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Další dotace míří do Krásné Lípy
Další prostředky v řádech desítek milionů
korun z evropských fondů míří do Krásné Lípy.
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad na svém zasedání schválil
dotace za více než 1,8 miliardy korun pro další
projekty podané do Regionálního operačního
programu Severozápad (ROP SZ).
Krásná Lípa tentokrát uspěla s žádostí o
podporu projektu Regenerace Křinického
náměstí v Krásné Lípě ve výši cca 34 mil. korun.
Krásnolipské náměstí tak projde zásadní
proměnou, vybudují se nové chodníky,
plochy zeleně, nové veřejné osvětlení, budou
upraveny parkovací plochy, obnoven bude i
veškerý mobiliář. Při úpravách průjezdných
komunikací budou provedeny stavební úpravy,
které umožní celkové dopravní zklidnění.
Další prostředky v řádu desítek milionů korun
pak do Krásné Lípy míří na rekonstrukci
památkově chráněného domu na Pražské
ulici, který bude soukromým investorem
přeměněn na stylový penzion. Další
podpora ze stejného programu je zacílena
na krásnolipský Domov důchodců a ústav
sociální péče, který je zřizován Ústeckým
krajem a tyto získané prostředky půjdou
na dokončení rekonstrukce pavilonu A a B.
Ze všech těchto vyjmenovaných příkladů je
patrné, že dotační žeň byla pro Krásnou Lípu
opět více než hojná. „Opětovně se potvrdilo,
že štěstí přeje připraveným. Na projektech
regenerace Křinického náměstí a penzionu
jsme pracovali od roku 2000. V souhrnu více

než 100 milionů korun, které míří do Krásné
Lípy, bude určitě hodně vidět,“ uvedl starosta
Krásné Lípy Zbyněk Linhart.
(r)

Chtějí určovat zákony této země, a sami
se neřídí ani základními pravidly. Řeč je o
kandidátech, lépe řečeno kandidátovi jisté
strany do senátních voleb. Vyzdobil nám
město papundeklovými deskami se svou
podobiznou, aniž se aspoň zeptal, jestli smí.
Využití veřejného prostranství pro účely
reklamy podléhá v našem a asi i v každém
jiném městě pravidlům daným vyhláškou. Je
ovšem možné takovou vyhláškou pohrdat.
A tedy i těmi, kteří si ji vydali. Lidmi v tom
městě.
Mimochodem – máte tu tvář a jméno,
skvící se od minulého čtvrtka na všech
sloupích v našem městě, spojené s jakoukoliv
veřejnou činností? S prací pro lidi? Snad to
probůh není někdo, kdo se dosud staral
výhradně o svůj byznys, o svůj profit? Takový
by se to v tomhle věku už neodnaučil. Já tedy
nevím, mně to jméno nic moc neříká. Zato
jiná jména v jeho partaji ano. Najdeme tam
třeba chlapíka z Ústí, který za vydatných
státních dotací dovedl ke konkurzu textilku
v Krásné Lípě, celá léta vypouštěl do Křinice
nečištěné průmyslové splašky a dnes píše o
Krásnolipských do novin jako o blbcích.
A tihle se nám tu bez dovolení věší po
sloupích. Ano, oni můžou.
(Petr Hořeňovský)

Úředníci oblékli montérky
a šli uklízet
Do pracovního se opět po roce obléklo
dvanáct úředníků krásnolipského městského
úřadu a vydalo se čistit své město. Ruku k dílu
přiložili i zaměstnanci Komunitního centra a
klienti Agentury Pondělí a v neposlední řadě i
zaměstnanci Technických služeb. S iniciativou
úklidu v Krásné Lípě přišli členové Českého
svazu ochránců přírody Tilia a krásnolipský
městský úřad je v jejich aktivitě, stejně jako
v minulých letech, podpořil.
Krásnou Lípu ochránci přírody, zaměstnanci
města a krásnolipských technických služeb
uklízí pravidelně rok co rok. Při letošní
tříhodinové úklidové akci se podařilo
zlikvidovat čtyři větší černé skládky a dvě tuny
odpadu. Oproti loňskému roku je to dobrá
zpráva, neboť o rok dříve se při stejně dlouhé
akci uklidilo osm tun odpadu. To svědčí jen o

Kašlou na pravidla
před volbami.
Jací budou po nich?

tom, že ve městě ubylo zanedbaných lokalit
a černých skládek. Všem, kteří přiložili ruku
k dílu, patří velké poděkování.
(vik)

Rekonstrukce
střechy kaple
ve Vlčí Hoře je v
plném proudu
Pracovníci krásnolipských technických
služeb zahájili rekonstrukční práce na
střeše kaple ve Vlčí Hoře. Je prováděna
částečná výměna poškozených trámů
krovu,
kompletní
výměna
bednění,
postupně jsou instalovány klempířské prvky
a vrchní střešní krytina. Následně bude
provedena instalace okapů a svodů a bude
obnoven odvod dešťové vody od budovy.
Přední věž, která byla na jaře z bezpečnostních
důvodů sejmuta, bude nově vyrobena
v dílně a bude instalována dodatečně.
Hodinový stroj a zvonkohra se opravují,
ovládání bude upraveno z ručního na elektrické.
Na probíhající opravy uvolnilo v letošním roce
město Krásná Lípa ze svého rozpočtu částku
300 tis. Kč.
(r)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU

Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 6.10. 2008 ve Vlčí Hoře a
v Zahradách a ve čtvrtek 9.10. 2008 v Krásné
Lípě. Dále pak v pondělí 20.10. 2008 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.10. 2008
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3.
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
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.

KOUPÍM

cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty. Celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

JOB PORADNA
Úterý 8:00 -10:00
Středa 15:00 – 17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
AMARI PORADNA
Úterý 13:30-17:30
Středa 13:30-17:30
Poradenství při řešení sociálních problémů.
OBČANSKO PRÁVNÍ PORADNA
1.a 3. pondělí v měsíci 17:00 – 18:00
mimo uvedenou dobu odpovědi na písemné
dotazy
Poradenství při řešení právních otázek.
PŘÍSTUP NA INTERNET A K POČÍTAČI
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti do 15 let
Úterý 9:00 – 17:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
AMARI KLUB
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Pro děti i jejich rodiny.
AGENTURA PONDĚLÍ
Pondělí 9:00 -16:00
Středa 14:00 -17:00
Podporované zaměstnávání pro klienty
s různým stupněm postižení.
ŠICÍ DÍLNA
Úterý 9:00 – 17:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy
oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Listí nepalte - kompostujte
S nastupujícím podzimem nás opět čeká
likvidace záplavy spadaného listí okolo
domů, ze zahrádek, z ulic a chodníků. Zkušení
zahrádkáři již dávno vnímají staré listí jako
důležitou a hodnotnou součást kompostů a
následně koloběhu živin v přírodě. Postupně
se mění i pohled široké veřejnosti na tento
druh bioodpadu. V minulosti se listí hojně
pálilo. Dnes se s tímto řešením, které často
otravovalo nejen vzduch, ale i sousedské
vztahy, naštěstí setkáváme již výjimečně.
Jako pomoc občanům, kteří nemají možnost
spadané listí kompostovat svépomocí, nabízí
město Krásná Lípa již tradičně jeho bezplatný
odvoz. Ke shromažďování spadaného listí
slouží velkoobjemové pytle, které vám
zdarma zapůjčíme v Technických službách.
Po naplnění pytlů stačí jen telefonicky (p.
Kamberská, 412 354 848) objednat jejich
odvoz.
Listí rozhodně nepatří do popelnice. Využijte
výhodné nabídky na ekologické řešení -

pomůžete přírodě.
(J. Kolář)
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RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA
Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo 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 rebicek@krasnalipa.
cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email
rebicek@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.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Dotaz:
Mezi mým pozemkem a sousedovým je pletivový plot. Chtěl jsem místo stávajícího
plotu vybudovat plot svůj a to zděný nebo zabetonovat jenom sloupky a plot zhotovit
z betonových desek. Jedná se o stavbu, na kterou není potřeba ani stavební povolení,
ani ohlášení. Na stavebním úřadu mi ale bylo sděleno, že bude muset být územní řízení,
budu muset mít dokumentaci podepsanou autorizovaným projektantem, vyjádření
CHKO, sítí atd. a souhlas souseda. Je to pravda ?
Stavební úřad má pravdu.
Totiž – od 1. ledna 2007 se změnil stavební zákon. Dnes platí ve stavebním řízení zákon
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Většinu rozhodovacích řízení
souvisejících s územím přesunul do své části týkající se územního plánování. Takže je
pravdou, že pro výstavbu zmíněného plotu se nevyžaduje ani stavební povolení ani stavební
ohlášení, to se ovšem týká pouze a jenom úpravy podle stavebního řádu.
Změnou v území se rozumí změna využití nebo prostorového uspořádání území, včetně
umisťování staveb a jejich změn (§ 2 odst. 1 písm. a/ stavebního zákona).
V případě dotazu jde skutečně o změnu v území, dotčeným orgánem je zde Obecní úřad
obce s rozšířenou působností (úřad územního plánování).
Umisťovat stavby (např. nový plot) nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití
území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu (§ 76 odst. 1 stavebního zákona).
Takže v obecném případě výstavby kvalitativně odlišného, čili nového plotu, který
není zahrnut v existující územní dokumentaci, je zapotřebí územní rozhodnutí
o umístění stavby. Takové územní rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí o změně využití
území, změně stavby a o dělení nebo scelování pozemků, platí 2 roky ode dne nabytí
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost
prodloužit. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána
úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto
zákona, je-li zapotřebí, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo byloli stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta
po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem,
kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí
vztahuje.
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RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ RŮZNÉ
Rodina z Kyjova okradla a rok držela pod zámkem starou paní
Stará žena z Krásné Lípy se stala vězněm
rodiny, která ji ve svém domě v Kyjově
držela řadu měsíců zamčenou v pokoji bez
sociálního zařízení a připravila ji o veškeré
úspory a důchod. Jen zásluhou bývalého
občana Krásné Lípy je důchodkyně opět
doma ve svém domku a snaží se zapomenout
na hroznou zkušenost.
To, co zpočátku mohlo vypadat jako
laskavá sousedská výpomoc, neskončilo
tragédií jen díky mimořádné všímavosti a
obětavosti jediného muže, žijícího navíc 80
km odtud. Pan Štrupl, v 90. letech správce
krásnolipské farnosti a dnes obyvatel Mělníka,
informoval 9. září v pozdních večerních
hodinách prostřednictvím svých zdejších
přátel tajemníka městského úřadu pana
Koláře o šokujícím zjištění, které právě učinil
v Kyjově. Ten večer chtěl odvézt domů svou
starou známou paní R., o níž věděl, že hlídá
děti rodině E. v Kyjově a že doma ji už přes rok

nikdo neviděl. Mohl s ní však mluvit jen přes
okno pokoje, kde byla zamčena s šestiletým
dítětem. Jeho rodiče nebyli již řadu dní
k zastižení. Staré paní kdysi nabídli pomoc
po jejím návratu z nemocnice. To však bylo
už před rokem. Paní R. jim poté pomáhala
s hlídáním dětí, manželé E. za to měli pečovat
o její dům v Bendlově ulici a starat se tam o
psa. Časem však přestali reagovat na prosby
paní R., že se chce vrátit domů, připravili ji o
svobodu, o bankovní kartu a jak se v těchto
dnech ukázalo, i o všechno, co měla na účtě.
Co musela vytrpět nebohá žena, trýzněná
strachem, že ve svém vězení zemře, aniž by
jí kdo pomohl, můžeme se jen domýšlet.
Vysvobození nakonec přece jen přišlo, když
městský úřad ve středu informoval policii. Ta
o den později vězněnou ženu dopravila do
jejího domova. Mezitím skupina dobrovolníků
a přátel odstranila největší škody, které
vznikly zanedbáním péče o dům v Bendlově

Zanedbaných míst výrazně ubylo
Dva kontejnery a dvě tuny odpadu se
v pátek dopoledne objevily na krásnolispkém
náměstí. Všechen vystavený odpad se
podařilo sesbírat během úklidové akce města,
která se uskutečnila o den dříve. „Dobrou
zprávou je nejen to, že se do akce zapojilo
podstatně více dobrovolníků, než při stejné
akci v loňském roce, ale především to, že
zanedbaných lokalit a černých skládek na
území města výrazně ubylo,“ poznamenal
krásnolipský tajemník Jan Kolář. Třešničkou
na dortu celé akce, kterou se krásnolipští opět
připojili k celosvětové kampani Ukliďme svět
pak už bylo jen divadelní představení pro
krásnolipské děti, se kterým za nimi přijelo
pražské Divadlo Piškot, ktré s sebou přivezlo

veselou klauniádu nazvanou Jak zachránit
zemi. Přichystány pro ně byly i malé ekohrátky,
kterými jim organizátoři akce z ČSOP Tilia opět
připomněli proč a jak správně třídit odpad.
(vik)

První místo a sto tisíc patří Krásné Lípě
Dva kilometry dlouhá a tři metry široká
stezka pro cyklisty, pěší i vyznavače
kolečkových bruslí dovedla Krásnou Lípu
až k vítězství. Město totiž uspělo v soutěži
Cesty městy, kam se přihlásilo s projektem
„Vnitřní komunikační systém centra Českého
Švýcarska“. Ten spočíval ve vybudování
několika nových úseků cyklostezek a stezek pro
pěší a cyklisty. „Cyklostezka byla vybudována
v minulých letech a spojuje centrum města se
sportovním areálem, fotbalovým hřištěm a
jihozápadní částí Krásné Lípy v návazností na
cyklotrasy vedoucí dále do Českého Švýcarska
a to vše odděleně od automobilové dopravy,“
řekl krásnolipský tajemník Jan Kolář. Dodal, že
za dobu, co slouží veřejnosti se navíc stala i
místem konání různých akcí v Krásné Lípě, jako
jsou koloběžkyjáda, dětské dny a podobně.
Podle Radka Patrného z Nadace Partnerství,
která soutěž vyhlašuje, Krásná Lípa se
svými stezkami v soutěži zvítězila i proto, že
cyklostezky i stezky pro chodce jsou citlivě
zakomponovány do terénu a to včetně logické
návaznosti na potřeby turistického ruchu a
jeho budoucího rozvoje. „Existuje synergický
efekt soutěžního projektu s dalšími stavbami
a záměry, infocentrum, sportovní a ubytovací
zařízení. Navíc jsou cyklisté i chodci důsledně
odděleni od provozu motorových vozidel

a díky realistickým záměrům zastupitelstva
města bude pokračovat proces zklidňování
dopravního provozu, neboť je plánována
rozsáhlá úprava centra města,“ vyjmenoval
Radek Patrný body, proč krásnolipský
projekt přesvědčil hodnotitelskou komisi.
S prvním místem je navíc spojena i finanční
odměna ve výši sto tisíc korun, kterou
město využije v oblasti zlepšování dopravní
bezpečnosti na území města.„Pravděpodobně
za tyto peníze koupíme světelné radary,
které řidičům ukáží, jakou rychlostí městem
projíždí,“ zauvažoval Jan Kolář.
Celostátní soutěž Cesty městy vyhlašuje
nadace Partnerství a jejím cílem je propagovat
zklidňování dopravy a realizovat kvalitní
dopravní řešení. Do soutěže mohla města a
obce přihlašovat dopravní řešení, která byla
realizována v posledních pěti letech. Důležitou
podmínkou přitom bylo prokazatelné
zvýšení bezpečnosti, zejména pak chodců a
cyklistů, a příznivý vliv na životní prostředí.
V letošním roce se přihlásilo celkem dvacet
jedna dopravních projektů z devíti krajů ČR.
Z Ústeckého kraje se do soutěže společně
s Krásnou Lípou přihlásil ještě Most, který se
svým projektem okružní křižovatky skončil na
čtvrtém místě.
(vik)

ulici – jeho okolí bylo takřka neprostupně
zarostlé a dům je prosáknut exkrementy psa,
kterého nikdo nepouštěl ven. Protože kyjovští
věznitelé neplatili za dům elektřinu, byla
dávno odstřižena a ledničku zničily shnilé
potraviny. Novou si paní R. nemůže dovolit,
v současné době nemá ani na základní
zdravotní pomůcky a čeká na příští důchod,
aby si mohla koupit alespoň to nejnutnější.
Její věznitelé si svůj rodinný rozpočet vylepšili
více než sto tisíci korunami z jejího účtu.
Krásnolipští policisté neshledali skutkovou
podstatu trestného činu a případ dále neřeší.
Jak se mezitím ukázalo, paní R. nemusí být
jedinou obětí rodiny E. z Kyjova. Proslýchá se,
že pomáhají nejméně jedné další osamocené
staré ženě, žijící v jiném rodinném domku
v Krásné Lípě - například tím, že ji vozí na
nákupy. Jistě zcela nezištně, v rámci laskavé
sousedské výpomoci.
(Petr Hořeňovský)

Den bez aut oslavili
výletem
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko se připojila k Dni bez aut výletem
do města Bad Muskau v německé Lužici. Toto
město na Nise si výletníci vybrali pro světovou
proslulost jeho výjimečného parku, který
nechal zbudovat kníže Hermann von PücklerMuskau. Vytvořením anglického parku s
mnoha romantickými stavbami se mu podařilo
vytvořit jedinečný kulturní cíl, který je dnes
zapsán na seznamu Světového kulturního
dědictví UNESCO. Celou cestu výletníci
absolvovali prostředky veřejné hromadné
dopravy, koňským povozem a lahůdkou pro
dopravní nadšence byla lesní úzkorozchodná
železnice Bad Muskau - Weißwasser.
(vik)

Film o Českoskaském
Švýcarsku Pohádka z
kamene v prodeji
Ve středu Evropy, mezi Drážďany a Prahou,
leží území pohádkové krásy: Českosaské
Švýcarsko. Pískovec - materiál, z něhož
přírodní síly i lidská ruka tvoří stále nové,
impozantní tvary - určuje ráz regionu.
Osmadvacetiminutový film ukazuje jedinečné
skalní krajiny, světoznámé výtvory kulturní
historie a vypráví o řemeslné zručnosti a
vynalézavosti lidí zde žijících.
DVD si můžete zakoupit při návštěvě
informačního střediska v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Ve dnech 17. a 18.10.2008 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volby se konají v pátek 17.10.2008
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18.10.2008 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební okrsek č.1 – 4 v Základní škole
v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.
Pokud se uskuteční i druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, bude se konat ve dnech 24. a 25.10.2008 a to v pátek 24.10.2008 od 14:00 do
22:00 a v sobotu 25.10.2008 od 8:00 do 14:00 hodin pro volební okrsky č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a pro volební okrsek č. 5 v Nobilis
Tilia ve Vlčí Hoře 147.
(jg)

POZVÁNKY
Habaďůra – komedie pro vás
Kulturní dům Krásná Lípa přichystal na úterý 14.
října 2008 vynikající komedii Michaela Cooneyho
Habaďůra. V provedení Divadelního souboru Domu
kultury ve Starých Křečanech pod režijním vedením
Jaroslava Mrštíka ji uvidíte od 19:00 hodina za
pouhých 50,- Kč.
Výstava jindy a jinde…Domeček Na kopečku
v Rumburku v Krásnolipské ulici si Vás dovoluje
pozvat na výstavu abstraktních obrazů Kateřiny
Zákoutské nazvanou Jindy a jinde, která bude
k vidění až do listopadu.

POZVÁNKY POZVÁNKY

barokních plánů z Řadového archivu kapucínů, vedle
slova a obrazů je připraven i hudební doprovod.
Návštěvníci si mohou poslechnout ukázky dobové
hudby, která zněla ve zdech klášterního kostela,
děti si pak ověří své schopnosti v netradiční písařské
dílně.
Rwanda – Z očí do očí. Výstavu cestopisných
dokumentárních fotografií Jany Zarnack o gorilách
a lidech ze Rwandy bude ke shlédnutí od 3. do 30.
října v Galerii Továrna v Krásné Lípě.

Aerobik
Máte chuť si dát do těla? Přijďte každou středu od
19:00 - 20:00 do tělocvičny na sportovním areálu
v Krásné Lípě a můžete se těšit na dance aerobik,
kickbox aerobik, posilování s činkami a gumami a
relax a strečink s power jógou.

Spirituál kvintet
– kulturní událost
podzimu
V pátek 10. října vystoupí v Krásné
Lípě v rámci dne Českého Švýcarska
hudební
skupina
Spirituál
kvintet.
Historie skupiny se začala psát již v roce 1960.
Postupně vydala na dvě desítky řadových alb.
Soubor vystupuje pod uměleckým vedením
Dr. Jiřího Tichoty a je žánrovou stálicí.
Autoři a interpreti desítek či stovek
známých písní mnoha žánrů, v zajímavých a
originálních úpravách potěší své posluchače
na nádvoří Továrny. V případě nepříznivého
počasí proběhne vystoupení v krásnolipském
kulturním domě.Vstupné je 50,- Kč.
Nenechte si ujít tento výjimečný kulturní
zážitek.

Indiánský podzim. V sobotu 25. října se od 14:00 se
na TZ Buk setkáme s indiánským podzimem. Proto
si s sebou vezměte něco indiánského, třeba pírko
do vlasů, oblek či korále a přijďte si s námi zahrát
indiánské hry, připravit si na ohništi indiánské jídlo,
zahrát si lakros nebo si vyrobit čelenky, náhrdelník
nebo lapač snů.
Drakiáda. V úterý 28.října jste ve 14:00 zváni na
TZ Buk, kde se uskuteční již druhá drakiáda. Vítáni
jste s jakýmkoliv drakem, koupeným i vlastnoručně
vyrobeným. Originalitě při jeho výrobě se meze
nekladou.

Burza dětského oblečení. V prvním patře
Kulturního domu v Krásné Lípě se uskuteční
burza dětského oblečení a hraček. V pátek
3.10 se budou přijímat věci, v sobotu 4.10.
se budou prodávat. Burzu pořádá Mateřské
centrum Beruška za podpory města Krásná Lípa.

Historie rumburských kapucínů
V ambitech rumburské Lorety je až do konce
letošního roku k vidění výstava, která mapuje historii
kapucínského kláštera v Rumburku. Návštěvníci
výstavy se při ní vůbec poprvé v ucelené podobě
seznámí s historií této významné sakrální barokní
památky. K vidění jsou například kopie vzácných

v rámci „Dne úcty ke stáří“. K hudbě a poslechu
bude hrát Peleton ze Šluknova, připraveno bude i
občerstvení.

Havelské posvícení. V sobotu 18. října se v Krásné
Lípě si budete moci připomenout další z mnoha
lidových tradic Krásné Lípy - Havelské posvícení.
Posvícení připravují členové folklorního souboru
Lužičan na dvoře železářství SEMELKA.

Příběh posvátné krajiny
Vydejte se s námi na etapové putování krajinou
Labských pískovců a Lužických hor, kdy navážete
s přírodou hlubší prožitkový vztah, vykročíte z
navyklých stereotypů každodenního vnímání a více
se přiblížíte přírodě i sobě samým. Vaším průvodcem
bude renomovaný odborník PhDr. Jiří Zemánek.
Termíny: 9. -10. října
Cena: 1950 Kč (v ceně průvodce, ubytování a
polopenze)
Jedná se o poměrně dlouhé putování, denní etapy
měří vždy 20 - 25 kilometrů.
Na akci je nutné se předem přihlásit a zaplatit
2 dny předem: informace@ceskesvycarsko.cz,
412 383 413.

Úcta ke stáří. V sobotu 25. října se 15:00
v krásnolipském kulturním domě uskuteční setkání

FOTOGRAFOVÁNÍ
S VÁCLAVEM SOJKOU
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko a centrum FotoŠkoda Vás zvou
na fotoworkshop s V. Sojkou, který se koná
v Domě Českého Švýcarska na krásnolipském
Křinickém náměstí ve dnech 17. – 19. října
2008, tentokrát na téma Podzim v krajině
Českého Švýcarska.
Více informací, termíny a přihlášky na www.
ceskesvycarsko.cz

CEDR – komunitní centrum o.s.
KURZ BATIKOVÁNÍ
KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Přijďte se naučit obarvit si triko, kalhoty
či košili, nebo se naučit namalovat
hedvábný obrázek či kravatu. Zapojte
svou kreativitu.
Kurzy budou probíhat v učebně
Komunitního centra v Krásné Lípě (1. patro
domu služeb – Masarykova 1094).
Přihlásit se můžete v sekretariátu
Komunitního centra, na email os.cedr@
seznam.cz nebo na telefonu 412 354 849,
775 233 703.
Příjem přihlášek bude ukončen 10. října
2008.

Program kina Krásná Lípa
Ģíjen 2008
8.10.2008
od 18.oo hod

MUMIE: hrob
draĀího krále

Vstupné 60,- Kþ
neplatí volná vstupenka

Mumie se vrací, opustila vyhĜáté píseþné duny a spoleþnČ s
olympioniky se objevila v ýínČ.
Ml. pĜístupno. ýESKÁ VERZE.
stĜeda 15. 10.
od 18.oo hod

AKTA X

Vstupné 60,- Kþ

Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším pĜípadem, jehož vyšetĜování nás zavede do svČta paranormálních jevĤ.
PĜístupno od 12ti let. TITULKY.

pondČlí 20. 10.
od 16.oo hod

MIKEŠ II.

Vstupné 20,- Kþ

Kocour Mikeš a jeho dobrodružství v pásmu kreslených pohádek.
Ml. pĜístupno. 64 min.

2. října 2008
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Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
a město Krásná Lípa Vás zvou na

Doprovodný program:
13:00 – 16:00
Den otevřených dveří
v Domě Českého Švýcarska:
vstup zdarma, prohlídky
s průvodcem každou celou
hodinu
Nazelenalé zábavné
odpoledne:
• Ruční řemesla (výroba
mastí z bylinek, odlévání
vosku, malba na oblázky)
• Hravá separace odpadů
– Výstava Tonda Obal na
cestách
• Sportovní soutěže a hry
pro děti i rodiče:
– stavba vláčku z PET lahví
(doneste si aspoň dvě PET
lahve s víčkem)
Místo konání:
Dům Českého Švýcarska
a bezprostřední okolí

Tato akce je ﬁnancována
Státním fondem životního
prostředí České republiky.

Den
Českého Švýcarska
v Krásné Lípě
u příležitosti 1. výročí otevření Domu Českého Švýcarska

10. října 2008
Koncert skupiny

Spirituál kvintet
17:00 – 19:00
Místo konání: náměstí - nádvoří Továrny
(při dešti v kině Krásná Lípa)
Vstupné 50 Kč - předprodej v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě
a v prodejně výpočetní techniky TL comp s. r. o. na Lužickém náměstí
v Rumburku.
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 12. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11.09.2008
1. Zpráva o plnění úkolů z 11. ZZM
Usnesení ZM č. 12 – 01/2008
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 11. zasedání ZM předloženou místostarostkou města Janou Gálovou bez
připomínek.
2. Žádosti o dotace
Usnesení ZM č. 12 – 02/2008
ZM bere na vědomí, že všechny podané žádosti města o dotace schválené ZM a to:
a) výstavba kanalizace – 2. etapa (SFŽP ČR),
b) rekonstrukce požární zbrojnice v Nemocniční ulici (ROP Severozápad),
c) regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě – Centrum ČŠ II (ROP Severozápad)
byly vyhodnoceny jako formálně správné a přijatelné a budou dále vyhodnocovány.
ZM bere na vědomí předběžnou informaci starosty města o podmínkách případné realizace akcí dle jednotlivých
dotačních programů a o reálných komplikacích vyplývajících z nich.
3. Realizace rekonstrukce ZŠ - 1. etapa
Usnesení ZM č. 12 – 03/2008
ZM bere na vědomí postup realizace rekonstrukce Základní školy – 1. etapa – úspory energií a tepelná čerpadla,
opožděnou administraci ze strany SFŽP ČR.
ZM schvaluje prodloužení termínu dokončení a seznam více a méně prací s tím, že celkové navýšení ceny stavby může
být do 200 tis. Kč a zmocňuje RM schválením příslušného dodatku ke smlouvě.
ZM schvaluje proplácení provedených prací akce rekonstrukce ZŠ - 1. etapa z rozpočtu města předfinancováním a
následné vyúčtování z poskytnuté dotace s tím, že financování bude kryto z rozpočtové rezervy a volných finančních
zůstatků na účtech města příp. z překlenovacího úvěru.
4. Rekonstrukce ZŠ - překlenovací úvěr
Usnesení ZM č. 12 – 04/2008
ZM schvaluje uzavření překlenovacího úvěru na případné financování stavby ZŠ - 1. etapa do doby proplacení ze SFŽP
ČR v rámci dotace z operačního programu životní prostředí a to do výše 10 mil. Kč na dobu 4 měsíců od čerpání.
5. Rekonstrukce ZŠ - napojení na elekt. přípojku
Usnesení ZM č. 12 – 05/2008
ZM schvaluje nové napojení hlavní budovy objektu Základní školy na elektrickou kabelovou přípojku vč. proplacení
podílu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a realizaci nového způsobu měření a regulace pro objekty školní jídelny
a školní družiny.
6. Kabely k elektrárně
Usnesení ZM č. 12 – 06/2008
ZM bere na vědomí realizaci a průběh vymístění tří vysokonapěťových kabelů v ulici Mánesova v souvislosti s přípravou
výstavby elektrárny dle usnesení ZM 11-02/2008, řízení o odstranění stavby, řízení o nepovoleném kácení dřevin a
řízení o nepovoleném zásahu do komunikace. ZM bere dále na vědomí opakované tzv. trestní oznámení města Krásná
Lípa na zásah a poškození jeho majetku v souvislosti s pokládkou kabelů a šetření Policie ČR ve věci podání oznámení
na neznámého pachatele v souvislosti s městem vymístěnými načerno položenými kabely.
7. Zásahy do majetku města
Usnesení ZM č. 12 – 07/2008
ZM opakovaně neschvaluje jakékoliv využití, zásah či jen dočasné použití nemovitostí města Krásná Lípa ve prospěch
výtopny či elektrárny v ulici Mánesova.
ZM ukládá radě města, aby firmu Komaxo, s.r.o. Kolín a RWIN, s.r.o. Kolín opakovaně seznámila s tímto postojem ZM a
vyzval je, aby nadále nezasahovaly a nevyužívaly majetek města a takovéto kroky ani administrativně nepřipravovaly.
8. Účastník řízení a stanovisko
Usnesení ZM č. 12 – 08/2008
ZM v souvislosti s připravovaným umístěním zdroje – výrobny elektrické energie v areálu stávající výtopny v Mánesově
ulici – na st. p. č. 1253 k. ú. Krásná Lípa žádá Městský úřad Rumburk, aby v případných řízeních mimo jiné dle zákonů
v oblasti životního prostředí či stavebního zákona vedené o tomto areálu jako např. změna užívání stavby, územní či
stavební řízení, kolaudační souhlas, atp. respektoval důsledně územní plán města a schválená stanoviska zastupitelstva města Krásná Lípa v této věci a nepřipustil ani postupné kroky k vytvoření jakéhokoliv zdroje elektrické energie,
přičemž město Krásná Lípa chce být vždy účastníkem jakéhokoliv řízení či jiného konání vedené v tomto areálu a chce
být v dostatečném předstihu informováno o všech skutečnostech.
9. Pletařská škola
Usnesení ZM č. 12 – 09/2008
ZM bere na vědomí několikaletou nečinnost státních úřadů ve věci nařízení o odstranění (nebezpečných zbytků)
stavby bývalé školy Pletařská.
10. Zpráva o sociální situaci ve městě v 1. pol. roku 2008
Usnesení ZM č. 12 – 10/2008
ZM bere na vědomí zprávu o sociální situaci ve městě v 1. pol. roku 2008 předloženou místostarostkou města Janou
Gálovou s touto připomínkou:
- zpracovat zprávu komplexněji.
11. Zpráva o činnosti p. o. Kostka Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 11/2008
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa předloženou ředitelkou organizace
Hanou Volfovou bez připomínek.
12. Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí roku 2008
Usnesení ZM č. 12 – 12/2008
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2008 předloženou předsedou finančního
výboru Karlem Benešem bez připomínek.
13. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 12 – 13/2008
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
Klabanová - problém s ochranou svého majetku (znečišťování)
- žádost o upravení doby na vyvážení odpadů (nepovolit po 22:00 hodině).
Šamko - snažit se o maximální využití projektu zaměstnanosti na TS (VPP).
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 12 – 14/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2957 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavle a Radku
Goldbergovým, Krásná Lípa, Pražská 289/38 za cenu 660 Kč (do základní výměry 660 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 12 – 15/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2542/4 o výměře 412 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Zuzaně a Jiřímu
Kašparovým, Praha, Laubova 1689/4 za cenu 10 540 Kč (do základní výměry 8 240 Kč, porosty 2 300 Kč). Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 12 – 16/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1928/1 o výměře 105 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Věře Dubcové,
Krásná Lípa, Havlíčkova 1070/31 za cenu 2 625 Kč (do základní výměry 2 625 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
17. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 12 – 17/2008
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1738/2 o výměře 498 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání Josefu Drobečkovi,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 a Václavu Alferymu, Praha 6, Za Hládkovem 105/8 za cenu 108 600 Kč (pozemek 99
600 Kč, porosty 9 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

18. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 12 – 18/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 426 o výměře 1061 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Bohumilu a Marii Hartlovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora za podmínky současného odkoupení p. p. č. 425 o výměře 177 m2, k. ú. Vlčí Hora za
celkovou cenu 31 330 Kč (do základní výměry 16 000 Kč, nad základní výměru 15 330 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
19. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 12 – 19/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 253/1 o výměře 1855 m2, p. p. č. 256/2 o výměře 647 m2 a části p. p. č. 256/1 o výměře
748, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení samostatné zahrady Tomáši Hejdukovi, Krásná Lípa, Bendlova 467/9 za
cenu 197 200 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 123 000 Kč, porosty 50 200 Kč). Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
20. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 12 – 20/2008
ZM schvaluje prodej p. p. č. 168/2 o výměře 2048 m2, p. p. č. 168/4 o výměře 356 m2 a st. p. č. 145 o výměře 845 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Dagmar Vajdíkovým, Krásná Lípa, Kyjovská 20 za podmínky
současného odkoupení p. p. č. 168/1 o výměře 88 m2, k. ú. Krásná Lípa za celkovou cenu 133 810 Kč (nad základní
výměru 100 110 Kč, porosty 33 700 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 12 – 21/2008
ZM ruší usnesení ZM č. 11-20/2008 ze dne 19. 6. 2008 a schvaluje prodej p. p. č. 2751/5, k. ú. Krásná Lípa Ústeckému
kraji Ústí nad Labem za cenu 77 520 Kč.
22. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 12 – 22/2008
ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 3048/7 o výměře 72 m2, p. p. č. 3064/31 o výměře 1 m2, p. p. č. 3064/35 o výměře 3
m2, p. p. č. 3064/36 o výměře 20 m2, p. p. č. 3064/37 o výměře 14 m2 a p. p. č. 3064/50 o výměře 16 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa od Povodí Ohře, s. p., Chomutov za cenu 7 980 Kč (tj. 63 Kč/m2).
23. Změna katastrální hranice
Usnesení ZM č. 12 – 23/2008
ZM schvaluje dohodu o změně katastrálních hranic mezi městem Krásná Lípa a městem Varnsdorf, dle předloženého
návrhu.
24. 1. Energetická CZ
Usnesení ZM č. 12 – 24/2008
ZM projednalo upřesněnou nabídku a konkrétní firemní uspořádání zájemce o investování v oblasti bydlení a služeb
cestovního ruchu v Krásné Lípě dle usnesení ZM č. 11-13/2008 a předloženého materiálu.
ZM předběžně schvaluje postupné a podmíněné převody nemovitostí města dle seznamu v lokalitách 1 - 5 a ukládá
RM předložit návrhy smluv a smluv o budoucích smlouvách do ZM.
25. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 12 – 25/2008
ZM ruší usnesení ZM č. 11 - 08/2008 ze dne 19.06.2008.
26. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 12 – 26/2008
ZM schvaluje, na základě doporučení komise pro výběrová řízení a pro prodej nemovitostí v majetku města, prodej
nemovitosti Křinické náměstí 255/5, Krásná Lípa, se st. p. č. 278, k. ú. Krásná Lípa a dle GP firmě KRINI CENTER, s. r. o., IČ
28449690, Evropská 2690/17, Praha 6 – Dejvice za celkovou cenu 2 mil. Kč a za těchto podmínek:
a) při podpisu kupní smlouvy bude složena kauce ve výši 1 mil. Kč, která bude uvolněna na základě předložení účetních
dokladů prokazujících vložení investice do rekonstrukce vnějšího pláště a střechy objektu v minimální výši 1 mil. do
31.12.2009
b) před podpisem kupní smlouvy bude provedeno zaměření a vytyčení pozemku st. p. č. 278 a vyčlenění převodu
částí mimo stávajících oplocení
c) v kupní smlouvě bude zaneseno věcné břemeno na veřejné osvětlení, které je umístěno na objektu.
d) prodávající se zaváže poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost při uvolnění bytové jednotky č. 2
v tomto objektu.
27. Byty
Usnesení ZM č. 12 – 27/2008
ZM schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. 17, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa, za cenu 190 000
Kč na Martinu Ferencovou, bytem Pražská 459/46, Krásná Lípa. Martina Ferencová uhradí veškeré náklady spojené
s převodem členských práv a povinností.
28. Byty
Usnesení ZM č. 12 – 28/2008
ZM schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt č. 9, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa s Lenkou Havlinovou, bytem Smetanova 280/4, Krásná Lípa a Karlem Homolkou, bytem Masarykova 16/1, Krásná Lípa.
29. Byty
Usnesení ZM č. 12 – 29/2008
ZM schvaluje od 01.01.2009 jednostranné zvýšení nájemného z městských bytů vyplývající ze zákona 107/2006 Sb.,
dle předloženého návrhu.
30. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 12 – 30/2008
ZM schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva jako práva věcného k nemovitosti Křižíkova 1046/2, Krásná Lípa
Štefanu Pustajovi a Aleně Pustajové, oba bytem Křižíkova 1046/2, Krásná Lípa.
31. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 31/2008
ZM schvaluje zřizovací listinu organizační složky města Krásná Lípa 0376 Příspěvek města na provoz KOSTKA Krásná
Lípa s platností od 1. 9. 2008.
32. KOSTKA Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 32/2008
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje příspěvek na rok 2008 p. o. KOSTKA Krásná Lípa ve výši 335 000 Kč.
33. KOSTKA Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 33/2008
ZM ukládá místostarostce města předložit ke schválení na příští jednání zastupitelstva města Hlavní zásady
hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa.
34. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 34/2008
ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa 0378 Údržba majetku s účinností od 1.
8. 2008 a org. složky 0374 Ost. práce a sociál. věci, org. složky 0392 Sportovní areál s účinností od 1. 7. 2008.
35. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 35/2008
ZM schvaluje dodatky č. 3 zřizovacích listin organizačních složek města Krásná Lípa s účinností od 1. 8. 2008 u
následujících org. složek:
0301 Vodní nádrže a vod. zařízení
0302 Měststká skládka
0305 Komunikace
0351 PO Krásná Lípa
0383 Technické služby
0385 Veřejné osvětlení

0387 Městská zeleň
0388 Malé městské stavby dle předložených návrhů.
36. Žádost kina Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 36/2008
ZM neschvaluje žádost na rozpočtové opatření rozpočtu org. složky 0341 Kino - kulturní dům města Krásná Lípa.
37. EQUAL
Usnesení ZM č. 12 – 37/2008
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska - EQUAL pro rok 2008,
dle předloženého návrhu.
38. Neuznatelné výdaje projektu EQUAL pro rok 2008
Usnesení ZM č. 12 – 38/2008
ZM schvaluje limit neuznatelných výdajů za akci 2. a 3. projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska - EQUAL do
maximální výše 422 tis. Kč bez výdajů za vyúčtování ukončení projektu.
39. Senioři vítáni
Usnesení ZM č. 12 – 39/2008
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu projektu Senioři vítáni pro rok 2008, dle předloženého návrhu.
40. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 40/2008
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2008 v předloženém znění.
41. Přehled kanalizačních řadů ve správě města
Usnesení ZM č. 12 – 41/2008
ZM bere na vědomí zprávu vedoucího odboru výstavby, investic a ŽP - Přehled kanalizačních řadů ve správě města a
na základě doporučení RM schvaluje podmínky a návrh stanoviska k žádostem o povolení nebo legalizaci napojení
nemovitosti na kanalizaci města, dle předloženého návrhu.
42. Rekonstrukce silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 42/2008
ZM schvaluje smlouvu se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí o provedení stavby
na pozemku. Jedná se o rekonstrukci propustku na Varnsdorfské ulici.
43. Rekonstrukce silnice II/265 Varnsdorf- Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 12 – 43/2008
ZM schvaluje smlouvu se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí o provedení stavby
na pozemku. Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace od křižovatky u městského úřadu směrem na Studánku na
p. p. č. 2751/5, 2869/5 a 3064/4, vše k.ú. Krásná Lípa.
44. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a. s.
Usnesení ZM č. 12 – 44/2008
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín ve věci nové přípojky NN pro budoucí rodinný dům Martina Dastycha v Lidické ulici na p. p. č.
1159/9, k. ú. Krásná Lípa.
45. Územní plán
Usnesení ZM č. 12 – 45/2008
ZM schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pořízení nového
územního plánu (ÚPNSÚ) města Krásná Lípa.
ZM schvaluje určeného zastupitele města Ing. Zbyňka Linharta pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 zákona č.
183/2006 Sb.
46. Obnova zeleně
Usnesení ZM č. 12 – 46/2008
ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí a registrační list
akce č. CZ.1.02/6.5.00/08.01690 Posílení biodiverzity (obnova zeleně) v sídelních biotopech města Krásná Lípa ve výši
3 635 422 Kč. ZM schvaluje přijetí dotace a realizaci akce.
ZM ukládá RM zajistit administrativní náležitosti akce a její realizaci.
47. Přijetí daru
Usnesení ZM č. 12 – 47/2008
ZM schvaluje přijetí movitého daru od Ústeckého kraje v celkové hodnotě 67 743,38 Kč vč. DPH.
48. Správní rada o. p. s. ČŠ
Usnesení ZM č. 12 – 48/2008
ZM schvaluje rozšíření správní rady o. p. s. České Švýcarsko na dvanáct členů. ZM schvaluje, aby schválení konkrétních
členů na tříleté období proběhlo na základě usnesení RM.
49. Čestné občanství
Usnesení ZM č. 12 – 49/2008
ZM schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., udělení čestného občanství města Krásná Lípa:
a) RNDr. Liboru Ambrozkovi - za zásluhy při vzniku Národního parku České Švýcarsko, aktivní pomoc regionu a městu
Krásná Lípa
b) Ing. Antonínu Koláčkovi - za dlouhodobou významnou pomoc rozvojovým aktivitám a podporu Českého Švýcarska
a Krásné Lípy.
ZM ukládá RM připravit oficiální předání čestného občanství.
50. ZŠ a MŠ Krásná Lípa - Program Cíl 3
Usnesení ZM č. 12 – 50/2008
ZM schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa do Programu
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na realizaci projektu
školy - Přátelství bez hranic - v celkové výši 39 446 Euro (tj. při zvoleném kurzu 23 Kč - 907 258 Kč). Podíl projektového
partnera Förderverein e. V. der Mittelschule am Burgteich Zittau je 11 947 Euro (tj. při zvoleném kurzu 23 Kč - 274
781 Kč).
51. Destinační fond
Usnesení ZM č. 12 – 51/2008
ZM podporuje vznik destinačního fondu Českého Švýcarska a schvaluje účast města v něm a podpis příslušné smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí pravidelného příspěvku na fungování destinačního fondu, dle přiloženého ceníku.
52. Terénní práce
Usnesení ZM č. 12 – 52/2008
ZM schvaluje přijetí dotace z Úřadu vlády ČR na projekt AMARI - terénní práce ve výši 200 000 Kč. Celkový rozpočet
projektu je 274 000 Kč (podíl žadatele je nejméně 30% ze skutečně čerpané dotace).
ZM schvaluje rozpočet projektu na řádku 0374, dle předloženého návrhu.
53. Statut sociálního fondu
Usnesení ZM č. 12 – 53/2008
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.09.2008.
54. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 12 – 54/2008
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
Miroslav Vais - upozornit povodí Ohře ve věci padání břehu Křinice u čističky v Krásném Buku,
- upozornit ve Vikýři na rušení klidu při sekání trávy o víkendu.
Jiří Vích - připravit vyhlášku o omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Mgr. Petr Hořeňovský - posoudit užitečnost komisí RM a případně navrhnout snížení jejich počtu
Ověřovatelé :
Mgr. Milan Sudek
Josef Myšák

Starosta města :
Ing. Zbyněk Linhart

Místostarostka:
Jana Gálová
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V komunitním centru se vařil likér
Další z kurzů pro veřejnost se konal v
krásnolipském komunitním centru. Tentokrát
se jeho účastníci pod vedením zkušené
bylinkářky paní Soni Brožové naučili vyrobit
bezinkový likér. Během dvou společně
příjemně strávených hodin se „žáčci“ seznámili
s přesným postupem a z vlastních donesených
ingrediencí si každý uvařil svoji lahvinku likéru,
který se opravdu vydařil. Pokud si chcete
také zkusit vyrobit dobrotu plnou vitamínů,
můžete použít níže uvedený recept.
Recept – BEZINKOVÝ LIKÉR
2 kg bezinek
1 kg cukru
1l
vody
2 dl
uvařené černé kávy
½l
rumu
Odvážené množství bezinek rozmačkat,
přivést k varu s odměřeným množstvím vody.
Šťávu přecedit, přidat cukr a vařit dalších

10 minut. Přidat uvařenou kávu a nechat
vychladit. Do vychladlé tekutiny přidat rum.
Užívají se 2 cl denně ráno. Účinek se zvyšuje
při zánětu trojklaného nervu, migréně, má
antisklerotické účinky.
(Za příspěvkovou organizaci Kostka
Krásná Lípa Lada Hrnečková)

Na koloběžkách se bavily
děti i rodiče
Děti i rodiče z Krásné Lípy se společně
bavili při koloběžkových závodech. Malí i
velcí závodníci se sešli na cyklostezce na
hrázi krásnolipského rybníka Cimrák a nutno
zdůraznit, že se závodilo i přesto, že panovalo
více než chladné počasí. Na start se postavila
padesátka závodníků, která absolvovala
zhruba dvou set metrovou překážkovou trať a
to nejen na koloběžkách, ale i odrážedlech či
kolečkových bruslích. Nejmladším závodníkem
byl tříletý Jakub Vaněk z Varnsdorfu, nejstarším
pak pětašedesátiletý Jiří Vích z Krásné Lípy,
nejvzdálenějšími účastníky skupinka dětí
z Ústí nad Labem. „Potěšila nás nejen docela
hojná účast i navzdory chladnému počasí, ale i
to, jak se k závodům postavili samotní dospělí,
kteří se nedali dětmi zahanbit a závodili s

opravdovým zápalem,“ pochvaloval si jeden
z organizátorů akce Jan Bezek. Již druhý
ročník krásnolipské koloběžkyjády společně
organizoval Český svaz ochránců přírody Tilia
a Klub cyklistiky.
(vik)

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Již řadu let funguje při Základní škole
v Krásné Lípě školní družina. Její provoz je
ráno od 6:00 do 7:40 a odpoledne od 11:40 do
16:00.
Družina má dvě oddělení. Jedno vede
Veronika Chlubnová, druhé Dagmar Koubská.
Hlavním záměrem školní družiny je
předávat a zprostředkovávat dětem základní
životní zkušenosti v přirozeném prostředí
skupiny vrstevníků cestou výchovy a
vzdělávání, založené na principu uspokojování
individuálních potřeb a zájmů. Dále se učitelky
snaží rozvíjet a podporovat samostatnost,
zdravé sebevědomí a tvořivost u dětí.
Poplatek za zájmové vzdělávání v družině
je 1000,-Kč na celý školní rok a tuto částku
je možno zaplatit ve dvou splátkách (za
období září-leden a únor- červen ) a to přímo
u vedoucí stravování pí. Kubáňové, nebo
bankovním převodem.
Děti jsou do družiny přihlášeny rodiči (nebo
jiným zákonným zástupcem) na základě
zápisního lístku, v němž je uveden rozsah
docházky žáka a způsob jeho odchodu

z družiny.
Děti do družiny potřebují přezůvky,
převlečení a vhodnou obuv na hřiště a
převlečení do oddělení.
V období prázdnin je školní družina
UZAVŘENA!!!
Jakékoliv bližší informace, týkající se
chodu družiny, je možné získat přímo ve
školní družině u některé z učitelek, nebo na
telefonním čísle 736483066.
(m.alf.)

Beruškové
děti přivítaly
podzim
Sotva jsme se začali v Berušce scházet po
krásném létě, přišel nám za okna podzim. Na
stromech se krásně vybarvují listy, kterým, když
je najdeme na chodníku, těžko odoláváme,
abychom je nezvedli. Ty nejkrásnější jsme tedy
s dětmi z Berušky posbírali a společně lepili na
veliký papírový strom. Byla to dřina, protože
každému neposednému lístku bylo nutné
důrazně pěstičkou vysvětlit, kde je jeho místo,
aby neodlétl. Paní kuchařky z vedlejší jídelny
si tak možná chvilku myslely, že jim v Berušce
roste konkurence v naklepávání řízků. Na
kmen jsme natrhali a nalepili kousky hnědých
papírků a dílo bylo hotovo. Tím okamžikem
jsme se smířili s tím, že podzim už je opravdu
tady a začali se těšit na pouštění draka.
S dětmi si výtvarně zatvořit, ale i zacvičit
nebo si pohrát můžete přijít každé úterní a
páteční dopoledne (9 – 11 hod.) do podkroví
školní družiny, kde sídlí mateřské centrum
Beruška.
(za MC Beruška Lada Hrnečková, www.
mcberuskakl.wz.cz)

České Švýcarsko o.p.s., regionální
rozvojová agentura Českého Švýcarska,
hledá vhodného uchazeče/uchazečku na
pozici hlavní ekonom.
Požadujeme:
- VŠ vzdělání ekonomického směru
- alespoň roční praxi na obdobné pozici
- velmi dobrou znalost podvojného
účetnictví
- velmi dobrou znalost MS Office
(zejména Excel).
Nabízíme:
- vysoce specializovanou pracovní náplň
v oboru evropských projektů
- odpovídající finanční ohodnocení
- flexibilní pracovní dobu a další
pracovní benefity
- práci v mladém a dynamickém týmu
v jedinečném prostředí NP České
Švýcarsko
- možnou asistenci při hledání bydlení.
Strukturovaný životopis zasílejte
nejpozději do 17. 10. 2008 na adresu
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz . Bližší
informace na www.ceskesvycarsko.
cz nebo na telefonu 412 383 250.
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NOVÝ CENÍK
SPORTOVNÍHO AREÁLU
BAR - OBČERSTVENÍ
Pořádáme oslavy narozenin, svatby,
třídní srazy.
Rezervace na tel. 777 332 215
VÝSTAVNÍ GALERIE
Otevírací doba dle baru do 18:00hod.
FITNESS CENTRUM
Nyní protein za 30,-Kč.Nový komisní
prodej.
Spinning na objednávku tel.
775592230
UBYTOVÁNÍ - RECEPCE
Informace na tel. 775 592 230
Standardní pokoje již za 270,-Kč
Apartmány již za 440,-Kč
SAUNA – suchá s přísadou éterických
olejů
V jakémkoliv jiném čase na objednávku na tel. – 774 492 230
SOLÁRIUM – turbo vertical, MASÁŽE
– rekondičně sportovní
s éterickými oleji, baňková
Na objednávku tel. 774 492 230
Sportbar – denně teplá jídla
Rezervace míst na tel. 773592230
POZOR ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY
Fitness + Ubytování
PO – STŘ – PÁ
9:00 – 21:00
hod
ÚT – ČT – SO – NE
14:00 – 21 hod
Informace na tel. 775 592 230
Sauna
Kdykoliv dle individuální objednávky max. však do 21:00 hod na tel.
774 492 230
Bar Továrna
PO – ČT 11:00 – 21:00 hod
PÁ 11:00 - 22:00 hod
SO 12:00 – 22:00 hod
Ne 13:00 – 20:00 hod

Ceník nafukovací haly
od 1.10. 08 – 30.4. 09
– cena platná pro jeden kurt vždy
od pondělí do neděle bez rozdílu
víkendu
Kurty – tenis
8:00 - 12:00 hod - 200,- Kč/hod
12:00 - 16:00 hod - 230,- Kč /hod
16:00 - 20:00hod - 250,- Kč/hod
20:00 - 22:00hod - 200,- Kč/hod
Kolektivní sporty – fotbal, voleyball, florbal
1hod – 400,-Kč
Nohejbal, badminton
1hod – 300,-Kč
Venkovní sportoviště
od 1. 10. 08 – 30. 4. 2008
Kurty – tenis
Po – Pá dopoledne 80,-Kč /
odpoledne 100,-Kč
So – Ne celý den 100,-Kč
Plážový voleyball
Po – Pá dopoledne 80,-Kč /
odpoledne 100,-Kč
So – Ne celý den 100,-Kč
Minigolf
40,-Kč/ hůlka
20,-Kč/ dětská hůlka
Horolezecká stěna
Celý den - 60,-Kč/ hod - dospělý
30,-Kč/ hod - dítě
Půjčovné – Rakety: 40,-Kč
Tělocvična - 1. 10. 08 – 30. 4. 2008
Cena zůstává 200,- Kč/hod.
Ping – Pong - 1. 10. 08 – 30. 4. 2008
Po- Ne 50,-Kč/hod
Altán - 1. 10. 08 – 30. 4. 2008
50,- Kč/hod

Kuchyňské linky, vestavné skříně,
kancelářský nábytek, podlahy,
interiérové dveře a vše co se
interiéru a truhlářské práce týče
2. Polské armády 186/54
408 01 Rumburk
mobil: 774 199 738
truhlarstvi.rbk@seznam.cz
www.truhlarstvi-zan.vyrobce.cz

Okresní přebor
pokračuje…
Již potřetí nastoupili k zápasu chlapci ze
starší přípravky, tentokrát se hrálo opět na
domácí půdě a soupeřem byl FK Boletice.
Nutno podotknout, že se hrálo skutečně za
hodně nepříznivého chladného počasí, které
se střídalo s dešťovými přeháňkami.
Hráči nastoupili v této sestavě: Kapitán:
Kamil Hošek, dále hráči: Ondra Lehoczki,
Jakub Virgler, Honza Kaipr, David Holubek,
Dominik Cempírek, Matěj Pavlíček, Jakub
Vindyš Brána: Tomáš Rýzler
Autoři branek:
Hošek
2góly
Virgler
1gól
Holubek 1 gól
Cempírek 2góly
Lehoczki 3góly
Výsledné skóre: Krásná Lípa : Boletice – 9 : 0
(m.alf)

OKRESNÍ
PŘEBOR
POKRAČUJE

Po prvním vítězně odehraném zápase u
nás v Krásné Lípě odehráli chlapci ze starší
přípravky další zápas. Tentokrát se nehrálo na
domácí půdě, ale v Jiříkově v sobotu 13.září.
Lípa nastoupila v tomto složení: Kapitán:
Kamil Hošek, dále hráči: David Holubek, Jakub
Vindyš,Honza Kaipr, Matěj Pavlíček, Ondra
Lehoczki, Jakub Virgler, Tomáš Alfery, Filip
Alfery, Dominik Cempírek. Brankář:Tomáš
Rýzler.
I přesto, že byla opravdu velká zima, kluci
se pustili do boje s Jiříkovem přesně tak, jak
to umí, když chtějí vyhrát. Netrvalo dlouho
a po přesné přihrávce Ondry Lehoczkého
Dominikovi Cempírkovi padl první gól.
Zanedlouho se opakovala úplně stejná
situace, takže už Lípa vedla 2:0. Jiříkovští si
to však nechtěli nechat líbit a tak začali kluky
tlačit. Po nešťastné chybě v útoku a bráně,
nám proklouznul do branky první gól. Takže
do šaten šli kluci po 1.poločase se skórem 2:1.
Ve 2. poločase už padalo gólů více. Díky
soupeřově ruce před jejich bránou, jsme kopali
penaltu, respektive ji kopal Dominik Cempírek
a ostudu nám rozhodně neudělal. Další gól si
střelil Filip Alfery. Krátce po novém rozehrání
vystřelil na bránu soupeře Ondra Lehoczki a
finální dokop tečoval nejmladší hráč zápasu
Tomáš Alfery. Do konce zápasu pak ještě padly
další dva góly, jeden kopl Ondra Lehoczki a na
ten poslední přihrál Dominikovi Cempírkovi.
Takže konečný výsledek Krásná Lípa : Jiříkov
7:1.
Na domácí půdě budou hrát kluci 5.října
v 10:00 s Českou Kamenicí. Všichni jste zváni,
přijďte fandit s námi!!!
(Za všechny fanoušky M. Alf)
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