je toho příslibem. Problémy
v sociální oblasti, v oblasti soužití a také v hrozbě
prohlubování nezaměstnanosti, potažmo s tím
spojený jev generačního přelévání nezaměstnanosti, tak to jsou problémy Evropy v 21. století. Není
překvapením, že je tomu tak i v našem městě. Míra

veřejné neaktivity a svalování některých osobních
příběhů na autority mě právě proto, že se K. L. deklaruje jako město úspěšné, velice zaskočila. Lidé ve
městě a v jeho vedení musí tušit, že symbol rozevírajících se nůžek je také naším poznávacím znamením. Některé skupiny obyvatel nelze donekonečna
beztrestně vylučovat. Vláda práva musí koexistovat
s vládou většiny, jak napsal Prof. Vojtěch Cepl v Právu (30. 12., s. 19). Právo je však, jak známo, společensky uznané minimum morálky. Ale to už jsme
u Ježíška.
Vánoční svátky pro mnohé z nás vyvrcholily půlnoční bohoslužbou slova na připomenutí Narození Páně, kterou jsme prožili v našem kostele Marie
z Magdaly za zpěvu a vyhrávání Dykyty. Já jsem po
této slavnosti odjel s kamarádem do Kytlice, kde
dramatický Jirka Čunát, administrátor tamní farnosti a zároveň ředitel varnsdorfského gymnázia
hovořil o Vánocích, které jsou ve skutečnosti každý
den. Jako lidé máme ráno opravdu naději narodit
se jako někdo jiný. Máme naději být lepší než včera.
A to považuji za závažné svědectví tohoto muže na
prahu středního věku vůči nám všem. Slyšíte všichni
ta slova?
Petr Koubek,
ZO Strany zelených Krásná Lípa

Úsměvy z mateřské školy
– Chlapec přijde do školky a v oku má ječné zrno, řekne učitelce, že mu to maminka doma namazala.
Chvíli si hraje a pak přijde za učitelkou, vykulí na ni oči a povídá: Ještě tam mám to zrní?
– Děti se honí po třídě, chlapec utíká a jen o kousíček mine zeď, hned hlásí učitelce: To bylo jen o fous!
Za chvíli se mu stane další patálie a celý nešťastný si povzdychne: Já mám dneska samé OFOUSY!
– Chlapec přijde za učitelkou, je poslán pro docházku dětí, žádá učitelku: Dáte mi VYCHÁZKU?
– Děti si povídají o škole, jeden chlapec dětem sdělí, že má odklad školní docházky, druhý chlapec
mu zřejmě špatně porozumí a ptá se celý zděšený učitelky: Paní učitelko, že nemá OBKLAD?
– Venku napadl první sníh, děti ho s učitelkou pozorují z okna. Protože venku svítí sluníčko, zeptá se
učitelka dětí, co se s ním stane? Chlapec pohotově odpoví: No přece ZATAJE!
Ale „přeřeky“ nemají pouze děti, i paním učitelkám se občas nějaký povede. Tak například: holčička
se ptá učitelky: Kdy přiletí spánková víla?( to jsou pak bonbonky pod polštářkem), učitelka pohotově
odpoví: No přece, až všechny děti USCHNOU!
MŠ Smetanova M. Alferyová
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Krásnou Lípu reprezentovali v Norsku
Na základě vynikajících výsledků našich děvčat
na mistrovství České republiky, které se konalo
v Brně, dostalo se našemu oddílu na základě doporučení svazu zápasu možnosti startu na mezinárodním turnaji v Kolbotenu v Norsku.
Pro celou řadu z nich to byl opravdu první mezinárodní křest, který měl naše chlapce a děvčata
prověřit nejen po stránce kondice, ale hlavně po
stránce psychické. Rozhodně jsme tam neodjížděli s velkými ambicemi na medaile. Opak byl však
pravdou. Naši mladí zápasníci se skutečně nezalekli
značného množství možná i zkušenějších soupeřů
a dle husitského hesla „Nepřátel se nelekejte a na
množství nehleďte,“ se pustili do svých soupeřů.
Tradičně se tento turnaj koná v Kolbotenu, který
je součástí hlavního města Norska, Oslo. Pravidelně
se tohoto turnaje zúčastňuje přes 400 pozvaných
závodníků. Letošního turnaje se zúčastnilo 437
závodníků a závodnic ze sedmi států. Pro celkové
množství závodníků se boje odehrávají v ohromné
hale na šesti žíněnkách o rozměrech 12 x 12m.
Umístění našich chlapců:
Leso Václav 37kg. Vašek se skutečně snažil. Ve
své váhové kategorii měl 27 zápasníků a celkově skončil na 14. místě. Zvláště u něj se projevilo
tréninkové manko zaviněné dostavbou tělocvičny
a nemožností tréninku.
Ruzso Jan 50kg. Honza je bojovník, což potvrdil
i na tomto turnaji. O lepší než 5. místo ho připravil
až domácí rozhodčí, který nebyl nestranný. Honza
měl při spravedlivém rozhodování skončit na medailové pozici.

Holub David 59kg. 29 závodníků v této váhové
kategorii a více než katastrofální vylosování.V prvním kole šel s celkovým vítězem a v kole druhém
s domácím závodníkem, který skončil celkově na
třetím místě. Se dvěma prohrami skončil v poli poražených na nebodovaném místě.
Umístění našich děvčat:
Horáčková Kateřina 35kg. Závodnice, která dle
našeho názoru na takovémto turnaji měla sbírat
pouze zkušenosti.O to větší bylo naše překvapení, že se Káťa dostala až do ﬁnále, kde skončila na
krásném 3. místě se ziskem bronzové medaile.
Surmajová Kristýna 48kg. Závodnice, se kterou
se na přední místo počítá. Kristýnu předcházela
vynikající pověst mistryně ČR. Bohužel i ona narazila až na přílišnou pozornost, v tom špatném slova
smyslu, rozhodčích.V boji odevzdala Kristýna vše,
ale rozhodčí porazit nedokázala. Celkově skončila
na 7. místě.
Surmajová Leona 52kg. Spolu s Káťou Horáčkovou nejmladší členky naší výpravy. Obě jsou ročník
1995. O Leoně se ví, že dokáže ze sebe dostat maximum, že žádný boj pro ni není předem ztracený.
Tyto vlastnosti předvedla a uplatnila i ve ﬁnále své
váhové kategorie, kde dokázala porazit i přes nepřízeň rozhodčích domácí závodnici a vybojovat
pro Krásnou Lípu tu nejcennější medaili – zlatou.
Leono, gratulujeme a přejeme ti další tak krásné
medaile.
Bartoňová Šárka 57kg. I zde se ukázalo, že proti
dvěma soupeřům najednou, se i přes tu největší
snahu bojovat nadá. Soupeřka na žíněnce a sou-

Toto je sice foto z Mikulášského turnaje, ale medaile se
do Krásné Lípy vezly i z Norska.
peř rozhodčí byli i pro tak zkušenou závodnici,
jakou Šárka bezesporu je, příliš. Šárka se sice dostala do širšího ﬁnále, ale dál ji už nepustili. Skončila
na 6. místě. Nelze jí však vytknout, že by ze sebe
neodevzdala vše.
Jak celkově hodnotit úspěšnost naší výpravy na
tomto evropském kolbišti? Přes minimum zkušeností z obdobných turnajů se naši borci předvedli
v tom nejlepším světle a dokázali, že i závodníci
z malého města jsou schopni odvést velké výsledky. No a komu naši zápasníci děkují za umožnění
startu na tomto turnaji? Členům města a školy, kteří se z podstatné části podíleli na uskutečnění této
reprezentace města.
J. Durec

Vánoční turnaj škol ve volejbalu
K mnoha milým vánočním tradicím, které tak
trochu nahrazují ty skvělé, nicméně unavující hodokvasy a vysedávání u televize v čase vánočním,
patří protažení těl v podobě různých sportovních
turnajů.
Proto se již tradičně o Vánocích setkávají také
učitelé ze škol blízkého okolí, aby - zemdleni po vyčerpávající půlce školního roku - nejen poměřili síly
mezi sebou, ale aby se zase po roce přátelsky sešli
a poklábosili při vánočním volejbalovém turnaji, jež
pořádá již řadu let ZŠ v Tyršově ulici v Rumburku.
O prvenství se mezi sebou utkaly týmy ZŠ Tyršovy
ul. a ZŠ U nemocnice, Lesnické školy Šluknov, Polygraﬁcké školy v Rumburku, ZŠ Krásné Lípy, přijeli

i milí kolegové ze ZŠ v Seifhennersdorfu a jako každoročně do bojů zasáhlo také družstvo Finančního
úřadu v Rbk.
Nálada byla skvělá, nadšení velké a v přestávkách
mezi zápasy mohli přítomní dlít v klubovně v přátelském hovoru nad pohoštěním. Na hřišti se zatím
odehrával „ lítý boj“ , jehož dozvuky byly slyšet široko daleko... Náš krásnolipský team - tentokrát ve složení: M. Sieber, J. Hořeňovský, J. Krček, J. Sieberová,
D. Koubská, P. Lešová, D. Lehoczká, si dal významný,
leč nelehký úkol – prolomit tzv. „loňská hubená léta“
a posunout své umístění směrem k významnější pozici – a co si budeme nalhávat, nebránili bychom se
ani medailovému umístění...

A pozor! S přibývajícím časem, kdy jsme ze
zápasů odcházeli neporaženi a pomalu se nám
rozrůstal i fanklub z řad diváků se naši soupeři
museli smířit s neodvratným faktem – drtivým
vítězstvím teamu krásnolipské školy! Radost byla
veliká, ale zároveň zavazující – vždyť příští rok
budeme favorité... :-). Jestlipak se nám podaří prvenství uhájit? Vlastně ani není podstatné, jaké
umístění si přivezeme příští rok, jisté však je, že se
zase všichni rádi sejdeme se všemi těmito milými lidmi, abychom v této bohulibé, odpočinkové
tradici pokračovali.
Těšíme se příště!
Za vítězný učitelský team D. Lehoczká

Rukodělné kurzy v Komunitním centru
Komunitní
centrum
Českého Švýcarska pro
Vás připravilo nové
praktické kurzy. Jedná
se převážně o rukodělné kurzy, které jsou jako
stvořené pro práci z domova. Kurzy Vás provedou teorií jednotlivých
činností, ale hlavně Vám
nabídnou praxi, která tvoří 90 % kurzu. Chcete si
tedy ve svém volném čase přivydělat, naučit se
tvořit rukama nebo začít podnikat v oboru rukodělných činností? Přihlaste se do některého z kurzů,
které nabízíme:

- Biozahradnictví a permakultura
- Batikování
- Malba na hedvábí
- Výroba ozdobných a dárkových předmětů
- Felcování
- Pletení
- Výroba svíček
- Práce se suchými květinami
- Výroba drobných předmětů ze dřeva
Součástí těchto kurzů bude i schůzka se zaměstnancem Podnikatelského centra, které provozuje
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
a který Vás zasvětí do problematiky vlastního podnikání.

Uvedené kurzy budou otevřeny v průběhu měsíce ledna. Více informací o jednotlivých kurzech
získáte v Komunitním centru v Krásné Lípě nebo na
tel. č. 777 938 839, 412 354 841. Počet míst v kurzu
je omezený.
Chcete-li se přihlásit, přijďte do Komunitního centra Českého Švýcarska, které sídlí v suterénu budovy Městského úřadu v Krásné Lípě (pondělí až pátek
od 8.00 do 15.00) nebo zavolejte na telefonní čísla
777 938 839, 412 354 841 (Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra ČŠ).
Tyto a další kurzy Vám poskytuje Komunitní centrum Českého Švýcarska v rámci iniciativy společenství EQUAL, která je spoluﬁnancována Evropským
sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.
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