297

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Rozpočet města na rok 2007

Sestavení vyrovnaného provozního rozpočtu města je stále složitější, a to z mnoha důvodů. Především
těžko odhadovatelný podíl z daní zasílaný nezávazně
od státu stoupá velmi málo a nestačí ani na krytí zvýšených nákladů města na energie, tabulkové zvyšování mezd a dalších zákonných výdajů.
Existuje mnoho nejrůznějších nařízení, které by
obce měly zajišťovat a které jim stát ukládá a není na
ně ﬁnanční krytí – to se týká i našeho města a nám nezbývá, než vybírat mezi těmi nejdůležitějšími, na které
ještě máme.
Provozní rozpočet nepředpokládá v organizaci města žádné převratné změny, jsou zde zahrnuty všechny doposud realizované aktivity, např. příspěvek na
provoz ZŠ (vč. MŠ, ŠJ, ŠD) je stejný jako v předchozích
dvou letech.
V každém případě bude letos nutné vyžadovat od
osob odpovědných za jejich organizační složku důsledné dodržování limitů celkových příjmů (jako minimální) a výdajů (jako maximální).
V provozním rozpočtu není z výše uvedených důvodů na krytí mnoha důležitých výdajů a provozní rozpočtová rezerva je velmi malá, která nestačí ani na již
v tuto chvíli známé mimořádné výdaje.
Je zřejmé, že i naše město bude muset také začít
uplatňovat některá opatření vedoucí ke zvýšení příjmů, tzn. zvýšení některých poplatků. To je již schválený poplatek za odpad, zvýšit po mnoha letech nájemné v městských bytech o povolenou výši, k mírnému
zvýšení bude přistoupeno i v nebytových prostorech.
Provozní rozpočet je po odečtení uvedených výdajů
na krytí ﬁnancování projektu Komunitního centra ČŠ
vyrovnaný.
Investiční rozpočet města je zaměřen především
na dokončení dříve započatých investičních projektů
anebo souvisejících, již dříve schválených.
Největší částkou je pamatováno na doﬁnancování
projektu Centra Českého Švýcarska I, a to v zásadě ve
výši dle uzavřených smluv či rozpočtu jednotlivých

položek projektu. I vlastní podíl na tento projekt v letošním roce bude největší, což vyplývá z předchozího
ﬁnancování a započtení vkladu vlastních nemovitostí
do projektu (např. v roce 2006 je na stránce příjmů
projektu 62 786 000 Kč, na straně výdajů 59 380 000
Kč, tady za loňský rok jsme paradoxně více získali než
vydali, a to cca 3,4 mil. Kč).
V rozpočtu je relativně velká částka (1 mil. Kč) na
přípravu resp. pokračování přípravy dalších projektů
v příštích obdobích. Ovšem jen důkladný etapový
projekt na komplexní rekonstrukci a přístavbu objektu hlavní budovy základní školy včetně všech povolení by spotřeboval velkou část této položky.
V rozpočtu není mj. již vloni schválená přístavba bufetu ve sportovním areálu s úpravou na celoroční provoz, protože Ústavní soud zrušil vyplacení zvýšených
náhrad po krachu Union banky (tam je náš nárok ve
výši 1,5 mil. Kč). Na tento projekt se pokusíme získat
dotaci a případné spoluﬁnancování bychom případně kryli z rozpočtové rezervy investičního rozpočtu.
Více informací je možné vyčíst z již tradičních tabulek, které tvoří rozpočet na příslušný rok a z usnesení
ZM.
Zbyněk Linhart
Tabulku s rozpočtem města najdete na str. 7

Letošní rozpočet počítá i s výstavbou nového autobusového nádraží u náměstí. Komplikací je přitom oprava koryta potoka a mostu.

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 3. dubna

Krásnolipská
policie se činí
Mnoho obyvatel Krásné Lípy začíná pozitivně
vnímat změny, které v místní služebně Policie ČR
nastaly od počátku letošního roku. Nový velitel,
nová technika v podobě druhé fabie, VW Transporteru 4x4, internetu, ale i digitálního alkoholového
testeru (jen za první víkend „služby“ se stal osudným pěti řidičům) začíná spolu s některými změnami vyšetřovacích metod, personální stabilizací
a také stavebními změnami v interiéru budovy
policie přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace
ve městě.
Také úspěšné zásahy v podobě objasnění vandalismu na našem hřbitově, řešení některých dlouholetých dopravních přestupků nebo postupné
zabavování ukradeného železného šrotu i s kárami místním zlodějům kovů jsou známkou profesionálního přístupu našich policistů k jejich nelehké
práci.
Jedním z posledních úspěchů policie bylo usvědčení pachatelů, kteří během února rozkradli střechu kaple na hřbitově ve Vlčí Hoře. Tito zloději mají
na svědomí krádeže v širokém okolí a je jistě dobře,
že díky policejní práci opět „spadla klec.“
Dobrou zprávou z krásnolipského prostředí je
také skutečnost, že na výborné úrovni jsou i vzájemné vztahy radnice a místního policejního
oddělení. Obě instituce spolupracují, vzájemně
si vyměňují informace o důležitých otázkách bezpečnostní situace ve městě a v neposlední řadě
je připravován i jeden společný projekt, který by
mohl přispět k dalšímu zlepšení bezpečnosti všech
občanů, návštěvníků i chalupářů Krásnolipska, ale
o tom opět někdy příště...
Jan Fiala, místostarosta města

Rekvaliﬁkační kurzy a informace
pro nezaměstnané lidi

Na počátku května bude Komunitní centrum Českého Švýcarska ve spolupráci s Úřadem práce Rumburk otevírat druhé kolo rekvaliﬁkačních kurzů pro
nezaměstnané. V současné době hledáme klienty
pro dlouhodobé pracovně-vzdělávací kurzy pro oblasti Kultura a cestovní ruch, Sportovní zařízení,
Sociální asistence a Volnočasové aktivity. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT a jsou poskytovány
klientům zdarma. Absolventům, kteří složí úspěšně
teoretickou a praktickou zkoušku, bude vystaveno
osvědčení s celorepublikovou platností. Máte-li o tyto kurzy zájem a chtěli byste získat bližší informace,

zastavte se buď osobně v Komunitním centru nebo
na telefonním čísle 412 354 849.
Pro občany, kteří hledají práci, se Komunitní centrum rozhodlo na svých vývěsných plochách po
městě zveřejňovat volná místa v regionu. S nabídkou volných míst se můžete setkat na vývěsní ploše
u náměstí, na panelu v aule městského úřadu (naproti vchodu na poštu) anebo přímo v Komunitním
centru.
Projekt Komunitního centra je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání

Policie dopadla i pachatele krádeže krytiny střechy
kaple ve Vlčí Hoře.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
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Svoz
separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 26. 3. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 29. 3. 2007 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
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

Ochutnávka čajů
v Krásné Lípě
KDY:

6. 4. 2007 – pátek
Od 9 do 16 hodin
KDE:
Obchod vinotéka, káva, čaj
Křinické náměstí 3
Krásná Lípa
CO:
Originální cejlonské čaje
– černé, zelené, ochucené
Přijďte poznat tajemství starověkého
„ELIXÍRU MLÁDÍ“.
Srdečně zve J. Němčanská a P. Trapani.

Centrum péče o člověka hledá
do týmu muže i ženy pro poradny
zlepšování kondice a tvarování
postavy. Rekvaliﬁkace zajištěna.
HPČ i VPČ. Pro více informací
volejte 775 375 065. strana 7
Inzerce

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.
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Chcete prát zdravě a ekologicky?

Pak je tu právě pro vás až do 23. 3. 2007 nová soutěž
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na webových stránkách www.ceskesvycarsko.cz. Vyzkoušejte si své znalosti v zajímavém tématu ekoznačení, kde
máte šanci získat praktický výrobek do domácnosti,
který je navíc šetrný k životnímu prostředí. Na soutěžící čekají takové ceny, jako jsou velké balení ekologicky
šetrného pracího prášku, aviváž nebo prací prostředek
s protialergickými vlastnostmi.
Pokud máte dojem, že zatím nevíte, co to ekoznačky
jsou a jak mohou ovlivnit naše zdraví i životní prostředí,
čtěte dál. Jestli vám už slovo ekoznačka něco říká, je to
určitě dobře pro vás i vaše okolí, ale můžete se dozvědět ještě více. A proč se věnujeme právě ekoznačkám?
Jsou totiž důležitou součástí života lidí, kterým není
lhostejné, jak žijí a v jakém stavu je jejich životní prostředí. Ekoznačky nám napovídají, které výrobky jsou
šetrnější k životnímu prostředí i k našemu zdraví než
ostatní podobné produkty. Při jejich používání nejste
vystaveni nepříznivým účinkům mnoha chemických
látek, obsažených v běžně používaných výrobcích.
Také životní cyklus ekologicky šetrných výrobků (od
získávání surovin přes výrobu, používání až k likvidaci
výrobku) je podroben přísným zkouškám, zda nezatě-

žuje životní prostředí a lidský organismus. Pak teprve
může výrobek získat patřičnou ekoznačku.
Chcete také používat ekologicky šetrné výrobky
a nevíte, kde je můžete zakoupit? Vedle našich informačních středisek v Krásné Lípě a Děčíně můžete
výrobky s českou ekoznačkou „Ekologicky šetrný
výrobek“ koupit především v drogeriích (prací a čisticí prostředky, barvy, laky a lepidla ředitelná vodou)
a papírnictvích (kancelářské potřeby – sešity, šanony,
obálky, nebo papírové kapesníčky či papírové utěrky).
Ekologicky šetrné jsou i některé druhy nábytku, zrcadel, tepelných izolací, čerpadel apod.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách CENIA, české informační agentury životního
prostředí www.cenia.cz, včetně odkazů na prodejce
a výrobce ekologicky šetrných výrobků, nebo na
webových stránkách ekoporadny obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko www.ceskesvycarsko.cz
s názvem Ekoznačení.
Nezapomeňte použít své nově získané znalosti
o ekoznačkách v naší soutěži na www.ceskesvycarsko.
cz a vyzkoušet si prakticky ekologický šetrný výrobek
na vlastní kůži.
Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.

Upozornění k vypalování trávy!

Současné teplé počasí nahrává všem, kteří chtějí co
nejdříve probudit své zahrádky ze zimního spánku.
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale
hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele.
Když je málo sněhu a srážek a nehrozí nám příroda
ve formě povodní, hrozí nám podobné nebezpečí od
samotného člověka. Než poctivě a namáhavě hráběmi
zbavit větší plochy zahrad starého porostu, raději stále
velká řada lidí bere do ruky zápalky a stařinu vypaluje. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím
k lepšímu růstu nového porostu. Pro život v přírodě
má biologická rovnováha mezi různými druhy hmyzu
a drobné zvěře nesmírný význam. Jestliže sáhneme
k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního stavu.
Mezitím může dojít k přemnožení
škůdců, kteří by v normálních podmínkách k překročení obvyklého
množství nikdy neměli podmínky.
Když pomineme negativní zásah do živé přírody a také silné
obtěžování okolních obyvatel,
většina lidí si stále neuvědomuje,
že vypalování suché trávy je zákonem o požární ochraně striktně
zakázáno a i patřičným způsobem
„oceněno“ v podobě pokut až
do výše 25 tis. Kč! Je to zejména
z toho důvodu, že vypalování trávy často způsobuje požár, ohrožující nejen zdraví, ale i život osob,
zvířat a škody na majetku. Při silném větru dochází velice snadno
k rozšíření ohně mimo ohniště
a lidé mohou v takovýto okamžik
podlehnout panice, ztrátě orientace, nebo zdravotním problémům (otrava kouřem, přehřátí,
vyčerpání).
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity jako např.
spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, pálení klestí v lese.
Zákon tyto činnosti sice výslovně
nezakazuje, ale spalování jakýchkoliv hořlavých látek ve větším
množství na volném prostranství

a v lesích je nutné předem ohlásit operačnímu středisku Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého
kraje (tel. 950 431 010), které může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat. Při ohlášení musíte uvést datum, čas
začátku a konce pálení, co nejpřesněji lokalitu, osobu
odpovědnou za pálení včetně telefonického kontaktu
na ni, také přijatá protipožární opatření a dbát pokynů
operačního důstojníka. Včasným a správným nahlášením těchto údajů na uvedené číslo zabráníte planému poplachu a výjezdu jednotek požární ochrany.
Zdůrazňujeme, že zásady požární bezpečnosti musí
dodržovat nejenom podnikající subjekty, povinnosti
se vztahují i na jednotlivé občany! Přejeme vám všem
hezké jaro bez „perných“ chvilek s hasiči.
Jiří Sucharda, požární preventista
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Různé

Pozvánky

Chcete začít podnikat?

Město Krásná Lípa nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu služeb (bývalá prodejna „Vše za
39“). Součástí objektu je sociální zařízení, toalety i nákladní rampa,velikost prostor, vhodných k prodeji různého zboží nebo provozování všemožných služeb, je
57 m2 a měsíční nájemné činí příznivých 4072 Kč.
Bližší informace o podmínkách pronájmu zájemci získají a prohlídku prostor si mohou domluvit
u paní Tůmové, kancelář č. 11 na MěÚ Krásná Lípa,
tel.: 412 354 839.
(jf)

Komunitní centrum obstálo
při kontrole ministerských úředníků
Kontrolorky z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR
a NPS zkontrolovaly důkladně nejen každý doklad a výdaj za předchozí
období, ale zajímaly se
také o to, jak jsou plněny
jednotlivé aktivity projektu. A tak jsme celé dopoledne předkládali seznamy, evidence, kontakty
s klienty, smlouvy, výběrová řízení, náplně kurzů,

zápisy, tabulky, přehledy, fotodokumentace, tiskové zprávy, metodiky... Při této v pořadí již druhé
kontrole projektu navštívili Poradenské centrum
pro podnikatele v obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko. Za klienty např. ve sportovním
areálu a na technických službách se podívaly již
při kontrole v loňském roce, a tak zbyla odpoledne
chvíle času na prohlídku Centra služeb a nového
domu na náměstí. Na závěr byl vyřčen výsledek
kontroly - bez nedostatků, ale také obdiv nad tím,
Hana Volfová
co se v Krásné Lípě podařilo.

Peníze jim pomohou zapojit
se do aktivního života
Ve čtvrtek 8. března 2007 byl na Městském úřadě
v Rumburku předán výtěžek pocházející ze 4. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Částka 24 600 Kč
byla v Rumburku rozdělena mezi Farní charitu Rumburk a Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, který si z této částky ukrojil 10 400 Kč. Takto
získané prostředky pomohou mentálně postiženým
a seniorům zapojit se do aktivního života. Poděková-

ní za výtěžek v Rumburku patří studentům ze Střední
zdravotnické školy a ze Střední odborné školy mediální graﬁky a polygraﬁe.
Nadace EURONISA ukončila v prosinci 2006 čtvrtý
ročník sbírky Pozvedněte slabé! V něm se podařilo
v 16 městech Euroregionu Nisa vybrat 760 tisíc korun.
Celkem bude do konce dubna výtěžek rozdělován
(vik)
mezi 40 neziskových organizací.

Téma pro Krásnou Lípu 2007
Město Krásná Lípa se od roku 2006 rozhodlo začít
sledovat indikátory udržitelného rozvoje. Stalo se partnerským městem projektu Ústecko - živý region, Rozvoj kvaliﬁkace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji a připojilo se k mezinárodní iniciativě TIMUR
(Týmová iniciativa místního udržitelného rozvoje).
Co si představit pod pojmem indikátory neboli ukazatele udržitelného rozvoje a v čem budou Krásné Lípě
přínosem? Jedná se o několik předem vytipovaných
oblastí, jejichž sledování pomáhá místním správám,
které zajímá městské životní prostředí a kvalita života
občanů ve městě. Umožňují veřejné správě získat spolehlivé a aktuální informace pro zodpovědné a moudré
rozhodování a pro šetrnější chování k životnímu prostředí. Indikátory zároveň významně pomáhají jako nástroj místního plánování a říkají úředníkům i obyvatelům, co je pro město důležité a kde má problémy. Jsou
jakýmsi studentským vysvědčením uprostřed školního
roku, které ukazuje, jakou má student šanci, že projde
do dalšího ročníku, v čem je třeba zabrat a kde je nutná pomoc zvenčí. Podá přehledné informace, které
pomohou předejít problémům, nebo je řešit dřív, než
přerostou přes hlavu.
Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje
je mezinárodní iniciativou, do které je zapojeno více
než 150 evropských měst (18 v ČR). Každé z nich přijme
několik indikátorů (až 10), z nichž některé jsou společné

všem (např. hluk, doprava, bezpečnost, ovzduší, zeleň,
služby) a některé jsou zvolené tak, aby vyhovovaly lokálním podmínkám. Předpokladem je, aby minimálně
jeden z těchto doplňkových indikátorů vybrali samotní
občané města.
V Krásné Lípě proběhně ve dnech 16. - 22. dubna
2007 veřejné hlasování, v němž občané navrhnou,
jaký stěžejní ukazatel kvality života a rozvoje je nutné
dále sledovat a řešit. Jako vybraná témata byla stanovena následující :
1) Vandalismus
2) Soužití s Rómy
3) Drobné krádeže
4) Bezpečnost ve městě a dostupnost policie
5) Soužití se psy ve městě
6) Odpovídající bytová politika
7) Kvalita služeb pro občany
8) Dostatek center a ploch pro aktivity mládeže
9) Dostatek nákupních možností
V rámci akce v týdnu od 16. - 22. dubna 2007 mohou občané hlasovat v pouliční anketě spojené s propagací indikátorů udržitelnosti rozvoje (letáčky budou
roznášet studenti).
Občané mohou téma města vybrat v pohodlí domova na internetu (na stránkách www.timur.cz nebo
města www.krasnalipa.cz) a také pomocí mobilního telefonu – zasláním SMS (v běžné ceně) na číslo

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Na sobotu 31. 3. 2007 připravil
krásnolipský Klub českých turistů 12kilometrový pěší
pochod k pramenům Křinice, v jehož závěru tyto prameny symbolicky odemknou a přivítají tak jaro. Více informací p. Ferenc nebo nástěnka Klubu českých turistů.
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ. Sbor pro občanské záležitosti chystá na sobotu 28. 4. 2007 v domě kultury v Krásné
Lípě od 14 hodin Jarní setkání seniorů při dechovce.
JARNÍ TURISTICKÉ SETKÁNÍ. V sobotu 24. 3. se ve
Šluknově uskuteční jarní setkání turistů bývalé oblasti
Labsko-Lužické. Společný výlet všech zúčastněných je
naplánován na 10.10 hodin od nádraží ČD a povede
ve směru Šluknov, náměstí - Křížová cesta - Kunratice,
arboretum - Hrazený - Šluknov zámek: výstava Staré
fotograﬁe Šluknovska; společný cíl všech turistů je ve
Šluknově mezi 13.00 – 14.15, kdy je naplánována návštěva zámku. Dál se bude pokračovat ve šluknovském
kulturním domě, kde jim k poslechu i tanečku zahraje
kapela Noční můry. V plánu setkání je NOČNÍ VÝSADEK, který se uskuteční v pátek 23. 3. 2007 na ranči
Království, sraz: 19.00 Šluknov – náměstí, cíl: ranč (občerstvení, hudba). Informace: kctsluknov@seznam.cz,
tel.: 412386039, 731054028
NUMEROLOGICKÝ VÍKEND. Ve dnech 27. - 29. 4. 2007
se můžete těšit na numerologický víkend se Štěpánem
Rakem a jeho kytarou v Doubici, kdy poznáte tajemství
magického světa čísel... Navíc v sobotu 28. 4. máte jedinečnou příležitost shlédnout fantastický koncert s kamennou kytarou!
VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ. Děti i dospělí ze Šluknovského výběžku se mohou zapojit do soutěže Historie
mého kraje. Literární a výtvarnou soutěž vyhlásila Městská knihovna Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk při příležitosti oslav tří set let od vysvěcení a dostavby loretánské kaple v Rumburku. Soutěž je
určena žákům a studentům základních a středních škol,
jedna z kategorií je určena i dospělým. Více informací na
www.mkrbk.cz nebo www.rumburk.farnost.cz.
775 573 627 ve formátu TEMAKL X (X je symbol nahrazující číslo vybraného tématu, případně vypsat téma
za mezeru). Hlasovat lze také pomocí lístku z tohoto
článku vhozeného do schránky na odpovědi na
vybraných místech (Informační centrum CŠ, traﬁka
na Křinickém náměstí, Komunitní centrum v suterénu
MěÚ) nebo odeslaného na městský úřad.
Pro zúčastněné je zajímavé, že s odpovědí v anketě
je spojena soutěž pro hlasující o věcné ceny – všichni,
kteří ponechají nějaký svůj kontakt na lístku – letáčku
(adresu, telefon, e-mail atp.), budou zařazeni do losování o tři věcné ceny (soutěž se týká také všech, kteří
hlasují e-mailem nebo SMS). Výherci budou vybráni
generátorem náhodných čísel.
Na závěr kampaně Téma pro Krásnou Lípu 2007
budou vybraní občané odměněni při slavnostním
vyhlášení výsledků akce v roce 2007 a mohou se veřejně vyjádřit k rozvoji města před jeho představiteli.
Podobná anketa by měla být opakována opět za 5 let,
aby bylo zjištěno, zda se problémy města změnily a jak
byly řešeny.
Akci organizuje ve spolupráci s ČSOP Tilia, Městským
úřadem v Krásné Lípě a dalšími subjekty Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. a Týmová iniciativa pro místní indikátory
udržitelného rozvoje (TIMUR) v rámci projektu Ústecko
- živý region, Rozvoj kvaliﬁkace v oblasti udržitelného
rozvoje v Ústeckém kraji. Bližší informace najdete na
http://ekopolitika.cz nebo na http://www.timur.cz.
Za TIMUR a ÚEP
Michael Pondělíček, Barbora Šafářová
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Tip na víkendový výlet s využitím nových
dopravních možností v našem okolí
Stalo se již pravidlem, že ve Vikýři vydáváme tzv.
tipy na výlety, protože je téměř hříchem nevyužít
vzácných příležitostí, které nám nabízí současná
míra provozu veřejné dopravy, včetně víkendových
spojů z Krásné Lípy do Českého Švýcarska a zpět.
K této dříve nevídané možnosti se přidává mimořádně příznivé jarní počasí, a tak nám vůbec
nic nebrání, abychom o některém ze současných
slunečných víkendů po dobré snídani vyrazili z centra Krásné Lípy přes probouzející se městský park
a Kamennou Horku s překrásnými výhledy na naše
město do nitra smíšeného lesa, sledujíce trasu znovu obnovené Köglerovy naučné stezky.
Mineme jednotlivá zastavení stezky s dřevěným
herbářem, maketou dávného milíře i funkčním xylofonem u studánky bývalé chaty Loužilačka a po
sto metrech necháme naučnou stezku klesat po asfaltové silnici z tzv. Vápenky dolů do Doubice a sami pokračujeme přes silnici po červené turistické
značce ještě přibližně 1,5 kilometru, až dorazíme ke
krátké červené odbočce, jež nás povede k úžasné
vyhlídce pod tzv. Karlovou výšinou s pohledy na
Národní park České Švýcarsko a blízkou Doubici i s
inspirujícími kamennými vyvřelinami všude v okolí
vyhlídky.
Po návratu z této kamenné přírodní „rozhledničky“ zpět na původní červenou se dáme vpravo
a dojdeme k nedalekému Mnišskému prameni
s výbornou pitnou vodou, kde podle legend vždy
odpočívali poutníci i duchovní, kteří si tudy zkracovali svou cestu mezi jednotlivými farnostmi, a také
proto je zde i tzv. Farská kaplička. U této kapličky se
rozloučíme s červenou značkou, kterou necháme
klesat vlevo do Rybniště a sami se vydáme rovně
po cyklotrase č. 211, abychom po necelých dvaceti
minutách pohodlné lesní cesty mezi statnými smr-

Vyhlídka pod Karlovou výšinou.
ky objevili asfaltovou silnici, která spojuje Rybniště
s Doubicí. Dáme se vpravo a po dalším osvěžení
u pramene Blažena dorazíme pohodlně do půl hodinky na okraj Doubice.
Ještě vystoupáme vlevo od silnice po žluté značce
na vrch Spravedlnost, kde se podle dochovaných
záznamů i lidových pověstí nacházelo v dávných
dobách popraviště i s nezbytnou šibenicí, ale kde

dnes najdeme pouze rozhledy duši hladící, a již je
čas na pozdní oběd v některé z místních útulných
hospůdek.
Po obědě si můžeme jako neřidiči dopřát cokoliv
a také například u produktu českých pivovarů počkat v dobré náladě na linkový autobus, který nás
chvíli po páté hodině odpolední za dvacet minut
odveze z Doubice zpět do Krásné Lípy.
(jf)

Komunitní centrum otevírá druhé kolo rekvaliﬁkací

Komunitní centrum Českého Švýcarska v Krásné Lípě ukončuje dlouhodobé pracovně-vzdělávací rekvaliﬁkační
kurzy pro technické služby. Roční vzdělávací program byl rozdělen do následujících pěti modulů: stavební práce
– pomocník, údržba zeleně, údržba
veřejných prostranství, výsadba zeleně
a odpadové hospodářství. Vzdělávání
je zaměřeno na skupiny znevýhodněné
na trhu práce. Jedná se především o lidi
s nízkým stupněm vzdělání, absolventy
škol s krátkou pracovní praxí nebo bez
praxe, osoby s neuplatnitelnou kvaliﬁkací, osoby neschopné si dlouhodobě
udržet práci, občany s odlišnou mentalitou a kulturou života, osoby na rodičovské dovolené a po jejím ukončení, zdravotně
postižené lidi a osoby nad 50 let. Inovativním prv-

kem v těchto kurzech je získání dlouhodobé praxe,
pod odborným dohledem. Závěrečné praktické

a teoretické zkoušky u klientů Komunitního centra prověřily jejich znalosti
získané při rekvaliﬁkaci. Z celkového
počtu 24 klientů technických oborů 18
klientů splnilo podmínky pro udělení
osvědčení o rekvaliﬁkaci.
Komunitní centrum Českého Švýcarska od 1. 4. 2007 otvírá druhé kolo
technických modulů. Zájemci se mohou hlásit přímo v komunitním centru
v Krásné Lípě.
Cílem projektu Komunitního centra Českého Švýcarska je v praxi ověřit
provoz pracovně-vzdělávacích komunitních center v obcích a pomoci tak
cílovým skupinám odstranit diskriminaci na trhu práce. Projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem.

Klienti po roce získali osvědčení

Klienti Komunitního centra Českého Švýcarska ukončili dlouhodobé pracovně-vzdělávací rekvaliﬁkační
kurzy v oblasti technických služeb. Za účasti představitelů města proběhlo ve středu 14. 3. 2007v kulturním domě v Krásné Lípě slavnostní předání osvědčení o rekvaliﬁkaci klientům. Na úvod programu si vzal
slovo místostarosta města pan Jan Fiala. „Chtěl bych

vám poděkovat za práci, kterou bylo v ulicích města
vidět, a popřát vám mnoho úspěchů při hledání dalšího zaměstnání,“ řekl místostarosta. „Ráda bych vám
připomněla že Komunitní centrum je pro vás i nadále
otevřené a že zde máte i nadále možnost využívat aktivní pomoci při vyhledávání zaměstnání stejně jako
každý jiný občan Krásné Lípy,“ řekla na závěr svého

proslovu vedoucí projektu Komunitního centra Hana
Volfová. Následně si všech 18 úspěšných absolventů
z rukou místostarosty, pana Fialy, převzalo osvědčení
o rekvaliﬁkaci. Projekt Komunitního centra Českého
Švýcarska je spoluﬁnancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem.
Miroslav Řebíček, manažer vzdělávání
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Letní sezona ve sportovním areálu
V plném proudu jsou přípravy na
letní sezonu ve Sportovním areálu
Českého Švýcarska na Pražské ulici.
Zatímco nafukovací hala se dvěma
hřišti (tenis, badminton, volejbal, nohejbal, minikopaná, ringo atd.) a také
nově zrekonstruovaná tělocvična (aerobic, volejbal, ringo, ﬂorbal apod.)
zůstávají nadále v provozu, připravuje se nyní intenzivně také zahájení
činnosti na všech venkovních hřištích,
kurtech a ostatních zařízeních.
Pokud vydrží současné příznivé počasí, budou od 1. dubna k dispozici
kromě výše zmíněné haly a tělocvičny také dva venkovní antukové kurty
(tenis, volejbal atd.), osvětlený kurt
s umělým povrchem (tenis, volejbal,
nohejbal, minikopaná apod.), po nezbytných úpravách bude připraveno
i beachvolejbalové hřiště, minigolf,

dětská lanovka, dětské hřiště, prolézačky, trampolína, hrad a samozřejmě
také obě lezecké stěny (3 a 10 metrů).
Na své návštěvníky čeká v areálu
také piknikový altán s možností posezení a grilování. Pro zájemce o reklamu v prostorách sportovního areálu
je připravena výhodná nabídka včetně bonusu v podobě permanentky
zdarma.
Stále platí, že z technických důvodů
je většinou nezbytná osobní nebo telefonická objednávka všech prostor
s dostatečným časovým předstihem,
neboť jen tak se návštěvníci vyhnou
nemilému překvapení v podobě obsazených sportovišť.
Objednávky přijímají a veškeré informace podávají pracovníci sportovního areálu na tel. 608 522 871.
(jf)

Ceník pronájmu h�iš� ve sportovním areálu:
CENA

vybavení v cen�

Venkovní tenisový kurt
– antuka

sí�

mimo dny
školního
vyu�ování

dny školního
vyu�ování

80 K�/hod.

80 K�/hod.

zvýhodn�ná
cena ve
dnech
školního
vyu�ování

9:00 do
14:00
60 K�/hod

Venkovní tenisový kurt
– um�lý povrch

sí�

80 K� hod.

80 K�/hod.

nafukovací hala – 1
tenisový kurt

sí�

160 K�/hod.

160 K�/hod.

9:00 do
14:00
60 K�/hod

9:00 do
14:00
120 K�/hod.

jedna h�l a mí�ek, karta
výsledk�, tužka

30 K�/hod.

50 K�/ 2 hod.

30 K�/ 2 hod.

lano a pom�cky
k lezecké st�n�

lano, sedák, ad.

100 K�/ 2 hod.

100 K�/ 2 hod.

altán s grilem –
vyhrazení celého
prostoru

topivo není v cen�

50 K�/hod.

minigolf

lezecká st�na

d�tský hrad +
pískovišt� +
trampolína +
klouza�ka + d�tské
h�išt� + d�tská lanovka

p�i pronájmu
jiného sportovišt�
je zahrnuto v cen�

300 K�/hod.

300 K�/hod.

st�l, sí�

30K�/hod.

30K�/hod

sí�

80 K�/ hod.

60 K�/ hod.

sí�ka, 2 pálky, mí�ek

30 K�/ hod.

30 K�/hod.

30 K�/hod.

30 K�/hod.

Hauserka –
víceú�elové h�išt�

Hauserka – ruské
kuželky

reklama 2m2

p�i pronájmu
jiného
sportovišt� je
zahrnuto v cen�

permanentka
rodi�� zdarma

200 K�/hod.

t�locvi�né ná�adí

Hauserka – stolní tenis

20
K�/hod./osoba

20 K�/hod./osoba

t�locvi�na

stolní tenis v t�locvi�n�

30 K�/hod.

permanentka

4000,- K�

v cen� 1500 K�
Slevový systém

Permanentka

Permanentka pro d�ti a mládež do 18 let

v cen�

cena

sleva

3 x kino

1500
K�/rok

zdarma venkovní kurty a -20 K� v hale

3 x kino

750 K�/rok

zdarma venkovní kurty a -20 K� v hale

P�i úhrad� 10 hodin najednou, 11 hodina zdarma. Platí pro všechna sportovišt�.

Turisté se školili

Před rokem uzavřel Klub českých turistů s Obecně prospěšnou společností
České Švýcarsko smlouvu o partnerství. V tomto programu má klub čtyři
projekty: vydání malého průvodce
historii krásnolipské turistiky, propagaci nově obnovené Köglerovy naučné stezky (za tímto účelem vydal klub
kovový odznak v devíti barvách), tisk
celobarevného plakátu zabývajícího
se ochranou přírody a propagací NP
České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory.
Na rok 2007 zbyl poslední projekt,
a to proškolení turistů k průvodcovské
službě se speciﬁkou v chráněných územích. Garantem a iniciátorem byl KČT
Krásná Lípa, realizaci perfektně zajistila
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko pod vedením Mgr. Lenky
Mrázové. Na semináři přednášeli externí lektoři a zaměstnanci Správy NP ČŠ.
Klub vybral 20 nejzkušenějších turistů
cvičitelů ze Šluknovského výběžku.
Seminář proběhl od 3. 2. do 4. 2. 2007
v pěkném prostředí nové počítačové
učebny krásnolipské školy. Vzdělávací
modul v rozsahu 15 hodin obsahoval
tématické bloky jako například vznik
a vývoj krajiny Českého Švýcarska,
ekosystémy ČŠ, fauna a ﬂora ČŠvýcarska, dopad turistiky na životní prostře-

dí a mnohé další. Fundovaní lektoři
v čele s jedinečnou RNDr. Jaroslavou
Formanovou za pomoci audiovizuálních prezentací poutavě s těmito tématy seznámili frekventanty. Kurz byl
zakončen poznávacím a vědomostním
testem a nutno říci, že účastníci měli
o kurz opravdový zájem. Svědčí o tom
nejen 100% účast pozvaných, pozornost při přednáškách, ale také to, že
závěrečný test všichni úspěšně zvládli.
Co kurz přinesl? Především nám vznikl tým lidí, cvičitelů, kteří si zvýšili svou
odbornost. Tato skupina bude dále
spolupracovat a doškolovat se formou
exkurzí. Průvodci budou sloužit pro
potřeby Klubu českých turistů. Obdobný projekt nabídneme jako pilotní
přes komisi ochrany přírody při ÚV KČT
i dalším klubům působícím v oblastech s chráněným přírodním územím.
V rámci semináře byla iniciována pracovní skupina, která se bude zabývat
srozumitelným a jednotným výkladem
legislativy návštěvního řádu.
Závěrem bych chtěl touto cestou
poděkovat obecně prospěšné společnosti za uspořádání semináře a za
dosavadní spolupráci. Obdobné poděkování zaslouží i vedení základní školy
v Krásné Lípě, která nám ne poprvé
poskytla zázemí.
V. Hieke
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USNESENÍ

z 8. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 1. března 2007
I. Hlavní program
3. zasedání Zastupitelstva města
Usnesení RM č. 8 - 01
RM bere na vědomí konání 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se uskuteční 8.
března 2007 v zasedací místnosti od 17 hodin.
Hlavní body programu:
1) Rozpočet města na rok 2007
2) Komunitní centrum ČŠ (EQUAL)
3) Příprava investic města na další roky
4) Zpráva o plnění úkolů 2. ZZM
Pravidla dotací z EU
Usnesení RM č. 8 - 02
RM bere na vědomí částečný přehled budoucích
dotací v rámci programů spoluﬁnancovaných
z fondů EU a státního rozpočtu v tzv. plánovacím období 2007 - 2013 a předběžné náměty
projektů města předložených starostou města.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 1063 o výměře 70 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 531/2 o výměře 361 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 531/3 o výměře 1252 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
1159/1 (nově vzniklá p. p. č. 1159/7) o výměře
1519 m2, Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu MUDr. Leoně a Ing. Leoši Havlovým
za cenu 35 165 Kč (do základní výměry 24 000 Kč,
nad základní výměru 11 165 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
1159/1 (nově vzniklá p. p. č. 1159/8) o výměře
1385 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Karlu Hejdukovi, Krásná
Lípa, Pletařská 668/2 za cenu 30 475 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru
6 475 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst.
9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
1159/1 (nově vzniklá p. p. č. 1159/9) o výměře 1584 m2, Krásná Lípa za účelem výstavby
rodinného domu Martinu Dastychovi, Krásná
Lípa, Nemocniční 1089/4 za cenu 37 440 Kč (do
základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 13 440 Kč). Prodej bude realizován podle § 2
odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
352/8 díl a o výměře 283 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Haně Volfové, Krásná
Lípa, Pletařská 660/9 za cenu 9 990 Kč (nad základní výměru 8490 Kč, porosty 1500 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
1876/2 o výměře 370 m2 a části p. p. č. 186/1 dle
předloženého návrhu, vše k. ú. Vlčí Hora Heleně
Kučerové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 5, z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 09

RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č.
554 (nově vzniklá 554/3) o výměře 270 m2 a části
p. p. č. 547 (nově vzniklá 547/2) o výměře 622
m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č.
284 (nově vzniklá 753) o výměře 359 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy mezi městem Krásná Lípa a Miroslavem Faﬂákem, Krásná Lípa, Kyjov 3. Náklady
uhradí směnitelé rovným dílem.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 8 - 10
RM doporučuje ZM trvat na usnesení ZM č. 230/2006 ze dne 14. 12. 2006 ve věci neschválení
snížení kupní ceny p.p.č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 8 - 11
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 99/23/17-048, nájemce Květa Zajícová,
Krásná Lípa, Pražská 48, dohodou ke dni 31. 1.
2007.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 8 - 12
RM schvaluje dodatek nájemní smlouvy č.
99/23/17-043, nájemce Miruška Petrásková,
Krásná Lípa, El. Krásnohorské 25, kterým se mění
výměra pronajímaného pozemku z 2277 m2 na
500 m2.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 8 - 13
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o pronájmu nemovitostí mezi
městem Krásná Lípa a Ing. Pavlem Olejárem
a MUDr. Tomášem Olejárem, dle předloženého
návrhu.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 8 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 296
o výměře 3223 m2, p. p. č. 281/1 o výměře
401 m2, p. p. č. 294/2 o výměře 280 m2, p. p. č.
294/1 o výměře 271 m2, části p. p. č. 554 (nově
vzniklá 554/4) o výjěře 439 m2 a části p. p. č. 553
(nově vzniklá 553/2) o výměře 146 m2, vše k.ú.
Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady
Ing. arch. Zuzaně Číhalové, Praha 1, Pařížská
203 za cenu 438 075 Kč (do základní výměry
405 Kč, nad základní výměru 425 970 Kč, porosty
10 700 Kč, studna 1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Pronájem nebytových prostor
Usnesení RM č. 8 - 15
RM schvaluje žádost společnosti České Švýcarsko o. p. s. o podnájem nebytových prostor
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 8 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 11,
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa o velikosti 1 +
1 (33 m2), kategorie I. Kauce 5 000 Kč. Veškeré
opravy a úpravy si nájemce provede
na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 8 - 17
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa v obecním zájmu
Mgr. Martině Kulíkové, Školní 126, Třemošnice.
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Pronájem pozemku pod veřejným WC
Usnesení RM č. 8 - 18
RM ruší usnesení RM č. 7 - 18 ze dne 15.02.2007
z důvodu již uzavřené platné nájemní smlouvy
na pronájem pozemku pod veřejným WC.
Věcné břemeno
Usnesení RM č. 8 - 19
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zřízení
věcného břemene spočívající v oprávnění zřízení a provozování stavby plynového zařízení ﬁr-

mě SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
dle předloženého návrhu.

ným, Papírnická 685, Děčín V, o koupi nákladního vozidla IFA 2301 speciál za cenu 1 Kč.

Úhrady za pečovatelskou službu
Usnesení RM č. 8 - 20
RM schvaluje úhrady za úkony pečovatelské
služby, dle předloženého návrhu.

Závodní zdravotní péče
Usnesení RM č. 8 - 32
RM schvaluje smlouvu č. 2006/19/16-368 o poskytování závodní zdravotní péče mezi městem
Krásná Lípa a MUDr. Gabrielou Rezkovou, Masarykova 993/2, Krásná Lípa.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Usnesení RM č. 8 - 21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, dle předloženého návrhu a pověření
místostarosty města Jana Fialy k podpisu smluv
o poskytování pečovatelské služby.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 22
RM ruší usnesení RM č. 6-12 ze dne 25. 1. 2007 ve
věci směny pozemků mezi městem Krásná Lípa
a Karlem a Marií Kopeckými.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 8 - 23
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č.
712/2 díl a o výměře 86 m2, k. ú. Krásná Lípa ve
vlastnictví města Krásná Lípa za část p. p. č. 711
díl b o výměře 18 m2 a díl e o výměře 2 m2, část
st. p. č. 485/3 díl c o výměře 28 m2 a část p. p. č.
2597/6 díl d o výměře 25 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa s Karlem a Marií Kopeckými, Krásná Lípa,
Na Náspu 6. Žadatel uhradí GP, město ostatní
náklady.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 8 - 24
RM doporučuje ZM schválit odkoupení (převod)
části p. p. č. 1749/1, k. ú. Krásná Lípa zabrané
místní komunikací od Pozemkového fondu ČR
Děčín a ukládá Vladimíře Doškové urychleně
zajistit realizaci převodu včetně souvisejících
náležitostí.
Pravidla pronájmu nemovitostí
Usnesení RM č. 8 - 25
RM ukládá KVŽP připravit pravidla pro pronájem nemovitostí v případech, že je více zájemců
o jednu nemovitost.
Senioři komunikují
Usnesení RM č. 8 - 26
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
Senioři komunikují, dle předloženého návrhu.
Místa odborné praxe - Komunitní centrum
Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 8 - 27
RM schvaluje zřízení míst výkonu odborné praxe
pro projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska a počty klientů v jednotlivých zařízeních.
Zrušení VŘ č. 14 Komunitního centra ČŠ na
dodávku služeb - propagačních předmětů
Usnesení RM č. 8 - 28
RM na základě vyjádření Národní podpůrné
struktury ruší VŘ č. 14 Komunitního centra ČŠ na
dodávku služeb - propagačních předmětů.
Vyhlášení VŘ č. 15 Komunitního centra ČŠ na
dodávku služeb - propagačních předmětů
Usnesení RM č. 8 - 29
RM vyhlašuje VŘ č. 15 Komunitního centra ČŠ na
dodávku služeb - propagačních předmětů, dle
předloženého návrhu zadávacího řízení.
Komunitní centrum ČŠ - schválení DPČ a DPP
Usnesení RM č. 8 - 30
RM schvaluje dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti s osobami uvedenými
v příloze, pro zajištění psychologického poradenství pro rodiče na rodičovské dovolené a zajištění hlídání dětí pro účastníky krátkodobých
kurzů v Komunitním centru.
Koupě motorového vozidla
Usnesení RM č. 8 - 31
RM schvaluje kupní smlouvu č. 2007/33/11-28
mezi městem Krásná Lípa a Antonínem Spur-

Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 8 - 33
RM se seznámila se stavem pohledávek města
Krásná Lípa předaných poprvé dne 02.03.2004
k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o.,
Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek třetí prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 12
měsíců s účinností od 2. 3. 2007.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 8 - 34
RM se seznámila se stavem pohledávek města
Krásná Lípa předaných poprvé dne 29.03.2005
k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol s r. o.,
Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek druhé
prodloužení doby k jejich vymožení na dalších
12 měsíců s účinností od 29.03.2007.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2007
Usnesení RM č. 8 - 35
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku
a závazků města Krásná Lípa pro rok 2007 a termíny konání všech inventur, dle předloženého
návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2007
Usnesení RM č. 8 - 36
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení jednotlivých inventarizačních
komisí pro rok 2007 v návrhu Harmonogramu
úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa
pro rok 2007.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 8 - 37
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve
městě – na březen 2007, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- propagační materiály - turistická společnost
Saské Švýcarsko
- % přehled uchazečů o zaměstnání
- dohoda o převodu práva užívání tělocvičny
- stav objektu v Pletařské ul. 670 - Ing. L. Matys
- plnění projektů ﬁnancovaných z ﬁnančních
prostředků SFŽP
- zápis z jednání č. 74 - Komunitní centrum ČŠ
- restaurátorský záměr na podstavec sochy lva
- dopis HZS ČR o poskytnutí informací ohledně
požáru v Tylově ulici
- odpověď HZS na žádost o poskytnutí informací ohledně požáru v Tylově ulici
- reakce starosty města na odpověď HZS ohledně požáru v Tylově ulici
- odstoupení ředitele Policie ČR Děčín z funkce
- přehled aktiv a pasiv města
- návrh dohody o sesterských městech - EQUAL
- žádost o doplňující informace o prodeji pozemku - Jitka Růžičková
- zkrácená verze projektu Svět přírody a lidí
2007
- oznámení o záměru stavby větrné elektrárny
v k. ú. Zahrady - PV Plus, s. r. o.
- kontrolní protokol - projekty podporované
z prostředků SFŽP ČR
RM dále projednala tyto zápisy z komisí
a výborů:
- kulturní ze dne 6. 2. 2007
- ﬁnančního výboru ze dne 21. 2. 2007
- KVŽP ze dne 13. 2. 2007
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Rozpo�et m�sta Krásná Lípa na rok 2007
P�ehledné uspo�ádání p�íjmy-výdaje

P�ÍJMY CELKEM

P�íjmy provozního rozpo�tu

P�íjmy z �innosti (RO) t�ída2
Da�ové p�íjmy 111+112+151
Dotace (na státní správu)
Dotace-refundace VPP
Dotace státu na provoz ZŠ Krásná Lípa
Dotace MPSV �R - Komunitní centrum �Š /EQUAL/ - II.etapa
3375
P�íjmy /dotace, ú�ast. poplatky, …../ k akci Tour de Feminin 1391
Správní a jiné poplatky 131+133+134
Úroky z BÚ
P�íjem SvS, a.s. - úroky z p�j�ky SFŽP �R na �OV+kanalizace
P�ebytek roku /vyú�tování roku 2006 - vratky záloh tepla, vyú�tování služeb/

P�íjmy investi�ního - ú�elov� vázaného - rozpo�tu

RO 2007

tis.K�

163 930
54 506
11 602
25 686
457
800
679
12 017
228
2 612
50
200
175

102 872

P�ebytek roku - rozp.rezerva I.
Pronájem centrální kotelny
Úroky ze zhodnocování vol.finan.prost�edk�, z prodeje byt�, dividendy
P�íjmy z prodeje nemovitostí
P�íjmy z prodeje pozemk�
P�íjmy z prodeje 33 b.j.Krásná Lípa
Dotace na m�stský park
P�íjem od Severo�eské vodárenské spole�nosti, a.s.na výstavbu �OV+kanalizace
Dotace EU - Centrum Národního parku �Š I 2379
Dotace MMR �R - Centrum Národního parku �Š I 1379

17 920
1 000
884
507
350
601
588
119
73 025
7 878

P�íjmy na financování

6 552

Nájem Nemocni�ní 6 + �ást p�íjm� z �innosti t�ídy 2
Centrum NP �eské Švýcarsko I
P�íjem od SvS, a.s. - splátka p�j�ky SFŽP �R - �OV+kanalizace
EQUAL - "p�j�ení z I.rozpo�tové rezervy na financování II.etapy EQUALU"

VÝDAJE CELKEM
Provozní výdaje

800
0
1 252
4 500

163 930
58 143

Investice nekapitál.
Mzdové prost�edky 5011, 5021, 5019
Odvody ze mzdových prost�edk� 5031, 5032, 5038
Materiál 513
Nákupy 515
Služby 516
Ostat.nákupy 517
Neinvest.nákupy 519
Ost.neinv.transfery 536
Sociální dávky 5410, 5499
P�ísp�vky na �innost 522
Neinv.p�ísp�vky 5511, Neinv.p�j�ky 5621,5660
Ostatní neinvesti�ní výdaje 5909, 5240, 5321 neinv.transf.obcím
P�ísp�vek m�sta ZŠ Krásná Lípa - neinv.výdaje
Dotace státu na provoz ZŠ Krásná Lípa
Projekt - Komunitní centrum �Š /EQUAL/ - II.etapa 3375
Úroky z úv�ru �MHB, úroky z p�j�ky SFŽP na �OV+kanalizace
Rezerva na financování projetku - Komunitní centrum �Š /EQUAL/ - II.etapa
Provozní rezerva 1390 pol.5169

0
14 014
4 956
2 947
5 980
7 153
1 238
18
1 012
50
555
206
100
3 025
679
11 924
590
3 637
59

Financování

2 052

Splátky úv�ru �MHB, splátky p�j�ky ze SFŽP na �OV+kanalizace
Splátka úv�ru na Centrum NP �eské Švýcarsko I

2 052
0

Výdaje investi�ního - ú�elov� vázaného - rozpo�tu
Kanalizace a �OV I.etapa 0301 6129
Centrum NP �eské Švýcarsko I - "investice" 0379, 9379 6121
Centrum NP �eské Švýcarsko I - "provoz" 0379 rozpo�t.položky t�ídy 5
Projektové dokumentace a dokumenty pro projekty financované ze zdroj� EU 0394 6121
Inženýrské služby 1394 5169
Zele� ve m�st�
1387 5139
Odkup pozemk� od PF, p�ípad. dalších majitel� 0359 6130
P�ísp�vek na odpisy p�ísp.org.ZŠ Kr.Lípa 1311 5331
Ú�elová dotace p�ísp.org.ZŠ Kr.Lípa 2311 5331
Vn�jší areál kina-KD 1341 5169
Malé m�stské stavby 1388 5139
K�ižovatka nad kinem (chodníky,zna�ení,…) 0305 6129
TS-nákup techniky 0383 6122
TS-nové stavby, velké opravy 0383 6121
Výstavba trafostanice v Nemocni�ní - p�ísp�vek S�E 0394 5169
Investice SMM a kanaliza�ní p�ípojky 0380 6121
Zahájení rekonstrukce nám�stí ( p�ed Infocentrem ) 1305 6121
Autobusové nádraží 0306 6121
P�ísp�vek na opravu kaple na Vl�í Ho�e 0386 5229
Centrální pult �ízení kotelen m�sta, intranet m�sta 0389 6129
I.rozpo�tová rezerva 1390 6129
II.rezerva na projekty �Š 1390 6129

103 735
119
93 600
400
1 000
100
150
200
343
400
650
150
62
400
200
550
800
650
2 450
200
220
1 091
0
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Náš partnerský projekt ZŠ
Už když se naše třída dozvěděla, že nám byla přidělena Indie, vzbudilo to značný rozruch. Na jedné
straně fakt, že Indie a její zvyky, obyvatelstvo i přírodní bohatství zas až tak známé nejsou, na druhé
straně břišní tanečnice a indičtí sloni, to je pojem.
A tak začalo shromažďování informací, zprvu pozvolné, ale s blížícím se únorem, Měsícem Indie,
nabývající na intenzitě. S prvním únorovým dnem
už bylo jasno: zpět už cesta nevede, teď se to musí
udělat. Nastala série hlášení plných snad zajímavých informací o Indii. Kromě zpráv o Indii zazněly

z úst hlasatelů také podrobnosti k našim soutěžím.
Dalším zdrojem poznatků byla delegace chodící
po třídách, jejíž členky byly oblečeny v pravém indickém sárí. Abychom dopřáli našim posluchačům,
přejedeným informacemi, odpočinek, uspořádali
jsme soutěž v nošení ošatky na hlavě. Vyvrcholením
toho všeho byla výstava v počítačové učebně, která
měla dobrý ohlas. Pak už následovalo jen vyhlášení
vítězů našich soutěží.
Tak a nyní si můžeme oddychnout a předat žezlo
dalším.
Tomáš Schwarz

Indie v základní škole.

Úsměvy z mateřské školy
- Při hodině anglického jazyka se učitelka dětí ptá jak se řekne Můj brácha. Holčička zvedne
ruku a odpoví: My brother. (bradr) Výborně a jak se řekne moje ségra? My segr!!!
- Ve školce probíhá téma zimní sporty a děti si s učitelkou povídají, kdo jaké zná. Na otázku, jak
se jmenuje sport, při kterém jsou zapotřebí brusle, děti jmenují hokej. Dobře, ale ještě v jedné
soutěžní disciplíně se závodí. Holčička se zamyslí a poví: Hezkybruslení!!!
(krasobruslení)
- Při rozhovoru s paní učitelkou holčička povídá: Můj bráška má zítra prázdno!
(prázdniny)
- Při výtvarné činnosti pracují děti s tuší, pokrývají voskovou plochu, aby do ní mohly vyrýt
obrázek. Učitelka se zeptá: Čím natřeme ten náš obrázek? Pohotová odpověď zní: Tužidlem!!!
- Chlapeček přijde do školky, oči navrch hlavy a povídá: Pani učitelko, maminka je
TEPLÁ!!! ( má teplotu)
- Dva chlapečci si spolu hrají na koberci s autíčky, jeden z nich je příliš hlučný, toho prvního to
už fakt naštve a rozčílí se: Mám z tebe pupínky, jak křičíš!!!!
- Děti si povídají s učitelkou na téma jaro, učitelka dětem ukazuje obrázky jarních květin a ptá
se na jejich názvy, když zvedne obrázek petrklíče, holčička se hluboce zamyslí, zvedne ruku
a velice vážně řekne: To je PETRŽEL!!!

Děti ze základní školy
byly opět v Žitavě
V úterý 13. března jsme opět vyrazili za našimi kamarády do Žitavy. Den se nám opravdu vydařil. Celou
příjemnou atmosféru nám ještě doprovázelo sluníčko, které nás ten den opravdu hřálo. Tématem dne
bylo jídlo a pití. Nejprve jsme se společnou hrou naučili základní potraviny, vzájemně jsme mezi sebou
soutěžili v právě získaných znalostech, a pak přišlo to

hlavní. Šli jsme vařit. Kuchyňku nám zapůjčila sousední škola a začali jsme. Dle dvojjazyčných pokynů jsme
ve česko-německých skupinkách začali krájet, loupat,
strouhat, vařit, smažit,... Jídlo se nám opravdu povedlo a všem nám moc chutnalo. Už se těšíme na duben,
kdy přijedou naši kamarádi k nám do Krásné Lípy.
Za obě partnerské školy Lucie Hanková

Rodiče soutěžili společně se svými dětmi
V malé děti se v úterý 6. března proměnili rodiče,
kteří se zúčastnili druhého ročníku Puzzliády v Mateřské škole Smetanova. Soutěž byla postavena
nejen na klasickém skládání puzzlí na čas, ale především na vzájemné spolupráci dítěte a maminky

nebo tatínka. A říci, že složit dětské puzzle je hračka, je zcela zcestné. Zvláště, když vám u toho tiká
minutka. V té chvíli se z dospělých opravdu stávají
malé děti pohlcené atmosférou, neboť chcete zvítězit a ukázat, že jste se svým malým parťákem ten

nejlepší. A zcela jistě v tento den nikomu nevadilo,
že tentokrát se školka nezavírala úderem čtvrté hodiny, ale že se odtud poslední soutěžící trousili ještě
o dvě hodiny déle.
(vik)
Medvíďata
1.místo: Dominik Urban s maminkou
2.místo: Andrejka Boštíková s maminkou
3.místo: Honzík Heene s maminkou
4.místo: Anička Neumannová s maminkou
5.místo: Jiřík Semelka s tatínkem
6.místo: Vlastík Šmalcl se sestrou Barunkou
Papouškové
1. místo: Danuška Caklová s maminkou
2. místo: Pepíček Čapek se sestrou Martou
3. místo: Lukáš Hladík s maminkou
4. místo: Tomášek Alfery s bráškou Filipem
5. místo: Tomášek Rýsler s tatínkem
6. místo: Filípek Pešek s maminkou
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Květinový ples zakončil sezonu
Jarní bál, neboli květinový ples, na který ženy přišly s květinou ve výstřihu nebo za uchem a muži
většinou s gerberou v klopě saka byl v letošní bohaté plesové sezoně v Krásné Lípě ten poslední a organizátoři se této role pomyslné „třešničky na dortu“
zhostili na jedničku.
Výzdoba sálu v režii našich technických služeb,
plná sedmikrásek, petrklíčů a karaﬁátů sklidila výrazný úspěch, celá organizace plesu, zajištěná FS
Lužičan, kterému tradičně pomáhali mnozí dobrovolníci i zaměstnanci města, běžela bez jakých-

koliv nedostatků, hudební skupina U-Style hrála
téměř do rána a zahanbit se nedala ani obsluha
baru, takže poslední ples sezony byl stejně jako
celá ta sezona výborný a plný dobré krásnolipské
zábavy.
O tom, že krásnolipským není cizí ani pomoc sousedům v nouzi svědčí nejlépe skutečnost, že celý
výtěžek plesu v částce 15.000 Kč věnovali pořadatelé z FS Lužičan rodině Strakových, kteří přišli při nešťastném lednovém požáru doslova o střechu nad
hlavou.
v(jf)

Maškarní bál Tolštejnského panství
V sobotu 3. 3. 2007 zahájil pan Berka z Dubé se
svojí chotí 5. maškarní bál Tolštejnského panství,
který se konal v kulturním domě v Krásné Lípě.
Na úvod vystoupil taneční kroužek slečny Elišky
Brábníkové – malé tanečnice a tanečník se mimo
jiné rozvlnili také ve stylu Šum svistu. Zvlášť strhující bylo vystoupení Sester v akci, které uchvátily
všechny přítomné.
Kromě bohaté tomboly se také losovaly vstupenky o hlavní ceny. Letos poprvé byla losována
i speciální cena – šťastná výherkyně získala zdarma 1 hodinu výuky dojení koz na kozí farmě Žofín
v Horním Podluží.

Hodnotili jsme také všechny přítomné masky
a umístění dopadlo takto: na prvním místě se umístil značně černý Elvis Presley se svojí netradiční přítelkyní Karkulkou, na druhém místě motýl Emanuel
s ochráncem Zorem a na třetím místě Skot , který
poodhalil kolýnka a později dokonce vyvrátil, že
všichni Skotové chodí pod kiltem „naostro“.
K tanci a poslechu hrála skupina NOVA MIX .
Věříme, že se všichni přítomní dobře bavili a byli
bychom velmi rádi, pokud by mezi nás příště zavítali i představitelé obcí a měst Šluknovska, pro
které především je tento ples pořádán.
Jindra Koldová

Dětský karneval zcela
zaplnil kulturní dům
V neděli 11.března opět jednou „hučel“ kulturák od
základů. Přes 270 návštěvníků Dětského karnevalu se
nezastavilo v kolotoči tance a soutěží pod vedením
jako vždy skvělého moderátora Míry Vaise.
Tentokrát se maminky a babičky opravdu moc
snažily ušít svým ratolestem krásnou masku, a proto
se mezi nimi ani ta nejhezčí vybrat nedala. Všechny
byly zkrátka úžasné a děti v nich „super“ roztomilé.

Návštěvníkům se karneval moc líbil a nejen těm krásnolipským.
Pořadatelem této akce bylo jako vždy město Krásná
Lípa a organizačně ji zajistila kulturní komise města
za pomoci členů FS Lužičan a mnohých dobrovolníků, kterým patří naše poděkování.
Naďa Semelková,
vedoucí kulturního domu

Zpěváček Tolštejnského panství v Krásné Lípě
V pátek 2. 3. 2007 se již počtvrté rozezpíval krásnolipský kulturní dům lidovými písněmi v podání
malých zpěváčků ze Šluknovského výběžku.
Jednalo se o oblastní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní pro věkovou kategorii 10 - 15 let Zpěváček, vyhlášenou Folklorním sdružením ČR.
V porotě tentokrát zasedli členové krásnolipských
folklorních souborů Křiničánek, Dykyta a Lužičan ve
složení: Klára Brabníková, Kateřina Brávková a Petr
Semelka.
Do regionálního kola, které se koná 17. 3. t. r. v Jablonci n. Nisou, postoupila z rekordního počtu jednadvaceti
soutěžících Adriana Holanová z Varnsdorfu a krásnolipští zástupci Monika Vetešníková a Matěj Brabník.
Svým vystoupením zpestřil toto příjemné odpoledne taneční kroužek z naší základní školy pod
vedením Elišky Brabníkové a moderováním celého
odpoledne se zhostil Mirek Brabník.
Poděkování organizátorů za pomoc při pořádání
patří také Hance Brabníkové.
Tuto soutěž již tradičně pořádá město Krásná Lípa
a podle účasti skoro stovky diváků si nachází své
místo v kulturním životě našeho města, což je jistě
velmi dobrá zpráva.
Naďa Semelková
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Kluci vyhráli!!!
Konečně se podařilo našim malým fotbalistům
vyhrát, a to v pátek 2. 3.,2007. Pozvání do sportovní
haly opět přijali hráči z Dolního Podluží. Proti nim
nastoupili naši nejmenší hráči (4-7) let. Utkání trvalo
necelou hodinku. Třikrát vypálil úspěšně na bránu
protihráčů Dominik Cempírek a jednou David Holubek. V naší bráně chytal Olda Hladík a pustil pouze jeden míč. Závěrečné skóre Krásná Lípa – Dolní

20. března 2007
Podluží skončilo 4:1! Po zápase si kluci ještě zakopali penalty a i v nich byli úspěšnější. Výsledek byl
4:3 pro nás.
Protože nemohli přijet varnsdorfští kluci, se kterými obvykle hrají starší kluci z mladších žáků, přizvali
trenéři jako soupeře naše krásnolipské starší žáky
k přátelskému utkání. Hoši se snažili velkým klukům
ukázat, co umí, a skutečně se bylo na co koukat.
Sice nějaký ten gól do branky mladších žáků padl,
ale i jim se podařilo v podání Ondry Lehoczkého dát
starším žákům pěknou branku.
M. Alferyová

TJ ODDÍL KOPANÉ Krásná Lípa - STARŠÍ ŽÁCI
Team starších žáků v podzimní části soutěže čekalo
mnoho změn. Odešel trenér p. Jaroslav Matějka, kterého nahradil p. Meszáros a p. Štrouf, vedoucím celého teamu se stal p. Milan Pešír. Z přípravek přišli noví
hráči, ale také posily z jiných klubů. Hráči si museli
zvykat na nové tréninkové metody a změny postů při
zápasech.
Po skeptických názorech, že není dostatek hráčů, je
nutno dodat, že nyní soupiska starších žáků čítá devatenáct pravidelně docházejících hráčů, kteří si hru
zvanou fotbal zamilovali.
Stává se pravidlem, že se na hřišti objevují stále noví
chlapci, ale i děvčata. Vzhledem k těmto neustálým

Záčínající
zápasníci
soutěžili
v Krásné Lípě
Rovných sedmdesát šest začátečníků v řecko-římském zápase z osmi oddílů si v sobotu 3. 3. 2007
dalo dostaveníčko v tělocvičně v Krásné Lípě, aby
zde poměřili síly v náborovém turnaji pro přípravku
řecko-římského zápasu. Mezi těmi, kteří si poměřili
síly v zápasnickém turnaji, byli i Aleš Suchý a Filip
Hroník.
Další turnaj se v krásnolipské tělocvičně uskuteční
v sobotu 14. dubna. Tentokrát však půjde o 6. ročník
mezinárodního turnaje O cenu Českého Švýcarska,
kterého se pravidelně účastní na 150 zápasníků
z pěti zemí.
(vik)

změnám je deváté místo v tabulce místem příjemným, i když záměrem celého teamu je umístění na
předních příčkách tabulky.
Tomu je podřízena celá zimní příprava, která probíhá jak venku, tak v prostorách tělocvičny.
Závěrem patří poděkování předešlému trenérovi,
sponzorům, rodičům a hlavně hráčům za jejich usilovnou snahu a v neposlední řadě také proto, že nám
pořád dokazují, že ne všechny děti sedí doma u televize, ale našli si i prospěšnou zábavu zvanou kopaná.
Poděkování patří: MěÚ Krásná Lípa, Novia Fashion,
s. r. o., Haas Rukov, s. r. o., Color–Tex, s. r. o., Komaxo,
s. r. o.
(vik)
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