317

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Infocentrum Českého Švýcarska oceněno
v soutěži Náš kraj 2007
V pondělí 3. prosince 2007 proběhlo vyhlášení
šestého ročníku soutěže Náš kraj 2007. Výsledky
soutěže organizované odborným vydavatelstvím

C.O.T. media byly předány během výročního setkání
profesionálů v cestovním ruchu ve Veletržním paláci
v Praze. České Švýcarsko o.p.s. obdržela 2 významná
ocenění:
V kategorii: Nejlepší turistický produkt - 1. místo
za turistický balíček s názvem Highlights národních
parků České a Saské Švýcarsko.
V kategorii: Nejlepší informační centrum v ČR, zřizované městem: 2. místo za Informační středisko
Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)

Krasavci z Měsíčního světla vozili děti
z Krásné Lípy
Bílí chundelatí psi v postrojích byli neklidní,
nevšímali si nikoho a ničeho. Třásli se pouze touhou
vyrazit na trať a jen netrpělivě čekali, až musher
vykřikne: Go! Spřežení samojedů řídil muž jakoby
vystřižený z dávných příběhů o dobyvatelích polárních krajů. Dokonce i své chovatelské stanici dal
poetický název Z Měsíčního světla.
A přesně tento obrázek měli v uplynulém víkendu
možnost vidět všichni ti, kteří přišli do krásnolipské-

ho městského parku, kam musher Pavel Lněnička ze
Strakova u Litomyšle se svou smečkou osmi samojedů přijel. A co víc, děti, které s sebou přivedli se
mohly na saních tažených touto psí smečkou řízenou musherským mistrem svézt. „Bylo to fantastické, moc se mi to líbilo,“ řekl Jiří Vaněk z Varnsdorfu.
Jízdu na saních tažených samojedy si nakonec neužily pouze děti, ve většině případech si ji s radostí
vychutnali i dospělí.

JAK BUDE VYCHÁZET VIKÝŘ
V PRVNÍ LOPOVINĚ ROKU 2008
vždy v úterý a to: 8.1., 22.1.
5.2., 19.2.
4.3., 18.3.
1.4., 15.4., 29.4.
13.5., 27.5.
10.6., 24.6.
8.7., 22.7.

Dobrý byznys
Přemýšlení a diskuzím o elektřině z obnovitelných zdrojů málokdo unikneme.
Většina z nás dostane prvotní impuls při
pohledu na stále se zvyšující částku na složence od energetické společnosti. Přidá-li se
k tomu pravidelná informace médií o násobně
rostoucím zisku této, mimochodem stále státní firmy (i když ve formě akciové společnosti
– stát si stále drží většinu – tedy i zisku), kdy
už létají miliardy ve desítkách, začne mnohým
vrtat v hlavách červík pochybností.
Dalším spolehlivým akcelerátorem úvah
o elektřině se stane, v zápětí následující, informace o milionovým platech a odměnách
generálního ředitele a nejvyššího vedení. Ale
co na tom? Za dobře řízenou firmu, rostoucí
zisky je to snad odpovídající a zasloužené.
Přeci nebudeme závidět. Zvláště, když stát
správně nastaví prostředí, kšefty se hýbou.
Pak přijde informace, že jednu čtvrtinu
produkce elektřiny vyvážíme. Přibude další
vráska zamyšlení.
Obětovali jsme kdysi v minulosti Ostravsko a severozápadní Čechy - je to teď moc pěkný výlet měsíční krajinou, kde vše odpovídá
jakýmsi předpisům a limitům – tak ať z toho
něco mají i ti bohatší za hranicemi.
A do tohoto prostředí začínají prolínat
zprávy o potřebě dalších elektráren a také
o závazku naší republiky, že desetinu produkce
budeme v dohledné době vyrábět z tzv. obnovitelných zdrojů. A začínáme poznávat pojmy
jako biomasa, větrné elektrárny, fotovoltaické
články, bioplyn, technologické plodiny, atd.
Aby s tím vůbec někdo začal, tak se vymyslí systém podpor.
Nejprve podpor na vybudování takových
elektrárniček. A zase slyšíme o miliardách.
Takto vyrobená elektřina nebude a nemůže
být levná.
Aby ji vůbec někdo chtěl – šup sem další
podpora. Stát garantuje vysoké výkupní ceny
této „zelené“ energie na dlouhá léta dopředu.
Kde na ně vezme? To zjistíte při pohledu na tu
složenku zmíněnou na začátku.
Takže při výživných diskuzích u půllitru
o tom, že uhlí je taky vlastně biomasa, jen trochu stará, nebo, že teda kdo za čas obnoví to
slunce, a co když se ani lísteček venku nepohne, nezapomeňme, že jde především o dobrý
byznys a až pak možná o přírodu nebo snad
o lidi a navíc v cizím městě…
(J. Kolář)

Příští číslo Vikýře vyjde
v úterý 22. ledna 2008
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RUBRIKA: VAŠE OTÁZKY PRO EKOPORADNU
Co se stromečkem po Vánocích?
Sváteční vánoční dny jsou sice za námi, ale
ozdobený stromeček je doma většinou ještě nějaký
čas během ledna připomíná. Nic však netrvá věčně
a se stromečkem se dříve či později musíme rozloučit. Kam potom s ním? Majitelé živých stromků
v květináči mají o tuto starost méně – postupně
zvykají stromek na chladnější prostředí, až ho
během několika dní vysadí nebo dají i s květináčem
na zahradu. Vlastníci řezaných vánočních stromků
to už mají trochu složitější – úklid opadaného jehličí
při odstrojování stromku není nic příjemného, ale
pak je teprve čeká vlastní likvidace stromečku. Obyvatelé rodinných domků většinou suché stromky
bez problému spálí, to však nemohou udělat obyvatelé panelákových sídlišť. Někteří z nich si s tím

hlavu příliš nelámou, a tak můžeme v povánočních
týdnech vidět v řadě měst odhozené stromečky
téměř kdekoliv. Ti, kterým není lhostejné, v jakém
prostředí žijí, odkládají suché vánoční stromky
k odpadovým kontejnerům. Co se s nimi děje třeba
v Krásné Lípě potom? Pracovníci technických služeb
stromečky odvážejí do deponie nad městským parkem, kde je čeká seštěpkování a ve formě štěpků
další použití, např. pro zahradnické účely. Když tedy
odložíte suchý vánoční stromek ke kontejnerům na
směsný odpad, nejen že nebude překážet někde na
nevhodném místě a kazit vzhled města, ale v podobě štěpků může přispět k ještě hezčí zahradní úpravě Krásné Lípy.
(Eva Podhorská, České Švýcarsko o. p. s.)

RUBRIKA: Občanská právní poradna
Komunitního centra - zdarma
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou
poradnu písemně a osobně, buď přímo v Komunitním centru v Krásné Lípě, nebo emailem 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 emailové adrese bohacova@krasnalipa.cz. Váš dotaz
pak lze předat přímo paní Boháčové v Komunitním centru nebo zaslat na email bohacova@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk
Pražák - specialista na obchodní právo včetně
práva obchodních společností, finanční právo,
daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady
publikací na tato témata a také autor odborných
textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete
přijít se svými dotazy do komunitního centra
(Masarykova 4, Krásná Lípa).
Bezplatné konzultace: Pondělí 21.1.2008
17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 842.
Podnikatel je povinen vést knihu jízd služebního vozidla (pro svou evidenci a daňové účely).
V poslední době jsem se setkala s tvrzením, že knihu jízd musí mít řidič u sebe (vedeme ji v počítači),
aby se s ní mohl prokázat při kontrole Policií. Jinak
mu hrozí pokuta. Je skutečně Policie oprávněna
vyžadovat po řidiči knihu jízd a proč?, případně jej
za její absenci pokutovat? Služební vozidla slouží
k jízdám za klienty, t.j. cestují v nich pouze naši
zaměstnanci proto, aby se dostali na potřebné místo.

- Dotaz řeší ust. §§ 2 a 3 zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění o silniční dopravě a na něj navazující
vyhláška 478/2000 Sb.
Dle § 3 odst. 2 zákona s použitím § 2 odst.
2 zákona: Záznam o provozu vozidla není podle
tohoto předpisu povinen vést tuzemský dopravce (tedy tuzemský podnikatel), pokud osobními
vozidly přepravuje pouze vlastní zaměstnance,
takže při této dopravě nedochází k závazkovému vztahu (obchodněprávní vztah). Něco jiného
je ale povinnost vést záznamy ohledně ujetých
kilometrů (knihu jízd) pro daňové účely a svou
vlastní evidenci.
Záznam o provozu osobního vozidla je povinen vést tuzemský dopravce, pokud vzniká mezi
dopravcem a osobou, jejíž přepravní potřeba se
uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem
je doprava osob nebo věcí - čili dopravci vzniká
povinnost tuto přepravu „cizích“ subjektů zajistit. Tak je tomu např. i v případech, kdy podnikatelský subjekt přenechává svá auta obchodním
zástupcům, kteří k němu nejsou v pracovněprávním vztahu. Pak dopravce musí zajistit, aby
řidič vozidla měl u sebe ve vozidle po celou
dobu jeho provozu mimo jiné i záznam o době
řízení vozidla a o bezpečnostních přestávkách
(§ 1 odst. 1 prováděcí vyhlášky). Tuto povinnost
by měl vtělit do smlouvy s řidičem. Porušení této
povinnosti je podle § 23 zák. č. 200/1990 Sb.
v platném znění (přestupkový zákon) považováno za přestupek:
provozovatele vozidla podle odst. 1 písm. e/ cit.
zákona
řidiče vozidla podle odst. 1 písm. s/ cit. zákona
a může být skutečně orgány Policie pokutováno
v blokovém řízení (tedy na místě samém) až do
15.000,- Kč.

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu proběhne v pondělí 14.1. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 17.1. 2008
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 28.1.
2008 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31.1. 2008 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 22/3.
Provozní doba Tsm Krásná Lípa:
Pondělí a Středa
7:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Úterý a Čtvrtek
7:00 - 12:00 14:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 13:00
Sobota
v sudém týdnu 8:00 - 11:00
Separují se tyto odpady:
papír a nápojové kartony, textil, plasty,
polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad
Centrum REGENERACE hledá nové spolupracovníky se zájmem o obor kondice a
péče o vzhled. HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna. Volejte 775 375 065.
AŽ 5000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, dům či plot. Udělete
z nich reklamní plochy.
Volejte kdykoliv 411 411 455.
Restaurace ZELENÝ STROM
nabízí rozvoz obědů
cena 39,- Kč
objednávky na telefonu:
606 851 978
PLESOVÁ SEZÓNA ROKU 2008 V KRÁSNÉ LÍPĚ
12.1.2008 Reprezentační ples města v kulturním
domě Krásná Lípa
25.1.2008 Ples školy v kulturním domě Krásná
Lípa
15.2.2008 Ples SNPČŠ v kulturním domě Krásná
Lípa
22.2.2008 Sportovní karneval v kulturním domě
Krásná Lípa
08.3.2008 Ples Nobilis Tilia v kulturním domě
Krásná Lípa
15.3.2008 Společenský ples příznivců kultury
na Šluknovsku v kulturní domě Staré
Křečany
21.3.2008 Jarní květinový bál v kulturním domě
Krásná Lípa
15.3.2008 Dětský karneval město
16.3.2008 Dětský karneval Čačipen
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RŮZNÉ
Zastupitelstvo doplnilo Radu města a zvolilo
místostarostku
Zastupitelstvo města, ve čtvrtek 13.
prosince 2007, na svém 7. zasedání zvolilo místostarostkou Janu Gálovou a zároveň
doplnilo Radu města o Mgr. Milana Sudka.
Rada města tak bude opět pracovat v plném počtu
ve složení – Ing. Zbyněk Linhart, Jana Gálová,
Mgr. Petr Hořeňovský, Dana Smolová, Jaroslav Stibor, Mgr. Milan Sudek a Jiří Vích.
(J. Kolář)
Monika Lampová bude kandidovat za Stranu
zelených do Senátu ČR
Monika Lampová se věnuje především sociální
oblasti. Pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem – to by mělo být rovněž hlavní téma, jak
její volební kampaně, tak i práce v Senátu. Nabídku na
kandidaturu do Senátu v okrese Děčín dostala Monika
Lampová, která není členkou žádné politické strany,
od základní organizace Strany zelených v Krásné Lípě.
Kandidatura Moniky je ještě podmíněna úspěšným
absolvováním primárních voleb v základních organizacích Strany zelených na Děčínsku.
SoliDeo zaplnilo kostel sv. Marie Mgdaleny
První svátek vánoční se opět v kostele sv. Marie
Magdaleny koncertovalo. A stejně jako v loňském
roce i tentokrát sem zavítali členové souboru

PROGRAM KINA – LEDEN 08
stĜeda 9.1.
od 18.oo hod

30 DNÍ DLOUHÁ NOC

Vstupné 60,- Kþ

Horor z amerického mČsteþka, které každou zimu ovládnou na 30dnĤ tma, mráz,
samota a tentokrát i … 113 min. Ml. nepĜístupno.Titulky.
pondČlí 14.1.
od 18.oo hod

POSLEDNÍ LEGIE

Vstupné 60,- Kþ

Poslední Ĝímský císaĜ, malý Romulus , hledá útoþištČ v daleké Británii, kde by
mohla být poslední Ĝímská legie. 102 min. Ml pĜístupno od 12ti let. Titulky.
stĜeda 16. 1.
od 18.oo hod

ACROSS THE UNIVERSE

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

BizarnČ rozverný muzikál situovaný do divokých 60. let, plný hitĤ skupiny
Beatles. 131 min. Ml. pĜístupno. Titulky.
pondČlí 21. 1.
od 18.oo hod

POSLEDNÍ PLAVKY

Vstupné 60,- Kþ

Jarda si pĜivydČlává v bufetu u rybníka. Jeho život je ale narušen vynoĜením
monstrsumce Lojzy. ýeská komedie. 90 min. Ml. pĜístupno od 12ti let.
stĜeda 23. 1.
od 18.oo hod

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: zlatý věk

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

Cate Blanchetová ve volném pokraþování Královny AlžbČty.
115 min. Ml. pĜístupno od 12ti let.Titulky.

VÁCLAV

pondČlí 28. 1.
od 18.oo hod

DospČlí 60,- Kþ
Mládež 40,- Kþ

Ivan Trojan v hlavní roli pĜíbČhu muže, kterému prezident Havel udČlil milost.
Natoþeno JiĜím VejdČlkem podle skuteþné události. 97 min. Ml. pĜístupno.
stĜeda 30. 1.
od 18.oo hod

MEZI NEPŐÁTELI

Vstupné 60,- Kþ

Drama z dob francouzské koloniální války o mladém poruþíkovi plném ideálĤ,
který velí na základnČ v Alžírsku. 111 min. Ml. nepĜístupno. Titulky.
Horce či přiložily ruce k dílu, když se uklízely černé
skládky v Krásné Lípě.

SoliDeo. Slavnostní atmosféru nejhezčích svátků
v roce posluchačům navodila jejich krásná vánoční hudba od gotiky, přes renesanci až po české
baroko. Hudebníci pečlivě vybírali vánoční koledy
a písně převážně zapomenutých barokních kancionálů. Letos na jejich koncert přišlo rovných sto
dva posluchačů. „Letošní účast byla zatím nejvyšší,
přišlo o dvacet lidí více než v roce loňském,“ řekl
vedoucí souboru Miloš Fr. Rejman. Sám přiznal, že
letos má adventního a vánočního koncertování více
než dost. Vždyť od začátku prosince do krásnolipského koncertu SoliDeo stihlo rovných dvacet čtyři
koncertů.
Městský úřad zdobí dětské fotografie
Dětské fotografie obsadily galerii na schodech
na Městském úřadě v Krásné Lípě. Každý, kdo nyní
jde za krásnolipskými úředníky si tak může prohlédnout dvacet vítězných snímků, které vznikly během
letních prázdnin. Vystavené fotografie pořídily děti
od šesti do patnácti let a slavnostní vyhlášení vítězů
se uskutečnilo v krásnolipské galerii. „Do soutěže
přišlo celkem 315 fotografií od dvaceti osmi malých
fotografů,“ upřesnil organizátor akce Jaroslav Černý.
Fotografická soutěž stejně jako vernisáž a ocenění vítězných fotografii se mohlo uskutečnit díky
podpoře z programu Make a Connection - Připoj
se, který je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia, jehož
cílem je podporovat mladé lidi ve věku 16 – 24 let
při uskutečňování jejich plánů a projektů. „Díky programu se mohly děti z Krásné Lípy a okolí bavit při
společných hrách, soutěžích a práci v přírodě a pro
přírodu,“ řekl autor projektu Jaroslav Černý. Dodal,
že děti tak mohly nejen fotografovat či se bavit třeba při koloběžkyjádě nebo sáňkyjádě, ale společně například zasadily třešňovou alej na Kamenné

MALÉ OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2007
v T – KLUBU
Nastoupila jsem v lednu, seznámila se s děním
v T – klubu, naplánovala akce a výlety a pustila se do
toho. V květnu nám končila rekvalifikace a nastoupila nová a s ní i nová pravidla. S novou rekvalifikantkou pí. Žuchovou jsme se pustily do velkého
gruntování a vymalování místností, do předzahrád-

ky jsme nasadily květiny. A především jsme absolvovaly řadu výletů: několikrát jsme s dětmi byly v rumburském bazénu, spaly jsme v chatě v Doubicích,
navštívily ZOO v Liberci, navštívily jsme varnsdorfské hasiče, kteří nám předvedli techniku a poplach,
byly jsme také pozváni na táborák do Rumburku
do nízkoprahového zařízení či jsme navštívily jsme
hrad Bezděz. A to nepočítám výlety v našem okolí
např. do Kyjova, Doubice, na Dymník atd.
Navíc jsme uspořádaly řadu akcí, turnajů a soutěží. Připomeňme ty největší, turnaj v šipkách, fotbálek, velký sportovní den. Nakoupily jsme nové hry:
stolní hokej, člověče nezlob se , Twister, florbalové
vybavení – hokejky, branky, míčky. Hry na jemnou
motoriku, nový terč se šipkami atd.
Děkujeme sponzorům ATOM ZELENÁČI, paní
Kopsové která nám dala papíry a různé pracovní
pomůcky, nejmenovanému za dno do fotbálku,
ABX za dobrou cenu při nákupu krbových kamen.
V příštím roce bude opět otevřeno i v sobotu
a to od 10:00 – do 18: 00 hodin, neděle zavřeno. Plánujeme opět výlety a to na tvrz Markvartice ČERVENÝ DVŮR – pochází z roku 1281, Terezín – expozice
(malá pevnost, památník Terezín, muzeum ghéta
atd.), také v neposlední řadě soutěže, turnaje atd.
(Svobodová Antonie, vedoucí T-klubu)

POZVÁNKY

Táborníci se chystají stanovat pod Vlčí horou
Už po šestadvacáté se na Vlčí Hoře u Krásné
Lípy o víkendu 12. a 13. 1. 2008 sejdou vyznavači
zimního táboření, aby se zúčastnili Nejsevernější
zimní táboření. To pod Vlčí horou pravidelně vždy
druhý lednový víkend pořádají členové Klubu českých turistů z Krásné Lípy. A i letos se táborníci
mohou těšit jak na výlety do blízkého Národního
parku České Švýcarsko, tak i na tradiční promítání
diapozitivů a táborák. Navíc jim své služby nabídne
i Venkovské mobilní informační centrum, se kterým
na Vlčí Horu přijedou turisté ze Šluknova.
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Přeshraniční spolupráce
Poslední listopad byl pro naši školu opravdu
velmi rušný den. Přispěly k tomu adventní trhy, ale
také naši kamarádi z žitavské školy, kteří se za námi
přijeli podívat.
Naši spolupráci jsme rozdělili do tří hlavních bloků.
V prvním bloku jsme se věnovali hlavně jazykovým
radovánkám. V česko-německých dvojicích jsme se
učili říci něco o sobě, ale v tom druhém (cizím) jazyce a vzájemně jsme si pomáhali, aby naše věty byly
správně. Druhý blok nám pěkně vyplnila návštěva
adventních trhů a třetí blok jsme strávili v Informačním středisku prohlídkou interaktivní expozice „České Švýcarsko: život, tajemství, inspirace“.
K dalšímu setkání by mělo dojít koncem prosince,
tentokrát opět v Žitavě. Už se na něj těšíme.
(lh)

Vzdělávací seminář
Jedním z bodů programu projektu „Vzdělávejme se společně“ je vzdělávání bez předsudků - semináře pro pedagogické
pracovníky. V rámci toho projektu se ve středu 5.12.
uskutečnil seminář v budově SPC Rumburk, který
pořádalo o. s. Chytrá horákyně. Hlavním tématem
byla práce se skupinou, novým kolektivem. Učitelé

Společně o bylinách a Vánocích
Ve dnech 14.-15.12.2007 se uskutečnilo další
společné setkání žáků ZŠ Krásná Lípa a německé
Mittelschule Neukirch. Na první den byla na programu připravena návštěva laboratoře přírodní kosmetiky. Po hodinové pěší vycházce v mrazivém dnu na
Vlčí Horu, nás čekali příjemní lidé, kteří nás naučili
masáž obličeje, výrobu vonných mýdel, míchání
olejíčků. Dozvěděli jsme se jak vznikne z borovice
olejíček, co je aromaterapie a plno dalších zajímavostí, o kterých jsme neměli ani zdání. Dá se hrát hra
o bylinkách? Dá. A kolik legrace jsme přitom zažili.
V místní čajovně jsme pak ochutnali bylinkové čaje
a pochutnali si na koláčích. Další překvapení na nás
pak už čekalo večer ve škole. Přišel k nám Mikuláš.

Společně jsme si zazpívali české a německé koledy. V sobotu dopoledne jsme dokončili pracovní
listy,kde jsme poznali, že i běžné koření je bylina.
Každý si také vyrobil vánoční ozdobu jako papírovou hvězdičku, vymodeloval a ozdobil si perníček, vyrobil figurku ze šišky. Odnesli jsme si domů
spousta dárečků, ale i to, že běžně nazývaný plevel,
může být i užitečnou bylinou. Bylo nám spolu dobře
a těšíme se na další setkání.
(Lucie Dvořáková)
Děkuji tímto zaměstnancům firmy Nobilis Tilia, za
nám umožnili více nahlédnout do tajů aromaterapie. Všem se nám u Vás líbilo.
(Za celou skupinu Monika Schwarzová)

získali nové poznatky, rozšířili své znalosti k dané
problematice, aktivně vytvářeli modelové situace
a spolupracovali na řešení problému.
Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a z Evropského sociálního fondu. Více
informací na internetových stránkách školy: www.
zs.krasnalipa.indos.cz.
(lh)

Děti z MŠ v DPS
Jako každý rok i letos k nám přišly děti z MŠ
Masarykova ulice, potěšit naše obyvatele svými
koledami, písničkami, básněmi. Děti hrály i na flétny
a cvičily aerobik. Všichni jsme byli velice potěšeni
a dojati tím, co děti umí, jak jsou šikovné.
Moc jim děkujeme a samozřejmě i paní učitelce Věře
Gottwaldové, učitelce Martince a Zdeničce, které se
dětem věnují na 100% a věřte, že je to vidět.
Těšíme se na další návštěvu u nás, obyvatelé DPS
a pečovatelky.
(Krčmářová Pavlína)

Vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:
1x účetní

(praxe v oboru znalost podvojného účetnictví)

1x konstruktér

(praxe min. 3 roky, programování v CAD, programování 3D výhodou)

1x vedoucí kooperací
(uživatelsky CAD)

1x obchodního zástupce
(řidičský průkaz sk. B)

Nástup možný ihned!
Informace na tel.: 412 383 821 (p. Schejbal)
nebo osobní odd. 777 167 764 (pí. Březáková)
EUROMETALGROUP s.r.o.
Strádalova 313, Krásná Lípa 407 46
Telefon: 412 384 091
E-mail: info@eurometalgroup.cz

www.eurometalgroup.cz
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USNESENÍ
z 23. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 22.11.2007
II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 23 - 01
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2164,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Věře
a Gerhardu Strankovým, Böblingen, Rossbergstr. 30
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 23 - 02
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1902/2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Daně
a Petru Králíčkovým, Kadaň, Na Strážišti 1964
z důvodu zachování pozemku pro potřeby města
(výstavba RD).
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 23 - 03
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č.
1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Janě a Rudolfu Bergerovým, Krásná Lípa, Havlíčkova
597/18 z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města (výstavba RD).
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 23 - 04
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č.
312/2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Petru Semelkovi, Krásná Lípa, Pražská 8 z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města s ohledem
na uvažovanou rekonstrukci sousedních objektů.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 23 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 918/3
a p. p. č. 2818/1, vše k. ú. Krásná Lípa společnosti
PRAHA-HATINH spol. s r. o., Jiříkov, Březinova 481
z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů sousedních pozemků. RM ukládá Vladimíře Doškové
vyzvat žadatele k předložení podnikatelského
záměru a doložení vlastnictví sousedních pozemků.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 23 - 06
RM doporučuje ZM neschválit žádost společnosti
PRAHA-HATINH spol. s r. o., Jiříkov, Březinova 481
o zprostředkování odkupu p. p. č. 1313/5 a p. p. č.
1313/2, vše k. ú. Krásná Lípa od pozemkového
fondu ČR a jejich následného prodeje uvedené
společnosti. Město Krásná Lípa nemá přednostní
a bezproblémové právo k odkoupení uvedených
pozemků od PF ČR.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 23 - 07
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1738/2 část o výměře cca 500 m2, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 1928/1 část o výměře cca 600 m2, k. ú. Krásná
Lípa;
p. p. č. 1764/5 o výměře 237 m2, k. ú. Krásná Lípa,
st. p. č. 918/3 o výměře 744 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 2818/1 o výměře 870 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 23 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 2457 o výměře 711 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2458/1 část o výměře 870 m2, k. ú. Krásná
Lípa;

p. p. č. 2458/2 část o výměře 215 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 23 - 09
RM bere na vědomí odstoupení Moniky Krejčí,
Roudnice nad Labem, Libkovice pod Řípem 68 od
smlouvy o nájmu pozemku č. 2005/23/15-216.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 23 - 10
RM bere na vědomí odstoupení Marie Merhautové, Krásná Lípa, Rumburská 5 od smlouvy o nájmu
pozemku č. 98/23/70/48.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 23 - 11
RM bere na vědomí odstoupení Lubomíra Poláka,
Krásná Lípa, Lesní 1 od smlouvy o nájmu pozemku
č. 2003/23/15-624.
III. Různé
Záměr rekonstrukce domu služeb
Usnesení RM č. 23 - 12
RM neschvaluje předložený záměr (studii) na přestavbu a dostavbu současného domu služeb z důvodu nerespektování zadaných požadavků a rozporů
s OZV č. 3/1998 o závazných částech územního plánu. RM ukládá Haně Volfové zajistit úpravu studie
a to i s ohledem na možnost získání finančních prostředků z dotací v minimální výši 75%.
Dotace na střechy, ploty a fasády v roce 2007
Usnesení RM č. 23 - 13
RM schvaluje vyplacení dotace města Krásná Lípa
pro občany, kteří splnili podmínky pro její výplatu
za rok 2007.
pozemky
Usnesení RM č. 23 - 14
RM ukládá odboru výstavby, investic a životního
prostředí vyzvat vlastníky pozemků sousedících
s p. p. č. 1857/9, p. p. č. 1902/2, p. p. č. 1898/11
a p. p. č. 1868/4, vše k. ú. Krásná Lípa, aby si užívané
pozemky pronajali, případně upravili oplocení dle
skutečných hranic.
Hypoteční úvěr
Usnesení RM č. 23 - 15
RM bere na vědomí oznámení hypoteční banky, a. s.
o změně výše státní podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby.
Výroční zpráva ZŠ a MŠ za školní rok 2006 - 2007
Usnesení RM č. 23 - 16
RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa za školní rok 2006 - 2007 v předloženém znění.
Žádost o sepsání splátkového kalendáře
Usnesení RM č. 23 - 17
RM neschvaluje žádost o sepsání splátkového
kalendáře Appeltové Kateřiny, bytem Nemocniční
1149/12a, Krásná Lípa z důvodu neplacení anuitních splátek za byt č. 6 v městském domě Nemocnicní 1149/12a, Krásná Lípa a ukládá Soně Tůmové,
pracovnici odboru majetkového a civilně správního,
zajistit u soudu vydání platebního rozkazu na úhradu dlužné částky za anuitní splátky a ukončení příslušných smluv.
Odměny ředitelkám příspěvkových organizací
města
Usnesení RM č. 23 - 18

RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce Základní škola
a Mateřská škola, p. o. a Zuzaně Fryčové, ředitelce
Relax Krásná Lípa, p. o., dle předloženého návrhu.
Stanovení platu ředitelky Relax Krásná Lípa,
p. o.
Usnesení RM č. 23 - 19
RM shvaluje platový výměr Zuzany Fryčové, ředitelky Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2008.
Výstavba elektrárny
Usnesení RM č. 23 - 20
RM bere na vědomí informace ve věci přípravy
výstavby elektrárny v areálu kotelny bývalého
Bonexu a schvaluje další postup v dané věci.
RM ukládá příslušným úředníkům MěÚ, aby se do
doby ukončení řízení ve věci vlivu záměru výstavby
elektrárny či jak záměr investor nazývá Enviromentální rekonstrukce kotelny dle zákona 100/2001 Sb.
v platném znění, nevyjadřovali k dalším navazujícím
řízením, ve vztahu k požadavkům od investora.
Byty
Usnesení RM č. 23 - 21
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 5 000 Kč za byt
č. 45, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa Martině
Kulíkové. Kauce bude započtena s dluhem Martiny
Kulíkové.
Zpráva o stavu pohledávek
Usnesení RM č. 23 - 22
RM bere na vědomí Zprávu o stavu vymáhaných
pohledávek města Krásná Lípa předaných k vymáhání společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň ke dni
08. 11. 2007.
Darovací smlouva
Usnesení RM č. 23 - 23
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu mezi
Městem Krásná Lípa a paní Soňou Brožovou o sponzorském daru ve výši 1 000 Kč. Sponzorský dar se
použije výlučně pro sociální účely.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Protokol o pasportu informačně orientačního systému pro obec Krásná Lípa,
- Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
- protokoly provedené Kontrolním výborem zastupitelstva města Krásná Lípa č. 01-1, č. 01-2, č. 01-3,
č. 02 a č. 03,
- infosystém cyklostezka Krásná Lípa,
- statistiku o evidenci o zaměstnání podle měst
a obcí,
- přehledy spotřeby energií, návštěvnosti a tržby
Sportovního areálu Českého Švýcarska, leden - březen r. 2007,
- pozvánku na zasedání SOT.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výboru:
- Zápis z 10. schůzky finančního výboru ze dne 12.
11. 2007,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 05. 11. 2007,
- Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 06. 11.
2007.

USNESENÍ
z 24. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 4.12.2007
II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 24 - 01
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č . 2103/2
o výměře 281 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Anně a Zdeňkovi Čechovým, Krásná Lípa,
Doubická 1104/27 za cenu 5 620 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 24 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 822/1
o výměře 155 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vladimíru a Jitce Kubínovým, Ústí nad
Labem, Přemyslovců 618/10, za cenu 3 100 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku

Usnesení RM č. 24 - 03
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 820/4
o výměře 266 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vladimíru a Jitce Kubínovým, Ústí nad
Labem, Přemyslovců 618/10 z důvodu zachování
pozemku pro potřeby města.
Prodej nemovitosti
Usnesení RM č. 24 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1931/2, 1261 m2, k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 1931/21, 173 m2, k. ú. Krásná Lípa
Byty
Usnesení RM č. 24 - 05
RM neschvaluje zohlednění nájemného za služební byt školníka v objektu ZŠ, Školní 558/10, Krásná
Lípa od 01. 07. 2006.

Byty
Usnesení RM č. 24 - 06
RM vyhlašuje záměr obce převést členská práva
k bytu č. 13, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa, dle
pravidel v předloženém znění a ukládá Soně Tůmové zajistit inzerci prodeje v místním a regionálním
tisku.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 24 - 07
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa (bývalé Vše za
39) Romskému sdružení Čačipen.
III. Různé
Výstavba větrných elektráren
Usnesení RM č. 24 - 08
RM se seznámila s novou nabídkou firmy Kešam s.
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r. o., Pražská 413, Sadská a s nabídkou firmy REN
Power CZ, a. s., V. Řezáče 315, Most na výstavbu
větrných elektráren. Vzhledem k nabízeným podmínkám další spolupráce RM doporučuje ZM schválit nabídku od firmy REN Power CZ, a. s., V. Řezáče
315, Most.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí-plynová
přípojka domu č. p. 652
Usnesení RM č. 24 - 09
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě
budoucí s firmou SČP Net, s. r. o. o uložení plynové
přípojky pro dům č. p. 652 paní Hlínové, do pozemku města.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí-plynová
přípojka Eurometalgroup
Usnesení RM č. 24 - 10
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě
budoucí s firmou SČP Net, s. r. o. o uložení plynové
přípojky pro firmu EUROMETALGROUP
s. r. o., Stradalova 349, Krásná Lípa, do pozemku
města.
Žádost o prominutí termínu ohlášení
Usnesení RM č. 24 - 11
RM schvaluje výjimku ohlášení dokončení rekonstrukce střechy na domě manželů Vohryzkových,
Havlíčkova 580/6, Krásná Lípa a souhlasí s výplatou
dotace.
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve
splátkách
Usnesení RM č. 24 - 12
RM doporučuje ZM schválit dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách s Miluší Siničákovou, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a, dle
předloženého návrhu.
Kupní smlouva
Usnesení RM č. 24 - 13
RM schvaluje kupní smlouvu se společností o. p. s.
České Švýcarsko, dle předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 24 - 14
RM schvaluje pronájem bytu č. 45, Nemocniční
1137/6, Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Jan Chroust, Nemocniční 1092/2A, Krásná Lípa
2. Pavel Lhoták, Mánesova 982/20, Krásná Lípa
3. Jitka Svobodová, Čapkova 1004/14, Krásná Lípa
Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 24 - 15
RM schvaluje ukončení nájmu bytů k 31. 12. 2007

v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa:
- byt č. 1, Milan Fák,
- byt č. 5, Lucie Staňková,
- byt č. 9, Antonie Mirková,
v případě, že k 20. 12. 2007 nedojde k vyrovnání
všech závazků souvisejících s užíváním bytu. RM
ukládá Soně Tůmové upravit postup při vzniku
pohledávky po splatnosti (dluhu) na nájemném,
služeb s nájmem spojených nebo vyúčtování za
služby s nájmem spojené ve věci úročení dluhů
v objektu Nemocniční 12a v termínu do 17. 12.
2007.
Byty
Usnesení RM č. 24 - 16
RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2, Masarykova
16/1, Krásná Lípa Vlastě Kissové (Karalové) z důvodu dluhů na nájemném.
Byty
Usnesení RM č. 24 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
2006/25/27 - 399 uzavřené s Janou Novákovou na
byt č. 26, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.
Komunitní centrum Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 24 - 18
RM schvaluje neuznané výdaje projektu Komunitní
centrum Českého Švýcarska za období 15. 8. 2005
- 31. 8. 2007 ve výši 132 438,75 Kč.
Komunitní centrum Českého Švýcarska - proplacení FZ č. 7
Usnesení RM č. 24 - 19
RM bere na vědomí přijetí platby ve výši
3 797 640,52 Kč od řídícího orgánu EQUAL za období 3-5/2007.
Dohoda o provedení práce
Usnesení RM č. 24 - 20
RM schvaluje dohodu o provedení práce na zajištění výuky českého jazyka pro osoby s prokázaným
českým původem (krajanů) z Kazachstánu, dle rozhodnutí MV ČR o poskytnutí dotace městu.
Odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 24 - 21
RM odvolává z komise pro přidělování dotací Danu
Štefáčkovou.
Vybavení bufetu
Usnesení RM č. 24 - 22
RM schvaluje orientační rozpočet vybavení přístavby bufetu ve sportovním areálu ČŠ a schvaluje
nákup podmíněně po schválení příslušné rozpočtové změny zastupitelstvem města.

Výstavba elektrárny
Usnesení RM č. 24 - 23
RM opakovaně projednala záměr rekonstrukce
kotelny, resp. výstavby elektrárny firmou KOMAXO
s. r. o., v areálu bývalého Bonexu, včetně korespondence a schvaluje dosavadní postup města.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro
rok 2007
Usnesení RM č. 24 - 24
RM odvolává Barboru Laštůvkovou z inventarizační
komise k provedení inventarizace majetku města
pro rok 2007 v bývalém MIS Křinické nám. 5 Krásná
Lípa a jmenuje nového člena Karla Homolku s okamžitou platností.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 24 - 25
RM schvaluje plán akcí kulturního domu a plán akcí
ve městě na měsíc prosinec 2007, dle předloženého
návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- dopis od Státního fondu životního prostředí ČR
- udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ v Krásné
Lípě,
- zprávu informačního systému SFŽP ČR,
- žádost od Location service o spolupráci při natáčení filmu The Reader,
- žádost od TJ Krásná Lípa, oddíl kopané, o úpravy
na fotbalovém hřišti,
- dopis od paní Heleny Holé ve věci koupě parcely,
- dopis od paní Hamáčkové s žádostí o pomoc, při
odkoupení pozemku,
- informace o autobusových jízdních řádech platných od 9.12.2007 v oblasti Šluknovsko,
- dopis MK ČR, o správním řízení o prohlášení Kříže
mlynáře Dominika Marschera za kulturní památku,
- dopis od Dr. Michala Valenčíka ve věci programu
- Podpora obnovy kulturních památek,
- statistika návštěvnosti internetu v městské knihovně,
- statistika návštěvnosti v městské knihovně.
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Zápis ze 6. schůze kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 22.11.2007,
- Zápis č. 5/2007 z jednání komise zdravotně sociální,
- Zápis ze zasedání SOT, konaného dne 30.11.2007.

USNESENÍ
z 25. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 20.12.2007
I. Hlavní program
Závěry ze 7. zasedání ZM
Usnesení RM č. 25 - 01
RM projednala průběh a výsledky 7. zasedání ZM
a ukládá :
1. starostovi města :
a) připravit návrh smlouvy o spolupráci s firmou
REN Power CZ, a. s.
b) připravit předběžné návrhy na zadání realizace
stavby zateplení a úspory v budově Základní školy.
2. vedoucí finančního odboru MěÚ zajistit výplatu
dotace za podmínek dle usnesení ZM č. 7-55/2007.
3. vedoucí komunitního centra ČŠ připravit podklady pro rozhodnutí o pokračování KC ČŠ od srpna
2008.
4. vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí a všem pracovníkům MěÚ činit aktivní kroky
k zamezení výstavby tepelné elektrárny dle záměru
firmy Komaxo, s. r. o., Kolín, v centru města a další
úkony dle usnesní ZM.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 25 - 02
RM schvaluje pronájem st. p. č. 918/3 o výměře 744
m2 a části p. p. č. 2818/1 o výměře 600 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa za účelem podnikání firmě PRAHAHATINH spol. s r. o, Jiříkov, Březinova 481.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 25 - 03
RM schvaluje pronájem p. p. č. 2457 o výměře 711

m2, části p. p. č. 2458/1 o výměře 780 m2 a části
p. p. č. 2458/2 o výměře 215 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Janě Mahnertové,
Teplice, Karla Čapka 2526.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 04
RM schvaluje pronájem p. p. č. 408/3 o výměře 250
m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Ing. Pavlu Olejárovi a MUDr. Tomáši Olejárovi, Krásná Lípa, Frindova 5.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2003/23/15-625 (nájemce Vladimír Kubín, Ústí
nad Labem, Přemyslovců 10), kterým se prodlužuje
doba nájmu do 31. 12. 2012 a kterým se vypouští
p. p. č. 822/1, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 06
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/005, kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na Dagmar
Hofmanovou, Krásná Lípa, Bendlova 9 a kterým se
prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2012.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 07
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/008 (nájemce Josef Exner, Krásná
Lípa, Nemocniční 16), kterým se prodlužuje doba
nájmu do 31. 12. 2012 a kterým se vypouští p. p. č.

182/1, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 08
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 98/23/70/059, kterým veškerá práva a povinnosti
ze smlouvy vyplývající přechází na Věru Veselkovou,
Krásná Lípa, Pražská 13 a kterým se prodlužuje doba
nájmu do 31. 12. 2012.
Ponájem pozemku
Usnesení RM č. 25 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 98/23/70/050, kterým se:
1. na základě GP č. 1177-117/2006 mění číslo
pozemku na p. p. č. 403/7, k. ú. Krásná Lípa
2. mění výměra na 560 m2 a cena nájmu na 280,Kč/rok
3. prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2032 (25 let)
4. nájemce se doplňuje o Evu Sudkovou, Krásná
Lípa, Zahradní 8 a Janu Sudkovou, Turnov, Zborovská 519.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 25 - 10
RM schvaluje dodatky ke smlouvám o nájmu
pozemků, kterými se prodlužuje doba nájmu do 31.
12. 2012.
č. smlouvy; nájemce;
99/23/17-034; Auerswald Miroslav, Krásná Lípa,
Dukelská 2;
97/213/70/099, Benátský Jan, Řež 126;
98/23/70/004, Danita Václav, Krásná Lípa, Varn-
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sdorfská 4;
98/26/70/007, Dušánková Věra, Krásná Lípa, Tatranská 6;
97/23/70/085, MUDr. Grubauerová Vladimíra, Praha
10, Pod Štěpem 21;
98/23/70/022, Němečková Hana, Krásná Lípa, Frindova 4;
2003/23/15-117. Zänknerová Lenka, Krásná Lípa,
Potoční 15;
98/23/70/034, Malý Ladislav, Krásná Lípa, Rumburská 5;
2003/23/15-077, Šelmeková Eva, Krásná Lípa, Nerudova 6;
98/23/70/039, Povolná Věra, Krásná Lípa, Krásný
Buk 56;
2003/23/15-501, Jelínek Jiří, Krásná Lípa, Pražská
16;
2003/23/15-025, Hofmanová Dagmar, Krásná Lípa,
Bendlova 467;
98/23/70/043, Rojer Jaroslav, Krásná Lípa, Pletařská
19;
98/23/70/049, Struhalík Ludovít, Krásná Lípa, Varnsdorfská 2;
98/23/70/051, Šafránek Jaroslav, Krásná Lípa, Studánecká 16;
98/23/70/023, Krzáková Gabriela, Rumburk, Vrchlického 18/13;
98/23/70/032, Novák Jindřich, Krásná Lípa, Vančurova 1;
2003/23/15-047, Gál Vojtěch, Krásná Lípa, Studánecká 25;
2003/23/15-116, Šulc Vojtěch, Krásná Lípa, Frindova
8;
98/23/70/012, Hanfová Jaroslava, Praha 7, U Studánky 1;
2003/23/25-161, Sojková Alena, Krásná Lípa,
Nemocniční 10;
98/23/70/053, Tomková Eva, Krásná Lípa, Kyjovská
26;
98/23/70/011, Hájek Bohuslav, Krásná Lípa, Havlíčkova 21;
98/23/70/037, Pištora Josef, Krásná Lípa, Rumburská 5;
2003/23/15-026, Suchoman Miroslav, Krásná Lípa,
nemocniční 12a;
98/23/70/015, Homolka Josef, Krásná Lípa, Rooseveltova 13;
98/23/70/019, Hroníková Helena, Krásná Lípa,
Nemocniční 16;
98/23/70/016, Hospůdka Stanislav, Krásná Lípa,
Havlíčkova 21;
2003/23/15-120, Hurych Ivo, Praha 9, Teplická 272;
98/23/70/030, Nekola Jaroslav, Krásná Lípa, Krásný
Buk 84;
98/23/70/028, Kučerová Drahomíra, Krásná Lípa,
Smetanova 2;
98/23/70/064, Ing. Kohout Miloš, Krásná Lípa, Smetanova 2;
2002/23/15-210, Repáši Jiří, Krásná Lípa, Kyjovská
53;
2003/23/25-162, Malina Josef, Krásná Lípa, Kyjovská
13;
2003/23/25-163, Hučko Béla, Krásná Lípa, Sokolská
3;
99/23/17-033, Mazač Petr, Turnov, Chutnovka 56;
2002/23/15-186, MUDr. Vyhnánková Ludmila, Praha
4, Mendelova 540;
2003/23/15-060, Kolková Antonie, Krásná Lípa,
Masarykova 9;
98/23/70/026, Kolková Antonie, Krásná Lípa, Masarykova 9;
98/23/70/060, Vrabec Josef, Krásná Lípa, Rumburská 5;
2003/23/15-118, Kašpar Jan, Krásná Lípa, Lesní 855;
97/23/70/086, Ďurčová Růžena, Krásná Lípa, Studánecká 21;
97/23/70/100, Preisová Romana, Praha 9, Rumburská 18
Byty
Usnesení RM č. 25 - 11
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Frindova 979/4,
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Marcela Marešová, Bendlova 824/10, Krásná Lípa
2. Robert Krejčí, Rybniště 33, Rybniště
3. Pavel Lhoták, Mánesova 982/20, Krásná Lípa
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Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Prodejní trhy v roce 2008.
Usnesení RM č. 25 - 12
RM schvaluje žádost pana Václava Chaloupky bytem
Donín 224, Hrádek nad Nisou na pořádání prodejních trhů v roce 2008. Za pronájem veřejného prostranství (prostor před hotelem Beseda) je určena
pevnou paušální částkou 60 000,- Kč ročně s měsíční splátkou 5 000,- Kč, která je splatná nejdéle vždy
v den konání akce. Dále bude vybrána kauce ve výši
1 000,- Kč, která v případě nepořádku po akci bude
použita na úklid pronajatých prostor.
III. Různé
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení RM č. 25 - 13
RM schvaluje smlouvu s firmou ASEKOL s. r. o.,
Dobrušská 1, 147 00 Praha 4 - Braník o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
jejich mobilního svozu.
Dodávky elektřiny, Křinické nám. 255/5
Usnesení RM č. 25 - 14
RM schvaluje smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s firmou
ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425, Praha a smlouvu
o připojení s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, obě pro objekt Křinické náměstí
255/5, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 25 - 15
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 33,
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa o velikosti 1 + 1, I.
kategorie. Kauce 5 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na
vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 25 - 16
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 3, Rumburská 977/5, Krásná Lípa o velikosti 1 + 2, II. kategorie. Kauce 4 000 Kč.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na
vlastní náklady.
Byty
Usnesení RM č. 25 - 17
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
2006/25/27 - 384 uzavřené s Jaroslavem Ferencem
na byt č. 14, Studánecká 564/16, Krásná Lípa.
Dodatkem se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.
Dohoda o skončení platnosti nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 25 - 18
RM schvaluje dohodu o skončení platnosti nájemní smlouvy č. 2005/22/17 - 54 mezi městem Krásná
Lípa a AZ SANACE, a. s., Pražská 53, Ústí nad Labem,
s podmínkou převzetí závazků podnájemcem,
vyplývající z vyúčtování.
5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 25 - 19
RM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2007 v celkové výši příjmů,
výdajů a financování 179 163 tis. Kč, které nemění
závazné ukazatele rozpočtu v provozní, investiční
části a financování, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 25 - 20
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo
772 023728 0 společnosti KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.
Odměny pro organizace
Usnesení RM č. 25 - 21
RM schvaluje rozdělení odměn pro organizace za
rok 2007 dle předloženého návrhu.
Výjimka z počtu dětí
Usnesení RM č. 25 - 22
RM schvaluje pro rok 2007/2008 výjimku z počtu
dětí ve třídě, kterou stanovuje vyhláška č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání, ve platném znění.
Komunitní centrum ČŠ - změna rozpočtu
Usnesení RM č. 25 - 23
RM schvaluje Oznámení o podstatné změně rozpočtu projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska
dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum ČŠ - dodatek č. 1
Usnesení RM č. 25 - 24

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 2007/11/29-287 s Regionální rozvojovou
agenturou Ústeckého kraje č. 513/91 Sb. dle předloženého návrhu.
Komunitní centrum ČŠ - zaměstnanci
Usnesení RM č. 25 - 25
RM schvaluje uzavření a prodloužení pracovních
smluv s pracovníky projektu dle předloženého
návrhu.
Komunitní centrum - ukončení projektu
Usnesení RM č. 25 - 26
RM bere na vědomí metodický pokyn pro ukončení projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska
ke dni 31.07.2008 včetně vyúčtování dotace dle
vyhlášky MF č. 551/2004 Sb.
Komunitní centrum ČŠ - občanská poradna
Usnesení RM č. 25 - 27
RM bere na vědomí zahájení provozu Občanské
právní poradny v komunitním centru. Poradnu vede
každé první a třetí pondělí od 17:00 do 18:00 hodin
JUDr. Pražák. Poradenství je bezplatné.
Dotace z Operačního programu životní prostředí
Usnesení RM č. 25 - 28
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu - životní prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR na projekt
Obnova městské zeleně v Krásné Lípě a projektu
revitalizace rybníka Šiml.
Obnova městské zeleně - příprava projektové
dokumentace
Usnesení RM č. 25 - 29
RM schvaluje dopracování projektové dokumentace na projekt Obnova městské zeleně v Krásné Lípě
a následné zpracování žádosti o podporu z Operačního programu - životní prostředí, dle nabídky
v předloženém znění.
Schválení smlouvy
Usnesení RM č. 25 - 30
RM schvaluje smlouvu o zajištění výstav a provozování galerie v objektu Továrna a České Švýcarsko, o.
p. s. Krásná Lípa.
Bezplatný pronájem sportovní haly
Usnesení RM č. 25 - 31
RM neschvaluje bezplatný pronájem sportovní haly
pro oddíl kopané na přátelská utkání z důvodu
poskytnutého bezpatného pronájmu tělocvičny.
Kalendář akcí na rok 2008
Usnesení RM č. 25 - 32
RM schvaluje kalendář kulturních a sportovních
akcí na první pololetí roku 2008 dle předloženého
návrhu.
Kronika města - říjen 2007
Usnesení RM č. 25 - 33
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města
za měsíc říjen 2007 předložený kronikářem Ivanem
Jaklem.
IV. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- seznam pozemků a jejich využití,
- žádost o povolení výstavby plotu od p. Ticháčka
- Petobaking,
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy od p. Sudka,
- dopis od Ing.,Mgr. Osvaldové ve věci petice Ne,
elektrárně v Krásné Lípě,
- petici od obyvatel Mánesovy ulice,
- mapu,
- článek z MF Dnes,
- výměnný list k odbornému vyšetření,
- přehled využití sportovního areálu od 01.01.2007
do 30.11.2007,
- statistiku uchazečů o zaměstnání v okresu Děčín.
RM dále projednala tyto zápisy z komisí a výboru:
- Zápis z 11. schůzky finančního výboru ze dne
10.12.2007,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 03.12.2007,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 27.11.2007,
- Zápis z jednání komise pro přidělování dotací na
kulturu a sport ze dne 10.12.2007,
- Zápis č. 06/2007 z jednání komise zdravotně sociální ze dne 04.12.2007.
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Takto kouřil komín v našem městě desítky let, pod dohledem státních úřadů.

NAŠI DEVÁŤÁCI: KOTELNU TU NECHCEME
Názory deváťáků na rekonstrukci kotelny
a životní prostředí v Krásné Lípě.
Podle mě by se tu elektrárna stavět neměla.
Výstavba elektrárny má sice svoje výhody, ale měli
bychom se také dívat na její stinné stránky. Rozhodně se mi nelíbí to, že tu bude jezdit spousta kamionů a elektrárna by navíc znečišťovala ovzduší. Znečištění ovzduší by neprospívalo jak živočichům tak
občanům Krásné Lípy.
(Michaela Hryzáková)
Myslím si, že rekonstrukce kotelny by se měla
zrušit. Tato kotelna bude spotřebovávat hodně hnědého a černého uhlí. Kdyby to bylo na mně, tak bych
ji zrušil hned, protože to bude ničit životní prostředí.
Do ovzduší se budou dostávat jedovaté látky např.
oxid uhelnatý a oxid siřičitý. Myslím si, že je to ztráta
peněz. Platit na to, abychom znečišťovali ovzduší je
velmi zbytečné. Bude to horší pro stromy a pro lidi,
kteří žijí blízko kotelny. Blízko této kotelny je fotbalové hřiště, kde hrajeme fotbal, proto bych nechtěl,
abychom tam hráli v kouři.
(Jan Stejskal)
Nevýhody :
∙ místo dvou přejezdů by jich tu mělo být 28 , kdyby
se kotelna postavila
∙ jezdily by přes náměstí kamiony
∙ znečištěné ovzduší
∙ postavení nového komínu, který by měl měřit 40
metrů

∙ hodně by se tu znečistilo ovzduší, lidé by byli více
nemocní
∙ lidé, kteří by bydleli v nejbližším okolí by se za
nějaký čas odstěhovali
∙ byli by znečištěné řeky, stromy by opadávali, příroda by za chvilku v okolí kotelny úplně
zanikla
∙ spotřebovávalo by se více uhlí
∙ bude se nám špatně dýchat , protože vzduch bude
smrdět a bude v něm lítat prach a popel
S kotelnou v Krásné Lípě nesouhlasím. Jsem proti.
(Kateřina Smejkalová, Petra Štěpánková)
To, aby postavili nějakou elektrárnu místo
továrny je úplně na …! Nechápu proč . Ať tam hezky nechaj tu továrnu. A navíc jsme si už všichni na
továrnu za Bonexem zvykli. Tak to nemusí být jinak.
Ať to zůstane tak jak to je! Se stavěním elektrárny
absolutně nesouhlasím!!
(Kristýna Petrová)
Já si také myslím, že by to neprospělo ani nám
ani přírodě. Krásná Lípa zde opravdu zanechala
krásnou práci na parcích, zastávkách …. Tím, že by
zde byla kotelna, znamenala by tato práce ZBYTEČNOST. Já bych stávkovala a nebo bych to dala na
ochranu životního prostředí. Tato elektrárna by přinesla Krásné Lípě a okolí akorát znečistěný vzduch,
bordel, špínu a hlavně ty kamiony ……… Vždyť to

tady není zas tak velké město, aby tady jezdil jeden
kamion za druhým. Třeba děti až půjdou do školy,
tak to aby ani nechodily. Je to kravina, myslím si , že
ten pán vůbec nemá smysl pro humor, protože jestli
tohle je vtip nebo to za vtipné považuje, tak je na
špatném místě.
(Lada Píšová, Olina Štěpánková)
Pokud jde o můj vlastní názor, tak já s rekonstrukcí kotelny v Krásné Lípě vůbec nesouhlasím.
Myslím, že s elektrickou energií tady problém není,
takže ta kotelna je jen zbytečné znečišťování zdejší
krásné čisté přírody, kterou se tak snažíme udržovat
neporušenou a myslím, že se nám to daří. A když
tohle chápe 14-ti leté dítě, tak je to jasná věc.
(Nikoleta Hinova)
Myslím si , že nějaká trapná kotelna by nám
neměla ničit tak krásnou přírodu a zdravé životní prostředí!! A pokud lžou občanům Krásné Lípy
o vypouštění emisí do ovzduší, tak by se tento návrh
měl okamžitě zamítnout. A další bod je dopravní
zátěž. Neměli bychom se sami sebe zeptat, jestli
u nás chceme další kamiony a další zatěž pro dopravu?! Já tady ŽÁDNOU kotelnu nechci!! Škoda tak
krásné přírody a životního prostředí!
(Nelly Strobachová)
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Nové počítačové kurzy otevírá
Komunitní centrum v Krásné Lípě
CEDR – Komunitní centrum, o. s. otevírá v Krásné Lípě počítačové kurzy pro začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé. Kurzy budou probíhat v počítačové učebně Komunitního centra v Krásné Lípě (1.
patro domu služeb – Masarykova 1094). Po absolvování všech tří pokročilostí získá absolvent znalosti
s prací s PC a MS Word a MS Excel na uživatelské
úrovni, která odpovídá znalostem pracovníků v kancelářských profesích ve státní správě.
Přihlásit se můžete v sekretariátu Komunitního centra, které nově sídlí v 1. patře domu služeb (Masarykova 1094 – budova u Městského úřadu). Více informací získáte na tel.: 777 938 839 nebo 412 354 841.
Příjem přihlášek bude ukončen 25. ledna, kurzy
budou otevřeny v týdnu od 4. února 2008.

Pokoj všem lidem
dobré vůle
Počátek každého nového roku bývá příležitostí
k zamyšlení nad novoročnímu „péefkami“, které často bývají uměleckými dílky, z nichž vykukují andílkové radosti. Vyjadřují přání, abychom měli pevné
zdraví, všechno se nám dařilo a přinášelo radost
a spokojenost do života. Upřímná slova vždycky
potěší a dojímají. Při jejich četbě si připomínáme
tváře odesílatelů, přátel, lásek, spolužáků, kolegů,
jež jsme i dlouhá léta neviděli. Často posílí naše přání, abychom se sešli, vybízí k návštěvám a cestám
za nimi. Záleží na každém, podle věku a za jakého
počasí se na cestu vydá. Cesty podnikáme nejen pro
vlastní potěšení, ale i pro radost těch, kteří by nás
rádi viděli a přivítali slovy: „ty ses vůbec neměníš“
a poznali, že v nás, i při té šedesátce zůstala dětská
duše s hravými a skotačivými nápady. Potěší i to, že
„vypadáme pěkně!“
Aby tomu tak bylo, proto v nastávajícím novém
roce nabírejme hodně tvořivých sil, mějme co nejvíce krásných dnů naplněných optimismem, vírou,
nadějemi, že „bude lépe!“ Ke spokojenému životu také někdy postačí i maličkosti, jimiž lze udělat
radost a ze všedního dne tak učinit kousek neděle.
Novoroční přání jsou klíčkem, kterým lze otevřít
dvířka k lidským srdcím. Poutem mezi lidmi je vlídnost, přívětivost, upřímná slova, při kterých jazyk
nezabolí.
(Josef Poláček – grafik a výtvarník)

Jako kluk rád chodil s foťákem do přírody pozorovat zvířata. Chtěl být hajným, ale nevyšlo to kvůli
zdravotním problémům. Tak měl doma alespoň
fretku, tchoře, kuny, staral se o poštolku, choval
medvídky mývaly, myši, rybičky, želvy, raky, pískomily. Ve dvaadevadesátém se vypravil do Švédska,
a v národním parku Abisko natrefil na krásného
bílého psa. „Byl přivázaný ke stromu, měl tam misku
s vodou a ceduli, že kdo chce, může si ho odvést.
Dvanáct dnů s námi cestoval po Švédsku, propašovali jsme ho pod sedadlem i do Norska a do Dánska, ale nakonec mi ho zabavili na hranicích Němci,“
zavzpomínal Pavel Lněnička.
Pak si pořídil svého prvního psa, kolii, a když
s ní byl poprvé na výstavě, uviděl tam samojeda,
toho krásného bílého psa, kterého neúspěšně pašoval ze Švédska. „Sehnal jsem si štěňátko, fenku a za
půl roku se ozval majitel toho psa z výstavy, jestli
nemám zájem, že ho prodává. Jeli jsme tam s mou
budoucí manželkou, jen tak se podívat. A on po nás
zakoulel očima, a byl náš,“ popsal své začátky sym-

OBSAH POČÍTAČOVÝCH KURZŮ:
ZAČÁTEČNÍK
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol POČÍTAČ, PROGRAMY V PŘÍSLUŠENSTVÍ, PRÁCE SE SLOŽKAMI SOUBORŮ A PRÁCE
S DISKETOU A CD. V těchto kapitolách se naučíte: zapnout a vypnout počítač, pracovat s myší a klávesnicí,
používat program Malování, psát v programu Word Pad, pracovat se složkami souborů (vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat), ukládat soubory na CD a disketu.
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu
MÍRNĚ POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol INTERNET A EMAILOVÁ SCHRÁNKA, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL.
V těchto kapitolách se naučíte: co je to internet, pracovat s internetem, založit email, psát a odesílat emaily,
pracovat s textovým editorem MS Word (upravovat velikost písma, zvýrazňovat text, tvořit odstavce, kopírovat
a vkládat text, ukládat dokumenty, tisknout dokumenty), pracovat s tabulkovým editorem MS Excel (tvořit
tabulky, pracovat s textem, vytvářet jednoduché vzorce, pracovat se sloupci a řádky tabulky, ukládat a tisknout
dokumenty).
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu
POKROČILÝ
Doba trvání: 10 hodin
Cena: 500,- Kč
Tento kurz je složen z kapitol MICROSOFT WORD A MICROSOFT EXCEL. V těchto kapitolách se naučíte: hlubší
práci s textovým editorem MS Word (vkládat tabulky a diagramy, pracovat s obrázky a fotografiemi, sledovat
změny, používat odrážky, vkládat komentáře, vytvářet zámek pro čtení, úplný zámek) a tabulkovým editorem
MS Excel (vytvářet složitější vzorce, logické vzorce, kreslit a vkládat obrázky, vytvářet grafy, zamykat dokument,
třídit data).
Kurz je tvořen: 9 h výuky + 1 h na test
Absolvent získá osvědčení o úspěšném ukončení kurzu

Může za to láska k zvířatům
patický musher, který prý nejezdí
ani tolik o první místo, ale spíš
pro lidi, aby viděli, jak se dřív žilo
na severu. I proto jezdí oblečený v kožešinách, liščí ohon mám
i na helmě, která je pro závody
předepsaná. „Beru to jako návrat
k romantice, jako show, jako recesi,“ zdůraznil.
A jak trénuje? Se svými
samojedy jezdí do práce i na
nákupy. „Jezdím se spřežením
do práce, někdy zajedu s klukem
do školy, pro chleba do krámu.
A nejradši vyrážím v zimě jen
tak do polí,“ vyjmenoval Pavel
Lněnička, který prý trénuje, ale
pro jeho psi je to pouhá zábava.
Nejdelší tréninkovou trať jezdí
do musherova zaměstnání, je
to 22 kilometrů a ujedou je za
1 hodinu a 45 minut. V létě, kdy
pro vysoké teploty psi neběhají,
pomáhají na zahradě. Na vozíku
vozí trávu, seno, dříví, nebo vláčí
bránami políčko. A samozřejmě
někdy také povozí děti pro jejich
zábavu. A to, že Pavel Lněnička
přijel do Krásné lípy povozit děti
také není ničím výjimečným. Pro
jeho psy je pravou zábavou vozit
děti z okolních mateřských škol
musherova bydliště, oblíbili si
i honičky ve výběhu, prohánějí
se s kozami, ovcemi i trkání s kozlem. „Hlavní jejich zábavou však je ležet na zádech
s nohama vzhůru a pohlcovat sluneční paprsky.

Doménou Smaili je laškování s kočkou, která s ní
i nocuje v boudě,“ podotkl Pavel Lněnička.
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Zápasníci v Chrastavě
V sobotu 24. listopadu se v Chrastavě konalo
otevřené mistrovství liberecké oblasti v zápase řeckořímském. Startovali chlapci ročníků 1998-2000.
Účast na tomto mistrovství byla na tuto dobu neobvykle vysoká. 117 závodníků z 13-ti oddílů Česka a
Polska.
Přesto, že konkurence byla obrovská, tak se naši
malí zápasníci svých soupeřů nezalekli a dá se říci,
že všichni odevzdali i když na stupně vítězů nedosáhli, svůj maximální výkon. Vynikající a dá se říci již
stabilní výkon podal Frantík Čapek, který v letošním
roce medajlová umístění získával na všech turnajích. K 2. místu a stříbrné medajli gratulujeme. Překvapením o to příjemným byl výkon Honzika Kubáně. Svoji menší technickou a chvatovou vyspělost
nahradil úžasnou bojovností a nasazením. 3. místo
z osmi závodníků ve své hmotnostní kategorii je
vynikající a svým způsobem pro Honzíka zavazující.
Turnaje se jako delegát svazu zápasu zúčastnil i ing.

Školník Josef, který na základě celoročních výsledků oficiálně oznámil našemu družstvu žáků právo
startu v celostátní 1. lize družstev žáků. Z finančních
důvodů (1. liga seniorů a 1. liga juniorů) odřekli svoji účast v této soutěži Teplice. Dle výroku STK svazu
zápasu má právo postupu a tím nahradit družstvo
Teplic právě žákovské družstvo Krásné Lípy.
Vedení oddílu má do 15.12.2007 lhůtu na
podání závazné přihlášky. Krásná nabídka a krásné
pomyšlení. Naši chlapci a 1. liga. Něco z kategorie
snů. Na to abychom za pomocí rodičů a s minimálními náklady (pouze cestovné a nocleh) úspěšně
absolvovali tuto soutěž, chybí oddílu zhruba 25tisíc. Pokud by se našli sponzoři, kteří by umožnili
naším chlapcům start v této pro žáky nejvyšší soutěži, předem děkujeme.
Krásnolipské družstvo by si to zasloužilo a město nebo reklama sponzorů také

RUBRIKA: LUŠTÍME SE ZÁKLADKOU
česko-německá křížovka

dvČ
der
Winter
pokoj
sprechen
pátek
suchen
kvČtina
die Puppe
chlapec
sehen
zdobit
der Frühlin

(žáci NJ - 5. ročník)

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.

Mezi nejlepší lezce
pařil i Michal Šlof
V sobotu 15. prosince se v Chřibské uskutečnily
Vánoční závody v lezení na obtížnost.
Soutěžící byli rozděleni do několika skupin. V kategorii dětí 5-9 let soutěžil i Michal Šlof, žák 2. třídy ZŠ
v Krásné Lípě.
Ač ho před soutěží trápilo nachlazení a dokonce měl i vymknutý kotník, na formě mu to neubralo
a svou kategorii s naprostým přehledem vyhrál.
Kromě medaile a diplomu získal i věcné ceny,
které převzal od sponzora závodů Jindry Hudečka.
Ten Michalovi popřál mnoho dalších úspěchů.
(vik)

Mezinárodní
Mikulášský turnaj
Sportovní kroužek při ZŠ v Krásné Lípě byl 8.
prosince turnaj pořadatelem již 6. ročníku mezinárodního Mikulášského turnaje v zápase řeckořímském chlapců a volném stylu děvčat. A přes poměrně krátkou dobu konání, získal turnaj na velké
popularitě, a to nejen mezi předními českými kluby,
ale pravidelně se jej účastní i kluby z Německa, Polska a Slovenska.
Potěšující také je, že turnaj z kvantity závodníků
přechází na kvalitu a oddíly, které do Krásné Lípy
přijíždějí, přijíždí pouze s těmi nejlepšími zápasníky.
Letošního ročníku se zúčastnilo 132 závodníků
a závodnic z 16-ti klubů, jedenácti z ČR, po dvou
z Německa a Polska a ze Slovanska přijel výběr
z Bratislavy. Na předních místech se podle očekávání umístily kluby z polské Bydgošče, kde je vrcholové středisko mládeže, Kladna Hnidous a Brna.
Největším překvapením turnaje ale bylo umístění
závodníků z Chrastavy, kteří nedali nikomu šanci
a suverénně v hodnocení družstev zvítězili.
Pořadí družstev:

1. Chrastava
2. Bydgošč – Polsko
3. Kladno – Hnidousy
4. Krásná Lípa

A jak si vedli domácí závodníci a závodnice? Po
ukončení závodní kariéry sester Surmajových, Lucky
a Martiny Hučkových, Markéty Ferencové a dlouhodobě zraněné Šárky Bartoňové zbyla v tréninkovém
procesu pouze tři děvčata, kterým nechybí nadšení, ale zkušenosti. Přesto i jejich umístění je velkým
překvapením.
Kategorie do 31 kg 2. místo Kučerová Barbora
Kategorie do 37 kg 2. místo Mandíková Veronika
Kategorie do 40 kg 4. místo Vilímová Zuzana
Přípravka - mladší žáci:
Kategorie do 21 kg 2. místo Zatloukal Tomáš
Kategorie do 22 kg 4. místo Virgler Marek
Kategorie do 26 kg 1. místo Čapek František
Kategorie do 26 kg 6. místo Kubáň Jan
Kategorie do 28 kg 2. místo Urban Zdeněk
Kategorie do 28 kg 6. místo Suchý Aleš
Kategorie do 30 kg 2. místo Pakandl František
Kategorie do 30 kg 5. místo Gruunza Ladislav
Kategorie do 38 kg 3. místo Ledvinka Robert
Kategorie do 40 kg 4. místo Langr Tomáš
Kategorie do 44 kg 4. místo Halama Petr
A nyní poděkování těm, bez kterých by se tento
turnaj nemohl uskutečnit: Kámen a ztvárnění s.r.o.,
Rada města Krásná Lípa, Color-Tex s.r.o. Krásná Lípa,
Dosna s.r.o. Krásná Lípa a Novia – Fashion s.r.o. Krásná Lípa, vedení ZŠ Krásná Lípa a v neposlední řadě
pracovníkům krásnolipských technických služeb
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