312

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč

Projekt Centrum Českého
Švýcarska I dokončen
Několik let příprav, dva roky vyřizování přidělení dotace a dva roky
realizace. To je projekt Centrum Českého Švýcarska I. Když jsme ještě
před třemi lety vyjmenovali těch pět
staveb, znělo to spíše jako fantazie.
Kromě jiných stavebních akcí, které
se tu realizovaly – další Dům s pečovatelskou službou, dokončování kanalizace a s tím spojené práce, rekonstrukce městského parku a hřbitova
atd. A k tomu ještě pět dalších!?
Ať už to byla Köglerova naučná
stezka či cyklostezka, málokdo si to
uměl představit. A co teprve velký
sportovní areál. Ještě v roce 2003
byla za tělocvičnou ohořelá bouda,
padající cihlová stavba a dva plácky
vysypané antukou, o stavu tělocvičny nemluvě. Že z téměř padajícího
„domu chovatelů“ vznikne něco užitečného, se zdálo být nemožné – nyní
dům volného času Továrna.
A v těchto říjnových dnech roku
2007 už fakticky otevíráme poslední,
pátou stavbu, Dům Českého Švýcarska, nový dům, který vyrostl na
náměstí.

V něm je kromě infocentra také
expozice Českého Švýcarska, videosál s působivým ﬁlmem, v poschodí
vzdělávací část, dále ubytovna a kancelářské zázemí pro aktivity realizované obecně prospěšnou společností
České Švýcarsko.
Bude následovat ještě několik
měsíců papírování, tři roky vykazování efektů - to je ještě hodně práce
na pozadí. Mezitím už ale bude vše
sloužit nejen návštěvníkům Českého
Švýcarska, ale i lidem z regionu a našeho města.
Využijte této nabídky a aktivně naplňte svůj volný čas v našich nových
objektech. Jen tak splní své poslání,
kterým je udělat z Krásné Lípy opět o
něco lepší místo pro život.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se o zdárný výsledek celého projektu
zasloužili a popřát všem, kteří tyto
nové stavby musí naplnit životem,
aby se i jim tento úkol podařil – ku
prospěchu nás všech.
Zbyněk Linhart
starosta města
(více informací k projektu uvnitř)
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Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 30. října

Západ slunce v Lužických horách
Že slunce zapadá, asi nikoho nepřekvapí. Vím to já, vědí to i malé děti. Ale
až donedávna jsem nevěděla, že i v Lužických horách může zapadat velmi
úchvatně. Když se nyní zeptám, jakou
má zapadající slunce barvu, možná si
jen málokdo vybaví. Červenou, oranžovou, oranžovožlutou, rudou? Už
jsem viděla nádherné západy slunce,
a že třeba u moře je to velmi úchvatný
pohled! Často obdivuji i západ slunce nad Vlčí horou. Ovšem to, co jsme
viděla první říjnové pondělí na Ovčáreckém vrchu u Prysku, pro mne bylo
nezapomenutelným zážitkem. Možná
ani ne tak pro jeho barvu, můj zážitek
umocnilo i prostředí. Až do toho pondělí jsem si totiž myslela, že místo, kde
žiju, docela znám. Ale není to pravda.

���������������������

Vždyť jsem ještě nikdy v Prysku nebyla.
Ale určitě se tam vrátím. A zásluhu na
tom zcela jistě má i Jiří Rak, který nás
na tato zajímavá místa zavedl a ještě
přidal plno zajímavostí o zdejším kraji.
A tak vám vřele doporučuju, nejezděte
za zapadajícím sluncem stovky a tisíce kilometrů, ale najděte jeho krásu již
za humny, která vlastně vůbec neznáme.
Šárka Pešková
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Vážení spoluobčané!
V úterý 16. října k nám přijede prezident České republiky Václav Klaus a první dáma Livia Klausová v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Doprovodný
kulturní program setkání, v jehož průběhu pan prezident slavnostně otevře Dům Českého Švýcarska, začíná
v 15.30 hod. na náměstí před novým domem. Po jeho
prohlídce, cca v 17 hod., přejde pan prezident po cyklostezce do kulturního domu, odkud v 18 hodin odjede.
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Přijďte pozdravit prezidenta republiky a přitom zažít
příjemné podzimní odpoledne!
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Srdečně Vás zve
Zbyněk Linhart
starosta města
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Krásná Lípa – lepší místo pro život
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Svoz
separovaného
odpadu
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RUBRIKA: Vaše otázky pro EKOPORADNU
Pokračují podzimní zelené čtvrtky aneb odpolední škola ekologie pro veřejnost
V tomto týdnu bychom vás chtěli pozvat hned na
dva velice zajímavé semináře:

Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne
v pondělí 22. 10. 2007 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25. 10. 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

Víte, co to jsou pasivní domy a kde se s nimi můžeme
setkat? Jaké mají výhody oproti klasickým stavbám?
- Chcete mít dům šetřící energii, ﬁnance i životní prostředí? Na všechny tyto dotazy naleznete odpověď
na našem semináři, věnovaném aktuální problematice pasivních domů.
Přijďte s konkrétními dotazy ohledně úsporné stavby nebo rekonstrukce vašeho domu!
Potřebné informace o provozu a výstavbě pasivních
domů vám poskytne na tomto semináři Ing. Zdeněk
Zikán ze společnosti Atrea, Jablonec nad Nisou.

1. seminář
Kdy: Čtvrtek 18.10. 2007 v 17 hod.
Kde: Dům Českého Švýcarska, Křinické nám. 10,
Krásná Lípa
Téma: Pasivní domy – bydlení budoucnosti
Vstupné: zdarma

RUBRIKA:
Občanská právní poradna
Komunitního centra - zdarma
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu pouze písemně, buď přímo v Komunitním
centru v Krásné Lípě, nebo e-mailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout
osobně v Komunitním centru nebo si jej stáhnout
z webových stránek na adrese www.krasnalipa.
cz/kccs. Formulář získáte také na e-mailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze
předat přímo paní Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na e-mail bohacova@krasnalipa.cz.
Na Vaše dotazy bude odpovídat zdarma advokát
s dlouholetou praxí JUDr. Zbyněk Pražák.
Více informací o této nové občanské poradně
získáte na telefonním čísle 412 354 842.
Osoba pronajímající nemovitosti koupila
bytový dům. Objekt ke dni podpisu smlouvy
zaplatila a podle kupní smlouvy převzala protokolárně tento objekt ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva a začala dům pronajímat s předpokladem zahájení pronájmu
domu právě ke dni podání tohoto návrhu na
vklad (objekt by zároveň přehlášen u všech
dodavatelů médií, byl najmout správce, provedeno vyúčtování služeb apod.).
Katastrální úřad však návrh pro drobnou
vadu údajů ve stávajícím LV zamítl s tím, že po
odstranění této vady je nutno podat návrh na
vklad znovu. Tak bylo bez problémů učiněno,

ovšem nové podání návrhu na vklad již mělo
jiné datum, rozdíl mezi daty činil asi 60 dní.
Osoba, která dům koupila, v období mezi
oběma podáními již dům provozovala, tzn.
probíhaly výběry nájmu a záloh na služby,
platby správci za správu, platby dodavatelům
médií, opravářům apod., přičemž na tom se
obě smluvní strany bez výhrad shodly.
Jsou zde nějaké problémy?
Prodávající a kupující uzavřeli smlouvu o koupi
bytového domu. Protože se jedná o nemovitost,
stane se kupující vlastníkem vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí (§ 133 obč.
zák.). Před tím, než se stal kupující vlastníkem
vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí, předal prodávající kupujícímu tento dům do
jeho dispozice. Dům byl předán právě proto, aby
byl v dispozici kupujícího a aby jej kupující mohl
provozovat, spravovat, pronajímat. Rozhodující
je zde tedy protokol o předání domu, kterým se
předává právo s domem disponovat.
Pokud by se vám nezdál protokol o předání
domu dostatečně výrazný, mohou strany (prodávající a kupující) dnes shodně písemně krátce prohlásit, že předáním domu byly převedeny dispoziční práva k pronajímání a opravám a spravování
domu na kupujícího.

Město Krásná Lípa prodá členská práva
k družstevnímu bytu o velikosti 3+1,
Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa.
Informace:
Soňa Tůmová, tel.: 412354839

2.seminář – pozor - netradičně v sobotu!
Kdy: Sobota 20.10. 2007 v 15 hod.
Kde: Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 2, Varnsdorf
Téma: Permakulturní zahradnictví
Vstupné: zdarma
Ekozahrady založené podle přírodních zákonitostí
si získávají stále více příznivců. Přijďte se seznámit s
alternativním způsobem zahradničení a založte si na
základě rad a informací z tohoto semináře krásnou
zahradu plnou přirozené energie. Zásady ekozahradničení vám přiblíží pan Pavel Rais, lektor kurzů permakulturního zahradnictví.
Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.

�eský svaz ochránc� p�írody TILIA
za podpory m�sta Krásná Lípa
Vás zvou k

NA TERÉNNÍ ZÁKLADNU BUK

V SOBOTU, 27. �ÍJNA 2007
DEJME TAK P�ÍROD� DÁREK V PODOB�
JAVOROVÉ ALEJE A OVOCNÉHO SADU
KE

SRAZ NA TZ BUK V 9:00

Ú�ASTNÍKY SÁZENÍ ZVEME K P�ÍJEMNÉMU POSEZENÍ U
TÁBOROVÉHO OHN� NA TZ BUK, SPOJENÉHO S OPÉKÁNÍM
VU�T� A PITÍM HORKÉHO �AJE.
TENTO PROJEKT BYL PODPO�EN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO�TEM �ESKÉ REPUBLIKY
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Různé

Pozvánky

Rada vlády s účastí
Komunitního centra
Komunitní centrum se zúčastnilo spolu s řadou odborníků, zástupců státní správy a samosprávy a NNO
pracovního jednání rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Dle usnesení vlády ČR bude zřízena
agentura pro záležitosti romské komunity. Zajímalo
nás, čím se agentura v budoucnu bude zabývat a zda
je možné se do jejich aktivit zapojit. Na pracovním
jednání jsme měli prostor se vyjádřit k zamýšlené
pracovní náplni této agentury i k jejímu ﬁnancování.
Nabídli jsme prostor pro modelové odzkoušení některých aktivit a své zkušenosti z projektu EQUAL. (hv)

PŘEDNÁŠKA Z REGIONÁLNÍ HISTORIE. V úterý
16. října od 17.00 se v Městské knihovně Rumburku
uskuteční přednáška restaurátorky a akademické
malířky Mileny Nečáskové z Prahy na téma restaurování nástropních maleb v ambitech rumburské
Lorety. Přednášce bude předcházet prohlídka restaurovaných maleb Josefa Neumanna z let 1899
– 1902. Draz účastníků přednášky je v 17.00 před
Loretou.
ČAJOVÉ STŘEDY. Ve středu 17. října od 19.00 se
v čajovně na Kopečku v Rumburku bude koná
přednáška Nataši Belisové na téma Putování po
památkách lidové zbožnosti. Nataša Belisová bude
vyprávět a promítat snímky o zajímavých objektech
a místech našeho kraje. Vstupné 30 Kč, studenti
a senioři 15 Kč.

Nejkrásnější okna jsou
na Kamenné Horce
Na jaře vyhlášená soutěž Město plné květin je
u konce. Nejkrásněji ozdobená a rozkvetlá okna, balkony a předzahrádky byly posouzeny komisí města
a nejlepší vyhodnoceny. Rada města ﬁnančně odměnila čtyři šikovné zahradníky a pěstitele balkónových
květin.
Členové komise se tentokrát shodli na tom, že nejkrásnější okna v Krásné Lípě má Eva Vančurová–Záhorová z Kamenné Horky. Druhé místo získala Květa
Vašíčková a třetí nejhezčí krásnolipské okno má Irena
Procházková. Členové komise se navíc ještě rozhodly ocenit i snahu Josefa Ronovského, Milana Sudka
a Marie Píšové.
(vik)

ÚCTA KE STÁŘÍ. Akce pro krásnolipské důchodce
je naplánována na sobotu 20. října od 14.00 v Kulturním domě v Krásné Lípě a opět bude znít taneční
hudba skupiny Peleton.

ISLAND

země okouzlujících barev a tvarů

Prodávalo se oblečení,
sáňky, brusle i hračky
Ve dnech 5. – 6. 10. 2007 proběhla v Kulturním
domě za podpory města Krásné Lípy burza dětského
oblečení a hraček, kterou již pátým rokem uspořádaly
členky občanského sdružení Mateřské centrum Beruška Krásná Lípa. Od 25 prodávajících bylo v pátek přijato k prodeji 726 věcí. Svého nového majitele v sobotu našlo 136 kusů oblečení, bot, sáněk, kolečkových
bruslí, krosniček na děti, hraček a dalších důležitých
součástí garderóby a vybavení dítěte.
Děkuji všem zúčastněným za pomoc a těším se na
další spolupráci.
Za MC Beruška Lada Hrnečková

Proč byly na náměstí
kontejnery plné odpadu?
Aby lidé viděli, co vše a kolik toho dokážou ve svém
okolí vyhodit na černé skládky. „V kontejnerech bylo
téměř vše, od pneumatik a ledniček, až třeba po celé
kolo nebo staré plíny,“ komentoval celé dění jeden z organizátorů akce Jaroslav Černý. Členové ČSOP společně s krásnolipskou radnicí, kteří kampaň na Křinickém
náměstí připravili, věří, že akce bude mít především
preventivní efekt a přinutí lidi odpad raději vyhazovat
do popelnic nebo jej odvézt do sběrného dvora. (vik)

P O Z VÁ N K A
Městská knihovna v Rumburku Vás zve na
přednášku Mgr. Hany Tomsové
profesionální průvodkyně po Islandu

a vernisáž výstavy fotograﬁí

Jiřího Stejskala
v úterý 30. října 2007 od 17 h
Výstava potrvá do 30. 11. 2007 a bude přístupna
v otevírací době knihovny: Po 9-12, 13-17.30 • Út 13-17.30 •
St – • Čt 13-17.30 • Pá 9-12, 13-17.30 • So 8-11 • Ne –.

Nové www stránky TJ
Krásná Lípa - oddíl kopané
Sportovní organizace TJ Krásná Lípa - oddíl kopané
představuje nové webové stránky. Stránky jsou přístupné na adrese http://tj.krasnalipa.cz a naleznete
na nich spoustu informací.

Keramický kroužek
Od října se opět budeme se zájemci o tvorbu z keramické hlíny setkávat každé úterý od 15.30 do 17.00
hod. ve výtvarné dílně základní školy. Noví zájemci se
mohou přihlásit přímo na schůzce a vyzkoušet si, zda
se jim práce s hlínou líbí. V letošním roce díky mnoha sponzorům, např. městu, Nadačnímu fondu Most
naděje, MŠMT ČR a Asociaci TOM máme v oddíle také
vlastní pec a hrnčířský kruh. Těšíme se na všechny šiHanka, Markéta, Míša.
kovné ruce.
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INFORMACE Z TOVÁRNY – DOMU VOLNÉHO ČASU
Bližší informace Zuzana Fryčová - Zuzana Fryčová, ředitelka Relax Krásná Lípa p.o., tel.: 777 332 215, e-mail: tovarna@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz

BAR - OBČERSTVENÍ
Zveme na teplá jídla a polévky
každý den.
Pořádáme oslavy narozenin,
svatby, třídní srazy.
Rezervace na tel.: 777 332 215
11.00-21.00 hod
Po-Pá
So-Ne
12.00-22.00 hod

VÝSTAVNÍ GALERIE
Po-Ne

12.00-18.00 hod.

V Továrně nezapomněli
ani na maminky s dětmi
Zcela nový dětský koutek s velkým výběrem hraček pro kluky i holčičky všech věkových kategoriích
je k dispozici v baru-občerstvení v Továrně – domu
volného času. Přijďte si posedět a věřte, že o zábavu
Vašich dětí bude postaráno.
Zuzana Fryčová

• DENNĚ alespoň jedno hotové
jídlo + polévka
• jedinečná italská horká
čokoláda LA- VITA
v 16 příchutích
• točené pivo Gambinus 10°

Budhistický mnich Čhamba v Krásné Lípě
Na jedné z prvních kulturních akcí v Továrně jsme
se sešli v galerii. Krásnou Lípu navštívil budhistický
mnich Čhamby, který nabitému sálu vyprávěl o ži-

votě v Ladaku, v Indii, o svém životě v klášteře i cestách do Evropy.
(hv)

FITNESS CENTRUM
Po-Ne
14.00-22.00 hod
navíc St
6.00-08.00 hod
Každý měsíc zajímavé akce!!

UBYTOVÁNÍ RECEPCE
Po-Ne

14-22 hod
na tel. 77 592 230

SAUNA
Po
St
Pá

18.00-22.00 hod
18.00-22.00 hod
18.00-22.00 hod

SOLÁRIUM,MASÁŽE
Na objednávku na tel.:
774 492 230

Jak se vyrábí kostivalová
mast na modřiny a otoky
Komunitní
centrum
Českého Švýcarska a Soňa
Brožová si v minulém týdnu
s veřejností povídali o bylinkách. O jejich růstu, sběru,
skladování a hlavně o jejich užití, léčivých vlastnostech
a o tom, jak nám mohou pomoci vyléčit naše neduhy.
Pokud jste toto povídání zmeškali, můžeme Vám
nabídnout jeho pokračování ve formě vycházky do
terénu, kdy budeme provádět sběr kostivalu lékařského a následně se naučíme vyrábět kostivalovou mast,
která nám, dle slov paní Brožové, pomůže při léčbě
křečových žil, chronických bromchitid, různých druhů
ekzémů, ale i těžce se hojících zlomenin.
Vycházka do terénu proběhne ve středu, 17. 10. Sraz
účastníků je v 16.00 před městským úřadem v Krásné
Lípě. Výroba kostivalové masti se pak uskuteční v úterý,
23. 10. od 16.00 (sraz je před Komunitním centrem).
Povídání o bylinkách, vycházku do terénu i výrobu
kostivalové masti jsme pro Vás připravili díky projektu Nejaktivnější senioři budou v Krásné Lípě, který byl

�ESKÝ SVAZ OCHRÁNC� P�ÍRODY TILIA

VÁS ZVE

podpořen z prostředků Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha.
Jakub Juda, vedoucí Komunitního centra
KDY: v sobotu 27.10.2007
KDE: na TZ Buk
V KOLIK: v 15:00
S SEBOU: draka a dobrou náladu

Originalit� p�i výrob� draka se meze
nekladou.
Odm�níme každého létajícího draka
a navíc odm�níme i nejorigináln�jšího
a nejkrásn�jšího, nejv�tšího a nejvýše
dolétnuvšího draka domácí výroby.
Tak neváhejte, rodi�e vezm�te d�ti
a d�ti vezm�te rodi�e a p�ij�te se
pobavit
poslední �íjnový víkend p�i tradi�ním
poušt�ní drak�.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO�TEM �R

Tento projekt je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
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USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 13. 9. 2007
1. Zpráva o plnění úkolů 5. ZZM
Usnesení ZM č. 6 – 01/2007
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů 5. ZZM předloženou starostou města Zbyňkem Linhartem bez
připomínek.
2. Složení slibu
Usnesení ZM č. 6 – 02/2007
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib
složil nový člen ZM Jana Gálová..
3. Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí
roku 2007
Usnesení ZM č. 6 – 03/2007
ZM schvaluje zprávu o hospodaření města Krásná
Lípa za 1. pololetí roku 2007 předloženou předsedou ﬁnančního výboru Karlem Benešem bez
připomínek.
4. Zpráva o činnosti MěÚ
Usnesení ZM č. 6 – 04/2007
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městského úřadu
Krásná Lípa předloženou tajemníkem MěÚ Janem
Kolářem bez připomínek.
5. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 6 – 05/2007
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
Paní Dastychová – připomínka – rekonstrukce kotelny Komaxo, s. r. o. a Color Tex.
6. Byty
Usnesení ZM č. 6 – 06/2007
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 1, Nemocniční 1063/28, Krásná Lípa,
za cenu 160 000 Kč na Karla Schiﬀnedera a Marii
Schiﬀnederovou, bytem Frindova 669/7, Krásná
Lípa. Manželé Schiﬀnederovi uhradí veškeré náklady spojené s převodem členských práv a povinností.
7. Byty
Usnesení ZM č. 6 – 07/2007
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 13, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa,
za cenu 180 000 Kč na Romana Jandu, bytem Vlčí
Hora 128, Krásná Lípa. Roman Janda uhradí veškeré náklady spojené s převodem členských práv
a povinností.
8. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 6 – 08/2007
ZM neschvaluje prodej objektu č. p. 538, Nemocniční 10, Krásná Lípa se st. p. č. 242/1, k. ú. Krásná
Lípa, Jaroslavu Hučkovi, Školní 503/7, Krásná Lípa,
z důvodu přípravy nové koncepce nakládání s bytovým fondem a dalším nemovitým majetkem
města Krásná Lípa.
9. Jednostranné zvýšení nájemného
Usnesení ZM č. 6 – 09/2007
ZM schvaluje od 01.01.2008 jednostranné zvýšení
nájemného z městských bytů vyplývající ze zákona 107/2006 Sb., dle předloženého návrhu.
10. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 10/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 403/1 o výměře cca 22 300 m2, k. ú. Krásná Lípa, ﬁrmě Kámen
a ztvárnění, s. r. o., Pražská 264, Krásná Lípa za
cenu 2 000 000 Kč za těchto podmínek:
- zaměření skutečného stavu pozemku – oddělení vnějších částí,
- prodej po ukončení II. etapy probírky stromových porostů,
- termín realizace prodeje do 31.01.2008,
- případě nepřijetí nabídky v daném termínu bude
pokračovat příprava rekonstrukce parku.
11. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 6 – 11/2007
ZM schvaluje prodej st. p. č. 1063 o výměře 70 m2,
části p. p. č. 531/2 o výměře 269 m2 a p. p. č. 531/3
o výměře 1252 m2, vše k. ú. Krásná Lípa, Františku
Pavlíkovi, Krásná Lípa, Kyjovská 682/63, za účelem
výstavby rodinného domu za cenu 41 630 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.
12. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 12/2007
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 531/3 o výměře

1252 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem výstavby rodinného domu Milanu Pešírovi, Krásná Lípa, Štefánikova 575/11, z důvodu prodeje jinému zájemci.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 13/2007
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 531/3 o výměře
1252 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení samostatné zahrady Jiřímu Roubíčkovi, Krásná Lípa,
Štefánikova 13, z důvodu prodeje jinému zájemci.
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 14/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2383/1 a části
p. p. č. 2384/1 (nově vzniklá 2383/13) o výměře
681 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady
Pavlu Suchému, Krásná Lípa, Nemocniční 1092/2a
a Markétě Suché, Krásná Lípa, Křižíkova 1001/5, za
cenu 28 040 Kč (do základní výměry 7 060 Kč, nad
základní výměru 11 480 Kč, porosty 9 500 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 15/2007
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2383/1, k. ú.
Krásná Lípa, za účelem zřízení samostatné zahrady
Hynku Boštíkovi, Krásná Lípa, Bendlova 5, z důvodu prodeje jinému zájemci a dluhů vůči městu.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 16/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 241/1 o výměře
62 m2, k. ú. Krásná Lípa (nově vzniklá p. p. č. 241/4)
a části p. p. č. 243/6 o výměře 120 m2, k. ú. Krásná
Lípa, dle předloženého návrhu, za účelem podnikání, ﬁrmě EURO TOPOZ, spol. s r. o., za podmínky současného odprodeje (směny) části p. p. č.
2972/2, k. ú. Krásná Lípa.
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 17/2007
ZM neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 594/2
o výměře 803 m2 a p. p. č. 596 o výměře 457 m2,
vše k. ú. Krásný Buk.
18. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 6 – 18/2007
ZM neschvaluje přímý prodej p. p. č. 580/1 a p. p. č.
580/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, Ladislavu Hájkovi a Janu Hájkovi, Staré Křečany, Nové Křečany
126. ZM neschvaluje změnu územního plánu.
19. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 19/2007
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1904/3 o výměře
176 m2, k. ú. Krásná Lípa, za účelem zřízení zahrady
Bertholdu Vorlíčkovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 26,
za podmínky současného odkoupení části p. p. č.
1903/3 o výměře 21 m2, k. ú. Krásná Lípa, za celkovou cenu 7 880 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
20. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 20/2007
ZM bere na vědomí zamítnutí vkladu do katastru
nemovitostí kupní smlouvy na prodej p. p. č. 97/7,
k. ú. Krásná Lípa, ﬁrmě TISK Krásná Lípa, spol. s r. o.
a schvaluje vrácení kupní ceny 49 360 Kč. ZM ukládá příslušným pracovníkům MěÚ zajistit vyjasnění
majetkových poměrů k předmětnému pozemku.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 21/2007
ZM ruší usnesení ZM č. 10-15/2004 ze dne
22.04.2004 o prodeji p. p. č. 241/2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy, JUDr. Michaele Pretschové, Varnsdorf, Západní 2731 z důvodu nesplnění podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o koupi
nemovitosti č. 2004/40/15-188 a schvaluje vrácení
zálohy kupní ceny ve výši 10 800 Kč.
22. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 6 – 22/2007
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2908 o výměře
30 m2 a části p. p. č. 2896/1 o výměře 85 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa, z vlastnictví města Krásná Lípa za
nově vzniklou p. p. č. 627/2 o výměře 113 m2, k. ú.
Krásná Lípa, z vlastnictví Jiřího a MUDr. Jany Kouteckých, Krásná Lípa, Frindova 1086/28. Veškeré
náklady se směnou spojené uhradí žadatel.
23. Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení ZM č. 6 – 23/2007
ZM vydává souhlas s prodejem p. p. č. 1956/7, k. ú.
Krásná Lípa, Vlastě Skřivanové, Krásná Lípa, Křiží-

kova 918/32.
24. Oprava administrativní chyby
Usnesení ZM č. 6 – 24/2007
ZM schvaluje opravu administrativní chyby
v usnesení ZM č. 3-23/2007 ze dne 08.03.2007
o směně pozemků s Ústeckým krajem v Ústí nad
Labem, kterým se doplňuje o část p. p. č. 2870, díl
o výměře 4 m2, k. ú. Krásná Lípa.
25. Oprava administrativní chyby
Usnesení ZM č. 6 – 25/2007
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 5-24/2007 ze dne 21.06.2007 takto:
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1464, o výměře 137
m2, k. ú. Vlčí Hora, za účelem zajištění přístupu
Stanislavě Urbanové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 110,
za cenu 3 425 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
26. 3. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 26/2007
ZM schvaluje 3. rozpočtové opaření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2007 v celkové výši příjmů
a výdajů 171 029 tis. Kč, dle předloženého návrhu.
27. EQUAL
Usnesení ZM č. 6 – 27/2007
ZM schvaluje 1. rozpočtové opaření rozpočtu
projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska
– EQUAL pro rok 2007, dle předloženého návrhu.
28. RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 6 – 28/2007
ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
29. Hlavní zásady hospodaření RELAXU Krásná
Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 6 – 29/2007
ZM schvaluje Hlavní zásady hospodaření příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
30. Odpisový plán RELAX Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 6 – 30/2007
ZM schvaluje odpisový plán od 01.09. do
31.12.2007 příspěvkové organizace RELAX Krásná
Lípa a současně schvaluje odvod z odpisů příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa ve výši
336 157 Kč.
31. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 31/2007
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu
NIV – upravený rozpočet k 24.05.2007 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa.
32. Příspěvky do SOT
Usnesení ZM č. 6 – 32/2007
ZM schvaluje členský příspěvek na rok 2007 do
svazku obcí Tolštejn ve výši 16 565 Kč a příspěvek
na provoz Agentury pro rozvoj TP na rok 2007 ve
výši 12 000 Kč.
33. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 33/2007
ZM schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0306 Ostatní
doprava s účinností od 01.09.2007.
34. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 34/2007
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0355 Propagace a cestovní ruch s účinností od 01.09.2007.
35. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 35/2007
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0390 T-klub
s účinností od 01.09.2007.
36. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 6 – 36/2007
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0391
Zařízení pro sport. a zájm. činnost s účinností od
01.09.2007.
37. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu
ve splátkách

Usnesení ZM č. 6 – 37/2007
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě
dluhu ve splátkách s Michaelou Appeltovou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6, dle předloženého návrhu.
38. Postup ve věci prodeje a užívání pozemků
Usnesení ZM č. 6 – 38/2007
ZM ruší Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná lípa ze dne
26.04.2007 a schvaluje nový, dle předloženého
návrhu, s účinností od 14.09.2007.
39. Změna územního plánu
Usnesení ZM č. 6 – 39/2007
ZM neschvaluje změnu územního plánu pro jednotlivce, pana Ladislava Hájka, u pozemků p. p. č.
580/1 a 580/2, oba k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
40. Výstavba větrných elektráren
Usnesení ZM č. 6 – 40/2007
ZM se seznámilo s novým návrhem ﬁrmy Kešam,
s. r. o., o výstavbě VE dle předložených podkladů
a s návrhem smlouvy o vzájemné spolupráci. ZM
na doporučení RM tuto smlouvu neschvaluje.
41. Dohoda s ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesení ZM č. 6 – 41/2007
ZM schvaluje uzavření – Dohody o využití územního rozhodnutí - mezi městem Krásná Lípa a ČEZ
Distribuce a. s., o využití územního rozhodnutí
jako podkladu pro stavbu přípojky NN pro motel
a kemp Českého Švýcarska na p. p. č. 2158/1.
42. Komunitní centrum ČŠ – projekt pro seniory
Usnesení ZM č. 6 – 42/2007
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Nejaktivnější senioři jsou v Krásné Lípě ve výši 135 000 Kč.
43. Příjem dotace na PD Základní škola
Usnesení ZM č. 6 – 43/2007
ZM schvaluje přijetí dotace – grantu – na projekt
modernizace Základní školy v Krásné Lípě (příprava projektové dokumentace) dle schválení Centra
pro zahraniční pomoc ministerstva ﬁnancí ČR (tzv.
Norské fondy) ve výši 10 340 EUR a schvaluje zpracování PD.
44. Žádost o dotaci na ZŠ
Usnesení ZM č. 6 – 44/2007
ZM schvaluje podání žádostí na Státní fond ŽP na
úspory energií a využívání alternativních zdrojů energie v hlavní budově Základní školy. ZM
schvaluje zpracování všech náležitostí a žádostí za
pomoci odborné ﬁrmy vč. motivačního prvku při
získání dotace a ukládá RM zajistit další náležitosti
projektu související s podáním žádostí.
45. Příjem dotace a zadání přístavby bufetu
Usnesení ZM č. 6 – 45/2007
ZM schvaluje přijetí dotace na akci Sportovní
areál ČŠ – IV. Etapa (přístavba bufetu) od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle registračního listu
217112-2364 a schvaluje realizaci akce dle schváleného rozpočtu.
46. ČŠ a UNESCO
Usnesení ZM č. 6 – 46/2007
ZM projednalo otázku možného zápisu Českosaského Švýcarska na seznam Světového dědictví
UNESCO. Zastupitelstvo tuto snahu podporuje
a schvaluje zapojení starosty města v dalších jednáních v tomto smyslu.
47. Územní plán
Usnesení ZM č. 6 – 47/2007
ZM bere na vědomí situaci ve věci územního plánu města a ukládá Radě města zahájit přípravné
kroky k zadání nového územního plánu města
Krásná Lípa.
48. Přesídlení krajanů z Kazachstánu
Usnesení ZM č. 6 – 48/2007
ZM pověřuje RM schválením realizace přesídlení
krajanů z Kazachstánu do objektu Nemocniční 18,
Krásná Lípa, v počtu max. 2 byty, 8 osob.
ZM schvaluje přijetí dotace v minimálních výších
150 000 Kč na přesídlence a dalších 50 000 Kč na
každou další oprávněnou osobu pro využití na
opravy bytového fondu, dále 150 000 Kč na přesídlence a dalších 10 000 Kč na další osoby na rozvoj
infrastruktury, s tím, že konečná výše dotace bude
stanovena rozhodnutím ministra vnitra ČR.

strana 6

16. října 2007

49. Příprava přestavby kotelny bývalého Bonexu
Usnesení ZM č. 6 – 49/2007
ZM bere na vědomí, že probíhá příprava přestavby
kotelny bývalého Bonexu na vytápění biomasou
a výrobu elektrické energie a v této souvislosti:
a) ZM konstatuje, že mimo jiné podle reakcí
přítomných při projednávání tohoto záměru
nedošlo k dostatečnému informování občanů
(mj. i v souladu se zákonem 100/2001 Sb.),
b) není zřejmé, na základě jakých právních úprav
a rekolaudace je provozována stávající kotelna,
c) požaduje posouzení velikosti zdroje tepla
i elektřiny a efektivního využití, způsoby zásobování a dopady na hluk, emise, dopravní
zatížení atp.,

d) ZM ukládá RM ve věci kotelny bývalého Bonexu
v centru města:
- vznést podnět k přezkoumání informovanosti
občanů v této věci dle zákona 100/2001 Sb.,
- vyslovit nesouhlas s tím, že by zamýšlená
přestavba neměla podstatný vliv na životní
prostředí,
- účastníkem řízení by měly být další orgány
státní správy ochrany přírody minimálně
SCHKO Lužické hory příp. Správa NP České
Švýcarsko,
- vyžadovat adekvátní a odbornou činnost příslušných státních úřadů.
50. Volba místostarosty města a člena RM
Usnesení ZM č. 6 – 50/2007

ZM schvaluje, aby volba místostarosty města a člena Rady města proběhla na dalším zasedání ZM.
51. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 6 – 51/2007
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které
vyplynuly z diskuse členů ZM:
Mgr. Marek Mráz
– řešit další setrvání města ve Svazku obcí Tolštejn,
– řešit efektivnost příspěvků Agentuře rozvoje Tolštejnského panství,
Josef Myšák
– zařadit bod hodnocení práce ﬁnančního a kontrolního výboru do programu prosincového ZZM.
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USNESENÍ

ze 19. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20. 9. 2007
I. Hlavní program Úkoly z 6. zasedání ZM
Usnesení RM č. 19 - 01
RM projednala průběh a výsledky 6. zasedání
zastupitelstva města Krásná Lípa a ukládá :
a) starostovi města zajistit:
- dopracování projektu rekonstrukce hl. budovy Základní školy do 15.11.2007
- podání žádosti do operačního programu ŽP
na úspory a alternativní využívání energií
v budově ZŠ
- realizaci přístavby a přestavby objektu bufetu
ve sportovním areálu ČŠ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace
b) tajemníkovi MěÚ Janu Kolářovi podklad pro
smlouvu na přesídlení krajanů z Kazachstánu
dle pravidel MV ČR
c) vedoucímu odboru výstavby:
- zahájit přípravné kroky k zadání zpracování
nového územního plánu města.
Rozšíření výtopny v centru města
Usnesení RM č. 19 - 02
RM schvaluje dopisy starosty města na Krajský
úřad Ústeckého kraje ve věci připravované
přestavby kotelny v centru města. RM ukládá
vedoucímu odboru výstavby investic a životního prostředí Jiřímu Rousovi neposkytovat za
město žádná souhlasná vyjádření k připravované výstavbě do doby, než bude s konečnou
platností rozhodnuto o posouzení připravované stavby na životní prostředí a do doby stanovení jasných podmínek orgánů ochrany přírody
a životního prostředí a hygienických limitů. RM
ukládá Karlu Marešovi zjistit u příslušných úřadů, za jakých podmínek je provozována v současné době kotelna bývalého Bonexu a jak jsou
plněny podmínky stavebního povolení z roku
2001 resp. následné kolaudace.
Úkoly ze zasedání ZM
Usnesení RM č. 19 - 03
RM ukládá jednotlivým pracovníkům města,
aby k úkolům zadaným Radou města jako požadavek z jednání zastupitelstva města stejně
jako mimořádné úkoly vyplývající přímo z usnesení ZM byla podána písemná zpráva o postupu
plnění vč. příloh do jednání RM po 4 týdnech
a závěrečná zpráva do jednání RM před příštím
zasedáním ZM.
Žádost o dotaci - zpracovatel
Usnesení RM č. 19 - 04
RM se seznámila s vyžádanými nabídkami na
POSKYTNUTÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE ZAJIŠTĚNÍM FINANČNÍ PODPORY PRO
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KRÁSNÉ LÍPĚ a na návrh hodnotící komise
schvaluje uzavření příslušné smlouvy s ﬁrmou
Ascend, s. r. o., Korunní 18, 120 00 Praha 2.
II. Došlá pošta Prodej pozemku
Usnesení RM č. 19 - 05
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 387/2 o výměře 355 m2, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 1510 část o výměře cca 350 m2, k. ú. Vlčí
Hora;
p. p. č. 847 část o výměře 1015 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 19 - 06
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č.
1515/1 o výměře 63 m2 a části p. p. č. 817 o výměře 134 m2, vše k. ú. Vlčí Hora, za účelem zříze-

ní zahrady Jarmile Erbenové, Praha 10, Bulharská
24 a Zdeňce Maškové, Kladno, Moskevská 3114,
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 19 - 07
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č.
541, k. ú. Krásná Lípa Jarmile Kukalové, Kolín,
Březinova 878, z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města. RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat žadatelku k zaměření stavby kůlny
a zastavěnou část si pronajmout.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 19 - 08
RM projednala žádost Petra Staňka, Krásná Lípa,
Na Kopečku 126/3 o odkoupení části p. p. č.
2755 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa a ukládá
Vladimíře Doškové vyzvat žadatele k doložení
zaměření místní komunikace včetně šířkových
poměrů.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 19 - 09y
RM schvaluje záměr rozdělit p. p. č. 541/8, p. p. č.
540/2, p. p. č. 541/1, p. p. č. 540/1 a p. p. č. 1050,
vše k. ú. Krásný Buk, dle předloženého návrhu.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 19 - 10
RM schvaluje pronájem p. p. č. 261/48 a p. p. č.
261/20, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Michaele
Kesnerové, Děčín, Příčná 350/4, za podmínky
splnění závazku vůči městu Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 19 - 11
RM bere na vědomí ukončení smlouvy č. 2003/
23/15-048 na pronájem části p. p. č. 1931/2, k.
ú. Krásná Lípa, nájemce Gabriela Hlaváčková,
Krásná Lípa, Havlíčkova 21. III.
Různé
Pojištění majetku města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 12
RM ukládá vedoucí ﬁnančního odboru připravit
ve spolupráci s pojišťovacím makléřem společnosti NORTHIK s. r. o. Ústí nad Labem návrh
výzvy k podání nabídky na pojištění majetku
města Krásná Lípa.
Hypoteční úvěr
Usnesení RM č. 19 - 13
RM bere na vědomí oznámení Hypoteční banky, a. s. o stanovení nové výše úrokové sazby
5,74% p. a. s dobou platnosti do 15. října 2012
ke smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru č.
380/000123/97/0/01/00 pro objekt Nemocniční
6, Krásná Lípa.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 14
RM schvaluje změnu směrnice příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa - inventarizace majetku, dle předloženého
návrhu.
Pokyn ředitele školy k inventarizaci v r. 2007
Usnesení RM č. 19 - 15
RM schvaluje pokyn ředitele školy k provedení
inventarizace majetku a závazků v roce 2007
v předloženém znění.
Pokyn ředitele RELAX Krásná Lípa, p. o. k inventarizaci v r. 2007

Usnesení RM č. 19 - 16
RM schvaluje pokyn ředitele RELAXU Krásná
Lípa, p. o., k provedení inventarizace majetku
a závazků v roce 2007, v předloženém znění.
Smlouva o smlouvě budoucí - Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Usnesení RM č. 19 - 17
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, na zřízení věcného břemene, se společností Severočeská vodárenská společnost, a.
s., Přítkovská 1689, Teplice. Jedná se o uložení
nového vodovodního přivaděče do pozemků
města Krásná Lípa v rámci akce Krásná Lípa - náhrada zdroje Jedlová pro Krásnou Lípu.
Nové dopravní značení
Usnesení RM č. 19 - 18
RM neschvaluje požadavek vlastníků rekreačních objektů na osazení dopravního značení na
místní komunikaci na Kamenné Horce od domu
č. p. 15 k domu č. p. 43.
Byty
Usnesení RM č. 19 - 19
RM vyhlašuje záměr obce převést členská práva
k bytu č. 2, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa,
dle pravidel v předloženém znění a ukládá Soně
Tůmové zajistit inzerci prodeje v místním a regionálním tisku.
Byty
Usnesení RM č. 19 - 20
RM přiděluje byt č. 44, Nemocniční 1137/6,
Krásná Lípa v obecním zájmu Zuzaně Fryčové,
Vojtěcha Kováře 172/3, Rumburk, po dobu trvání pracovního poměru v organizaci města
Krásná Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 19 - 21
RM neschvaluje dohodu o ukončení nájmu
nebytových prostor č. 5 v objektu Masarykova
1094/4, Krásná Lípa s ﬁrmou AZ Sanace, a. s.,
Pražská 53, Ústí nad Labem ke dni 30.09.2007,
dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit případné vypořádání nájemní smlouvy č. 2005/22/17-54 mezi
městem Krásná Lípa a ﬁrmou AZ Sanace v rámci
kompenzací nájmů s o. p. s. České Švýcarsko
a ukládá Haně Volfové dořešit tuto problematiku nebytových prostor společně s o. p. s. České
Švcarsko.
Propagační předměty
Usnesení RM č. 19 - 22
RM schvaluje nákup propagačních a dárkových
materiálů od České Švýcarsko, o. p. s., dle přeloženého návrhu.
Zlepšení kvality ovzduší
Usnesení RM č. 19 - 23
RM schvaluje zpracování rozptylové studie města a následně případně místního programu ke
zlepšení kvality ovzduší, dle předloženého materiálu.
Vyčíslení spoluúčasti na SPAL 2007
Usnesení RM č. 19 - 24
RM bere na vědomí vyčíslení spoluúčasti města
na realizaci akce SPAL 2007 v rozsahu předloženém Janem Kolářem, tajemníkem MěÚ Krásná
Lípa.

Aktivity národního parku k veřejnosti
Usnesení RM č. 19 - 25
RM ukládá starostovi města, aby požádal Správu
NP České Švýcarsko o informaci:
a) jaké vydala tato státní instituce vlastním
nákladem propagační materiály ve vztahu
k veřejnosti v jednotlivých letech 2004 - 2007,
v jakém ﬁnančním objemu a počtu vč. rozpisu
distribuce,
b) v jakém stupni je příprava a realizace vnějšího poznávacího areálu pro veřejnost u Správy
NPČŠ - na pozemku mezi Správou NPČŠ a benzinovou pumpou.
Vyjádření k pozemkům
Usnesení RM č. 19 - 26
RM ukládá odboru výstavby investic a životního
prostředí vyžádat si u příslušných odborů MěÚ
Rumburk vyjádření k vytypovaným pozemkům
na stavbu rodinných domů z hlediska využití
dle územního plánu.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 19 - 27
RM se seznámila se stavem pohledávek města
Krásná Lípa předaných dne 06.10.2003 k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň
a schvaluje u těchto pohledávek čtvrté prodloužení doby k jejich vymožení na dalších 12
měsíců s účinností od 06.10.2007.
Prodloužení plných mocí
Usnesení RM č. 19 - 28
RM se seznámila se stavem pohledávek města
Krásná Lípa předaných dne 06.10.2005 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 06.10.2007.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa
pro rok 2007
Usnesení RM č. 19 - 29
RM odvolává Jana Fialu z inventarizační komise
k provedení inventarizace cenin a majetku města pro rok 2007 v T- klubu Krásná Lípa a jmenuje
nového člena Antonii Svobodovou s okamžitou
platností.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 19 - 30
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě na měsíc říjen 2007, dle
předloženého návrhu.
IV. Informace RM dále projednala tyto informace:
- dopis od MěÚ Rumburk - kolaudační souhlas
pro stavbu autobusové zastávky,
- dopis od SCHKO Lužické hory - zdůvodnění
negativního stanoviska ke stavbě cyklostezky
(II. větev C),
- dopis od Jiřího Čunka - 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj,
- oznámení o prováděném průzkumu ﬁrmou
ADAM, Přerov - projekt Zdravé bydlení,
- pozvánka na Svazek obcí Tolštejn,
- zápis ze schůzky partnerů projektu KCČŠ ze
dne 17. 9. 2007.
RM dále projednala tyto zápisy z komisí:
- školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
4. 9. 2007
- sociálně právní ochrany dětí ze dne 6. 9. 2007

strana 7

16. října 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM
BERUŠKA
Mateřské centrum je od dubna 2006 součástí Komunitního centra Českého Švýcarska. Jeho služby jsou
určeny především osobám na rodičovské dovolené
nebo po ní, pro které je pravděpodobně obtížné „naskočit“ po delší přestávce bez přípravy do pracovního

procesu. Rodiče malých dětí, pokud nechtějí ztratit
kontakt se svým oborem, řeší většinou dva zásadní
problémy – nemožnost opustit po dobu vzdělávání
své ratolesti a mnohdy i ﬁnanční nedostupnost kurzů.
Někdy se nemohou vzdělávat i z důvodů nemožnosti
dojíždění do kurzů v jiných městech anebo proto, že
kurzy jsou časově přizpůsobeny dospělým a neberou
ohled na potřeby dětí a jejich denní rytmus.

Co a jak

malba na hedvábí...) v časech, které podle našich zkušeností vyhovují rodičům s malými dětmi – v dopoledních nebo pozdějších odpoledních hodinách tak, aby
nebyl narušen denní spánkový režim dětiček.

Proč a pro koho

Již druhým rokem mají osoby na rodičovské dovolené příležitost přihlásit se v Komunitním centru do
bezplatných krátkodobých vzdělávacích kurzů a věnovat se během intenzívní péče o malé děti také svému profesnímu růstu nebo alespoň udržovat znalosti
a dovednosti pro dobu, kdy se budou chtít vrátit do ke
svému původnímu zaměstnání nebo najít práci úplně
novou.
Naše Komunitní centrum nabízí zdarma kurzy cizích
jazyků (dle zájmu je to angličtina a němčina pro začátečníky i pokročilé), práce s počítačem na různých
úrovních i rukodělné kurzy (například batikování,

Důležité „něco navíc“...

V době výuky je již samozřejmostí bezplatné
profesionální hlídání dětí ve věku od 1 roku ve
vhodně vybavených prostorech mateřského centra Beruška v podkroví školní družiny (velmi blízko
výukových prostor Komunitního centra). Dítě stačí
přivést čtvrt hodiny před začátkem výuky a do čtvrt
hodinky po skončení kurzu je pohodlně od hlídací
tety vyzvednout. Hlídání dětí zajišťují v současné
době Anna Froňková (bývalá sestřička z dětských
jeslí) a Dagmar Koubská (vychovatelka šk. družiny), velmi zkušené a příjemné místní osoby, které
dovedou odloučení od rodičů maličkým zpříjemnit
a vyplnit kvalitní zábavou.
Občanské sdružení Mateřské centrum Beruška
Krásná Lípa funguje v našem městě i díky velké
podpoře vedení města již šestým rokem a může
poskytnutím svých prostor pro hlídání dětí klientek Komunitního centra přispět k dobré věci, jakou
nabídka kurzů Komunitního centra bezesporu je.
V Berušce je k dispozici spousta hraček , sportovních i didaktických pomůcek, které byly pořízeny
z příspěvků členů občanského sdružení, příspěvků
města Krásná Lípa i díky projektu Komunitní cen-

Trocha čísel
V loňském roce se do vzdělávání zapojilo
celkem 25 maminek na rodičovské dovolené
(tatínci zřejmě naštěstí naše služby nepotřebují), dokonce 6 z nich absolvovalo i více kurzů během roku, 2 maminky jsou zapojeny do
dlouhodobé rekvaliﬁkace v modulu Sportovní
zařízení ( je obdivuhodné, jak i takto časově náročnou výuku při dětech zvládají). Jedna frekventantka kurzu se dokonce stala úspěšnou
lektorkou angličtiny...

trum. V letošním roce se podařilo prostory kompletně vymalovat za pomoci klientů Komunitního
centra, kteří se na Technických službách rekvaliﬁkují, i řady dobrovolníků (všem velký dík!). Místnosti
jsou vyvedené v příjemných barvách a pro děti
vyzdobené krásnými obrázky. Prostory Mateřského
centra si můžete nezávazně prohlédnout i vyzkoušet s dětmi v době běžného provozu Berušky – každé úterý 9-12 a každý pátek 9-11 hodin.

A na závěr
– srdečné pozvání!
Nezůstávejte s dětmi sami (samy) doma, neváhejte a přihlaste se – dětičky nejsou překážkou – naopak! Díky účasti v kurzech získáte pocit, že doma
„jen nehloupnete“, a skutečně máte šanci udržet
krok se svým oborem. Těšíme se na Vás!
Krátkodobé kurzy a hlídání dětí jsou poskytovány
zdarma v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska, který je spoluﬁnancován Evropským
sociálním fondem EU a státním rozpočtem České
republiky.
Za Komunitní centrum Českého Švýcarska
Ivana Kaštánková, manažerka Mateřského centra

Užitečné
poradny pro
rodiče
Kromě vlastního vzdělávání spojeného s hlídáním
dětí nabízí Komunitní centrum rodičům s malými
dětmi pravidelné bezplatné konzultace s výchovnou
poradkyní – dětskou psycholožkou Mgr. Petrou Bartlovou, poradna je pravidelně využívána - vždyť aby
rodič mohl do zaměstnání, musí být dítě přijato do
mateřské školy připravené a celá rodina by měla být
v pohodě...
Dále se s velkým úspěchem setkávají hodiny logopedky Mgr. Heleny Beytlerové - dvakrát měsíčně
mají rodiče i starších dětí možnost nechat si dítě zdarma vyšetřit po stránce správné výslovnosti, domluvit
si pravidelné konzultace a naučit se, jak i s nejmenšími dětmi zábavně procvičovat jejich malá mluvidla.
Schopnost domluvit se je opět jeden z důležitých
předpokladů pro přijetí ratolesti do mateřské školy.
Obě tyto odbornice budou s námi pravidelně
spolupracovat i nadále. Nejbližší termín výchovné poradny je sobota 20. 10. 2007 od 9 do 12 hod
v mateřském centru Beruška. Logopedická poradna
začne fungovat také během října, o přesném termínu budeme informovat na stránkách Vikýře a na
vývěskách.
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Na koloběžkách se bavily děti i rodiče
Skutečně celé rodiny na hrázi rybníka Cimrák závodily na koloběžkách. A nejen na nich. Závodilo se
i na kolečkových bruslích či odrážedlech. Koloběžkyjádu společně organizoval Český svaz ochránců
přírody Tilia a Klub cyklistiky. A nutno zdůraznit, že
se závodilo i přesto, že bylo více než chladné počasí. Navzdory tomu se na krásnolipské cyklostezce sešlo na osmdesát malých i velkých závodníků
a společně s těmi, kteří je v jejich závodním zápolení přišli povzbudit, dali počet asi sto dvacet. Pro zá-

vodníky byla připravena zhruba třísetmetrová trať,
kterou společně s maminkou v kočárku absolvoval i
teprve roční Kubík Vaněk z Varnsdorfu. „Přiznávám,
že nás zájem místních skutečně překvapil a zároveň potěšil. V počasí, které bylo, jsme tak hojnou
účast opravdu nečekali. Nadšeni jsme byli i z toho,
jak se k akci postavili samotní dospělí. Nedali se
dětmi zahanbit a závodili s opravdovým dětským
zápalem,“ pocvaloval si jeden z organizátorů akce
Jaroslav Černý.

Závod v požárnické všestrannosti mladým hasičům vyšel
V sobotu 6.října 2007 se za podzimního počasí v Jílovém u Děčína uskutečnilo okresní kolo v závodu požárnické všestrannosti pro mladé hasiče.
Tím byl také odstartován nový ročník
celostátní hry Plamen 2008.
Na start se postavilo osmnáct družstev z jedenácti sborů dobrovolných
hasičů z děčínského okresu. Na trati
dlouhé přibližně dva a tři kilometry
bylo šest kontrolních stanovišť (střelba
ze vzduchovky, základy topograﬁe, uzlování, první pomoc, požární ochrana
a překonání překážky po vodorovném
laně), se kterými se pětičlenná družstva mladých hasičů v kategorii mladších a starších musela vypořádat. Po

součtu čistého času trati a trestných
minut si vítězství nakonec odvezli
mladí hasiči z Krásné Lípy v kategorii
mladší a ve starší kategorii vyhráli mladí hasiči z Mikulášovic.
Tyto výsledky ze závodu požárnické všestrannosti se započítávají do
druhého kola okresního vyhodnocení
hry Plamen 2008, které se uskuteční v průběhu měsíce května příštího
roku. V druhém kole následují požárně-technické disciplíny a jejich vítěz
ze starší kategorie postupuje do krajského kola.
Walter Heene,
vedoucí OORM OSH ČMS Děčín

Krásnolipským Šikulkou
je Patrik Kováč

UPOZORNĚNÍ
Dne 16.10.2007 budou z důvodu návštěvy prezidenta republiky v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin autobusy zastavovat
takto:
Směr Rumburk – Č.Kamenice – Děčín a opačně bude náhradní
zastávka u tělocvičny
Směr Varnsdorf – Mikulášovice – Kyjov – Doubice – Brtníky
– Staré Křečany a opačně bude v provozu současná autobusová
zastávka na náměstí

Honba za kaštanem

V sobotu 6. října se v Krásné Lípě
uskutečnil první ročník zábavné soutěže Šikulka. V kulturním domě ji pořádalo ji Občanské romské sdružení Čačipen a přihlásilo se do ní dvacet dětí
nejen z Krásné Lípy a okolí, ale také
Lovosic. Soutěžilo se ve třech disciplínách a nejlépe se s nimi popral čtrnáctiletý Patrik Kováč z Krásné Lípy. Také
druhé a třetí místo zůstalo v Krásné
Lípě, a to zásluhou desetileté Kateřiny
Ferencové a dvanáctiletého Vojtěcha
Durmane. Titul sympatického šikulky
pak ukořistil teprve sedmiletý Pavel
Lendel z Lovosic. Malé soutěžící přišel
rovněž podpořit Martin Cichý z Úřadu
vlády pro záležitostí romské komunity,
který byl hlavním hostem prvního ročníku Šikulka 2007.

Poděkování
Touto cestou chce Občanské romské sdružení Čačipen v Krásné Lípě
poděkovat všem sponzorům, kteří
celoročně podporují veškeré naše kulturní akce.
Jsou jimi Město Krásná Lípa, Nadace Euronisa Liberec, cenové bomby
Jany Behubové Krásná Lípa, Besa s.r.o
Krásná Lípa, oční optika Jany Hrdličkové Rumburk, zastavárna–bazar
Stanislav Hlaváč Varnsdorf, Rubin
Glas Horní Chřibská, lékárna U Sovy
Rumburk, Bonex Barvírna s.r.o. Krásná
Lípa.
Jaroslav Ferenc
předseda sdružení

Máte rádi zvířátka? My ano, tak
jsme i letos vyrazili pro nějakou tu
baštu, aby neměli v zimě hlad. Možná
to zní na deváťáky tak nějak dětsky,
ale i my velcí chceme pomáhat. Jako
každým rokem je díky našim menším sběračům během chvilky Krásná
Lípa bez jediného kaštanu, žaludu
či bukvice, a tak musíme hledat jin-

de. Tradičně jsme se prošli do Zátiší
a tam jsme doslova vybílili zahradu
paní Peškové. (Samozřejmě s jejím
dovolením). Námaha a ušlé kilometry
se nám vyplatily, 28 kg kaštanů udělá
lesní zvěři jistě radost.
Lucie Hanková,
třídní učitelkna IX.A
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Informace o Projektu Centrum ČŠ I Jak jsme lovili
Pět staveb v celkové hodnotě 138 mil. Kč (+ vybavení, expozice a další náklady 30 mil. Kč), celkem
tedy cca 168 mil. Kč, realizace 26 měsíců, příprava
4 roky.
1. Köglerova naučná stezka Krásnolipskem (obnovená původní stezka, 4 mil. Kč)
2. Cyklostezka – komunikační kříž v centru města
(12 mil. Kč)
3. Sportovní areál ( 39 mil. Kč)
4. Dům volného času – Továrna (zrekonstruovaná
bývalá textilka – chátrající továrna, 28 mil. Kč)
5. Dům Českého Švýcarska (55 mil. Kč)

Dům Českého Švýcarska – právě otevíraný (novostavba na náměstí, infocentrum, expozice o ČŠ
včetně videosálu, učebny, ubytovna, kanceláře),
stavební náklady 55 mil. Kč, 10 mil. expozice, 4 mil.
Kč. vybavení), premiéra ﬁlmu o Českém Švýcarsku
16. října (cca 15 min.)
Celý projekt byl ﬁnancován v rámci Společného
operačního programu MMR ČR v rámci nadregionální infrastruktury cestovního ruchu ČR. Z uznaného základu 163 mil. Kč, 75 % EU, 15 % státní
rozpočet ČR, 10 % plus další náklady město Krásná
Lípa.

hady...

Že se příroda na podzim ukládá k zimnímu spánku – o tom si s dětmi povídáme pravidelně, staráme
se jim o potravu sběrem přírodnin a dosypáváme
dobroty do krmítka, ale že se zvířátka rozhodnou
zazimovat právě v naší školce a notabene malé
opuštěné užovky – to by nás ani ve snu nenapadlo...
A přece!

Kam po základce
V pondělí 24. 9. 2007 se naše třída IX.A vydala do
Rumburka na úřad práce za účelem obeznámit se
s možností výběru škol a pracovních míst. Po příchodu se nás ujala velmi milá paní Daňková, která
nás seznámila s chodem úřadu práce a jeho možnostmi. Poté nám umožnila nahlédnout do atlasu
škol a přiblížila jejich obsah.

Dále jsme měli možnost využít počítače a udělat si na nich testy, které nám doporučily pracovní
obory, pro které máme vlohy. Bylo nám také umožněno nahlédnout i do propagačních materiálů škol
v celé ČR.
Zajímavou exkurzi jsme zakončili příjemnou
procházkou lesem domů.
Olga Štěpánková, IX.A
Jednoho dne přišla školnice Helenka ze sklepa se
zprávou, že se dělí o koště s hadíkem, kterému se
evidentně nechtělo dolů a výhružně syčel.Co teď?
Po poradě s odborníky z NP jsme dostali radu – odneste je do volné přírody, nejlépe do parku, tam si
najdou dobré místo k zazimování. Dobrá rada nad
zlato, ale jak, když se paní učitelky bojí hadů???

Exkurze do kamenolomu
V týdnu od 8. října do 12. října probíhal u nás na
škole projektový týden Všeho s mírou, o kterém
vás budeme podrobněji informovat v příštím čísle.
Vzhledem k tomu, že v hodinách přírodopisu
se deváté ročníky probírají mineralogii, vyrazili
jsme společně do lomu Císařský. Mnozí z nás vůbec netušili, kde se lom nachází a že vůbec vlastně
je. Pod přísnými bezpečnostními poučkami jsme
došli do oblasti, kde se hornina těží a poslechli si
zajímavé vyprávění pana Černého. Dověděli jsme
se mnoho zajímavého. Tak třeba věděli jste, od kdy
lom funguje a kam až se náš vzácný čedič dováží
ke zpracování na vatu? Ano, na vatu. Lom neoﬁciálně funguje již od roku 1912 a „náš“ čedič se dováží
až do Bohumína. Velkou radost nám také udělaly
čedičové suvenýry, které jsme si mohli beztrestně
odnést.
Děkujeme vedení lomu Císařský, že nám tuto
exkurzi umožnilo a že se nám věnovalo.
Lucie Hanková

A tak, věřte, nevěřte – zachránily nás naše odvážné děti! Skupinka dobrodruhů se dala na výpravu do
sklepa a ejhle – nebyla tam užovka jedna, ale dvě!!
Po válečné poradě jsme našli papírovou krabičku
a po vzoru lovce Pampaliniho šli na lov... Cestou sice
zazněly obavy typu: „Doufám,že to není škrtič“ nebo
„Jen ať není jedovatý“, ale nakonec vše dopadlo
skvěle!
Lovkyně hadů – Kristýnka Košatová oba lumpíky
opatrně ulovila a šup s nimi do krabice! Moc se jim to
nelíbilo, ale slíbili jsme jim návrat ke kamarádům a tak
se taky stalo. Na společné vycházce dostaly užovky
svobodu a my jsme si už jen vyprávěli o zajímavých
návštěvnících naší školky. Tak zvířátka – dobrou noc!
Za kolektiv MŠ Drahuše Lehoczská
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Krajská veterinární správa informuje
Dle nařízení č. 3/2007 Krajské veterinární správy
pro Ústecký kraj vás informujeme o nemoci zvané
katarální horečka ovcí, která byla zjištěna v SRN ve
spolkových zemích Bavorsko a Sasko.
Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Speciﬁckým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především
ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se
inﬁkují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou
přenášet na další zvířata. Inﬁkovaný tiplík zůstává in-

fekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7
dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke
zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy
a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok
hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek.
U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného
množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších
stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou
modro-ﬁalovou barvu a volně visí z ústní dutiny.
Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název

Bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou rovněž vyskytnout otoky v podpaží a slabinách, dochází
k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů,
což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží.
Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění
není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou
ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je produkce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

Upozornění
pro řidiče
V souvislosti s výměnou řidičských průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, které jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007, upozorňuji na rozšíření úředních hodin od 1. 10. 2007
na registru řidičů odboru civilně a dopravně správního Městského úřadu Rumburk takto:
pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 12.30 – 17.00 hod.
úterý 8.00 – 11.30 a 12.30 - 15.00 hod.
V sobotu dne 27. 10. 2007 bude mimořádně otevřeno od 8.00 do 12.00 hod.
K začátku října zbývá v našem správním obvodu k
výměně ještě 1600 řidičských průkazů.
Pokud si nestihnete vyměnit svůj řidičský průkaz, budete od 1. ledna 2008 vlastníky neplatného
dokladu. Žádost o výměnu je třeba podat do konce měsíce listopadu, neboť lhůta pro vydání je 20
dnů. Výměna je osvobozena od správního poplatku
a potřebujete pouze doklad totožnosti, jednu fotograﬁi a řidičský průkaz. Nenechávejte výměnu na
poslední chvíli a využijte rozšířených úředních hodin a sobotního dopoledne k podání žádosti.
Současně upozorňuji, že od 1. 10. 2007 je
na registru vozidel dalším úředním dnem opět
úterý, a to od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.00
hod.

RUBRIKA:
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
1
2
3
4
5
6
7
1. zpráva, 2. jízdní řád, 3. dokázat, 4. najít,
5. zákazník, 6. balit, 7. pršet
Markéta Lachmannová, VIII. B
Správné řešení vložte do schránky označené
LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU, která bude umístěna
v traﬁce Jana na náměstí v Krásné Lípě nebo
zašlete na e-mail: sarkapeskova@centrum.cz.
Výherce získá volnou vstupenku na vybrané
představení v krásnolipském kině.
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