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Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 5. března 2009

Pří

č
Největší investiční akce tohoto 

roku začíná 

Brtnické 
ledopády 

Rekonstrukce krásnolipského Křinického 
náměstí se dostává do další fáze. 
Po letech projektových příprav město 
v loňském roce získalo na rekonstrukci dotaci 
31 mil. korun z Regionálního operačního 
programu a z rozpočtu ČR, která umožní 
s přijatelným vlastním podílem akci 
realizovat.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele díla 
zvítězila s nejvýhodnější nabídkou děčínská 
fi rma SaM Děčín, a. s.  Jedná se o fi rmu 
s dlouhou tradicí a s bohatými zkušenostmi 
ze silničních a mostních staveb. Je také 
možné očekávat i jistý pozitivní vedlejší efekt. 
Společnost má jeden ze závodů i na Studánce 
u Varnsdorfu a dá se tedy očekávat, že naše 
zakázka přinese práci i lidem z blízkého 
regionu.
V současné době fi nišují přípravy tak, aby 
mohly být v příštím týdnu, pokud to počasí 
dovolí, zahájeny první rekonstrukční práce.
Ty začnou v částech náměstí před hotelem 
Beseda a Domem ČŠ odstraněním asfaltového 
povrchu a odtěžením původní dlažby a části 
podloží.
Rekonstrukce, ač jistě vítána a dlouho 
očekávána, přinese bohužel občanům 
a návštěvníkům řadu omezení a komplikací.
Půjde především o dopravní omezení, 
zhoršený přístup k nemovitostem a do 
obchodů a omezení parkovacích možností. 

Dá se také předpokládat i zvýšený hluk, 
prašnost, či znečištění okolních povrchů, které 
s sebou prostě stavební aktivita takového 
rozsahu přináší.
Ze strany města bude na dodavatele vyvíjen 
maximální tlak, aby k těmto omezením 
docházelo jen v omezené míře a pouze na 
nezbytně nutnou dobu. 
V případě, že dojde v souvislosti s probíhající 
rekonstrukcí k jakýmkoli neočekávaným 
potížím, omezením, či komplikacím, obraťte se 
s vaším podnětem či požadavkem na radnici, 
na tel. číslo 412 354 820 - J. Pakandlová. 
Jen problémy a nedostatky o kterých víme 
můžeme účinně řešit.
V dubnu příštího roku by pak mělo být vše 
hotovo do posledního detailu a město přivítá 
další turistickou sezónu s novou tváří.

(J. Kolář)

Nezapomenutelnou podívanou poskytuje 

letošní zima návštěvníkům Národního parku 

České Švýcarsko. Po několika chudých letech 

jsou letos opět mimořádně krásné tamní 

ledopády. Návštěvníci parku tak opět mohou 

obdivovat ledopády zvané Opona, Betlém, 

Varhany či Velký sloup. Ledopády naleznete, 

pokud se vydáte po zelené turistické značce 

z obce Brtníky. 

 Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.

Netopýr zachránil 
netopýra

Velké překvapení zažil třebíčský dětský oddíl 
Netopýr během svého pobytu na Terénní základně 
Buk v Krásné Lípě. Děti mohly po delší době být 
prvními návštěvníky dosud jen temperovaných 
prostor terénní základny, ve kterých bylo 
s ohledem na nízké venkovní teploty nutné začít 
topit. O prvenství je však připravil jiný tvor, který si 
zde našel zimní úkryt. Teplo předčasně probudilo 
ze spánku mladého netopýra hvízdavého, kterého 
děti objevily zmateného v kuchyňském dřezu.
To, co nám lidem může připadat jako úsměvný 
příběh, pro netopýra mohlo být osudnou chybou. 
Špatně zvolený zimní úkryt by tohoto létajícího 
savce s jistotou stál život, pokud by mu lidé 
nepomohli a zbavili se ho třeba vypuštěním 
z okna. Tomuto krutému údělu však mladý 
netopýr unikl díky pohotovosti dětí a jejich 
vedoucích, kteří kontaktovali Správu Národního 
parku České Švýcarsko. 
Zaměstnanci správy parku netopýra převezli na 
vhodné zimoviště v opuštěné štole v Dlouhém 
dole, kde jsou pro zimní spánek netopýrů ideální 
podmínky. Nyní nezbývá než doufat, že se netopýr 
při nečekaném probuzení příliš nevyčerpal 
a ve zdraví se dočká jara. Dětem a vedoucím 
třebíčského oddílu Netopýr patří poděkování za 
záchranu tohoto podivuhodného tvora.

(Tomáš Salov)

Netopýr hvízdavý (na snímku v rukách našeho 
kolegy Jakuba Judy) si k přezimování hledá 
nejrůznější místa, najít ho můžeme kromě 
přírodních jeskyní i na klidných půdách domů, 
ve štolách, nebo v nepromrzajících sklepích. 
K přezimování mu postačují místa, na kterých 
se teploty pohybují od 2 do 6 celsiových stupňů. 
V létě je jeho potravou drobný létající hmyz, za noc 
dokáže zkonzumovat i několik stovek komárů.
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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, fi nanční 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: Má vlastník pozemku ze zákona přístup ke svému pozemku, i když pozemek leží ve středu 
pole a nevede k němu žádná cesta? Pokud ano, jak k tomu přijde majitel okolního pozemku, když 
mu vlastník přístupem na pozemek poškodí úrodu? 
Odpověď:
Vlastník pozemku má samozřejmě nárok na to, aby se ke svému vlastnictví, tedy pozemku, dostal. 
Vyplývá to z obsahu pojmu vlastnictví. 
Vlastník úrody má samozřejmě nárok na to, aby mu nikdo jeho vlastnictví, úrodu, nepoškodil. I to 
vyplývá z obsahu pojmu vlastnictví. 
V praxi se nepřetržitě stává, že realizace vlastnického práva jednoho vlastníka „naráží“ na jinou realizaci 
jiného vlastnického práva jiného vlastníka a dostává se s ní do střetu. 
Takže platí, že vlastník pozemku má nárok na to, aby se ke svému pozemku dostal. I vlastník či uživatel 
okolních pozemků má nárok na to, aby jím oseté pole nebylo vlastníkem „prostředního“ pozemku 
poškozeno. 
To si vzájemně neodporuje! Takhle to v životě skutečně je! Je nutno najít nějaký kompromis, jak se oba 
vlastníci mohou dohodnout tak, že nenaruší svá vlastnická práva nad přiměřenou míru. Přitom každý je 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku (§ 415 obč. zák.). 
Pokud se nedohodnou, jsou zde dvě základní varianty: 
Vlastník prostředního pozemku bude chodit na svůj pozemek (k tomu má právo) přes okolní pozemky, 
přičemž způsobí nějakou škodu na úrodě. Je povinen způsobit škodu minimální (§ 415). Náhrada škody 
je důsledkem toho, že má své vlastnictví uprostřed osévaného pole a že svůj pozemek užívá.    
Vlastník prostředního pozemku skutečně svůj pozemek nebude využívat, dokud úroda není sklizena. 
Tím mu vzniká škoda, protože kvůli úrodě nemůže svého vlastnictví využívat. Škodu je nutno vyčíslit 
rozumnou ekonomickou úvahou. Náhrada škody je důsledkem toho, že vlastník úrody neřešil, jak se 
vlastník prostředního pozemku na tento pozemek dostane, tedy nedostatečně důsledně dodržel svou 
povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku.  
To není nesmysl, to jsou reálná pravidla, dle nichž by tazatel i vlastník prostředního pozemku měli 
uvažovat. Takže z toho vyplývá, že se v podstatě dohodnout musí, jinak je to (oba) vyjde dráže – budou 
se dlouho a náročně soudit. 

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 23.2. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 26.2. 
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
9.3. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 12.3. 2009 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 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.

KOSTKA 

KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace

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.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Návštìvnost na vybraných místech Národního parku 
Èeské Švýcarsko v roce 2008

V roce 2008 byl v Národním parku Èeské Švýcarsko spuštìn projekt tzv. monitoringu návštìv-
nosti, spoèívající ve sèítání návštìvníkù na vybraných místech národního parku pomocí automa-
tických pøístrojù. Obdobná technologie byla v provozu již od roku 2005 na 9 místech,  v loòském 
roce se díky dotaèním prostøedkùm 15 sèítaèù.  Na Krásnolipsku, tedy 
pro oblast Kyjovského údolí, to znamenalo rozšíøení o 2 místa; sèítání návštìvníkù nyní probíhá 
kromì pøechodu do Nìmecka v Zadní Doubici také u Turistického mostu smìrem na Brtníky a 
na pøístupové cestì ke Kyjovskému hrádku. 

V rámci chránìných území v Èeské republice je použitá metoda unikátní. Skuteènost, že umož-
òuje odhady návštìvnosti na základì dlouhodobého a pøedevším nepøetržitého sledování, je pøed-
mìtem velkého zájmu kolegù z ostatních národních parkù nejen v ÈR - napøíklad Správa NP 
Saské Švýcarsko v tomto roce spustí 8 sèítaèù.  Výsledky mìøení poslouží nejen vlastním 
výzkumùm,  ale také obcím národních parkù nebo napø.  studentùm pøi psaní diplomových prací.

Tomáš Salov, Správa NP Èeské Švýcarsko

podaøilo spustit novou sí� 

Návštìvnost vybraných 
turistických cílù v roce 2008 
(odhad):

Soutìsky Kamenice
Pravèická brána
Šaunštejn
Mariina vyhlídka
Zadní Jetøichovice
Zadní Doubice
Kyjovský hrádek

160 000
175 000
20 000
30 000
40 000
30 000
20 000

Výzkum je financován z finanèních 
mechanismù EHP/Norska.

NP Èeské 
Švýcarsko

NP Saské 
Švýcarsko
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme obyvatele Krásné Lípy, že 
v době od 16. 2. 2009 do 30. 6. 2009 budou 
prováděny stavební práce v ulici Vyhlídky. 
Odborná fi rma bude provádět výstavbu 
nové příjezdové komunikace k pavilonu 
DZR (Palmovka) v č.p. 948. Komunikace 
bude v době od 18.2 do 25.2. zcela 
uzavřena. Trvale bydlícím lidem pracovníci 
fi rmy umožní průjezd ke svým domům.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Klub českých turistů v Krásné Lípě, který 
je od června roku 2008 provozovatelem 
rozhledny na Dymníku, připravuje vydání 
publikaci o této rozhledně. Publikace by 
měla mapovat nejen historii a zajímavosti 
samotné rozhledny, ale i jejího okolí. 
V součastné době probíhá sběr informací. 
Kdo by mohl zapůjčit foto, dobovou 
pohlednici nebo informaci, ať kontaktuje: 
Klub českých turistů,  Nemocniční 26 , 
407 46 Krásná Lípa, hiekev@cbox.cz, nebo 
V. Hieke mob. 728 732 877. 

RŮZNÉ   RŮZNÉ   RŮZNÉ    RŮZNÉ    RŮZNÉ   RŮZNÉ   RŮZNÉ
Nezaměstnanost stoupla o dvě procenta

Humanitární sbírka ošacení

Komunitní centrum hledá dobrovolníky pro sbírku

Zpravodaj Destinačního fondu

Lednová statistika evidence nezaměstnaných 
v Krásné Lípě potvrdila nepříznivý trend 
z minulého měsíce. Oproti prosinci stoupla 
nezaměstnanost ve městě o dvě procenta a blíží 
se sedmnácti procentům. V meziměsíčním 
srovnání nám ve městě přibylo 33 nových lidí 

bez práce. Stejně tak je tomu ve většině měst 
a obcí v regionu.
Okresní průměr je 12,36 %, ve Šluknovském 
výběžku pak 14,55 %. K 31. 1. 2009 bylo ve 
městě evidováno 291 uchazečů o zaměstnání, 
z toho 120 žen. 

Diakonie Broumov a komunitní centrum 
pořádají humanitární sbírku ošacení. 
Vybíráme:
• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, 
 dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
 záclony, látky
• Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, 
 skleničky, vše jen funkční
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a 
 deky
• Knihy

České Švýcarsko o.p.s. vydala první číslo 

bulletinu – zpravodaj Destinačního 

fondu Českého Švýcarska. Vycházet bude 

každý měsíc, je určen  přátelům a členům 

destinačního fondu Českého Švýcarska a má 

informovat o novinkách a aktivitách v oblasti 

rozvoje cestovního ruchu  v regionu Českého 

Švýcarska. Na uvedeném odkazu najdete 

také základní informace o destinačním 

fondu: http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/

destinacni-fond-ceske-svycarsko/

Aktuality z OPS: 

• Probíhá příprava Katalogu ubytování pro 

 nadcházející sezonu. 

• V rámci dopravní obslužnosti turistického 

 regionu se tvoří Turistický jízdní řád 2009, 

 který bude obsahovat veškeré autobusové, 

 vlakové a lodní spoje v regionu Českosaského 

 Švýcarska.

• Organizuje se druhé aktualizované vydání 

 publikace „Nejkrásnější výhledy na 

 Českosaské Švýcarsko“.

Hledáme dobrovolníky pro pořádání humanitární sbírky ošacení ve dnech 9. – 11. 3. 2009 v časech 
10 – 12 hod. a 14 - 18 hod. Sbírka je pořádána v Domě služeb. Úkolem dobrovolníků bude: převzít 
darovaný textil a potřeby, zabalit vše do pytlů a připravit na odvoz, zajistit pořádek a následný úklid 
místnosti. Dobrovolníci se mohou hlásit v komunitním centru. 

Věci, které nám prosím nenoste:
• obnošené boty, svetry, 
• elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
• nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
• dětské kočárky - ty se transportem 
 znehodnotí

Sbírka se uskuteční v domě služeb, 1. patro 
(bývalá prodejna hodinářství) 
Od pondělí 9. 3. do středy 11. 3. 2009 
v časech 10:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 hod.

Evidovaní uchaze i Míra
název m sta, obce, oblasti celkem ženy muži 1 2 3 4
Varnsdorf 1213 621 592 14,27% 51,20% 114,33% 8498
Dolní Podluží 84 40 44 13,44% 47,62% 112,00% 625
Horní Podluží 61 21 40 15,17% 34,43% 119,61% 402
Ch ibská 162 76 86 22,22% 46,91% 108,00% 729
Ji etín pod Jedlovou 38 18 20 13,77% 47,37% 105,56% 276
Rybništ 56 28 28 16,09% 50,00% 121,74% 348
Varnsdorfsko 1614 804 810 14,84% 49,81% 113,74% 10878
Rumburk 671 307 364 11,41% 45,75% 113,54% 5880
Ji íkov 348 164 184 18,79% 47,13% 110,48% 1852
Krásná Lípa 291 120 171 16,90% 41,24% 112,79% 1722
Doubice 6 2 4 12,24% 33,33% 150,00% 49
Staré K e any 118 53 65 21,69% 44,92% 110,28% 544
Rumbursko 1434 646 788 14,27% 45,05% 112,47% 10047
Šluknov 467 206 261 16,21% 44,11% 115,31% 2881
Dolní Poustevna 102 48 54 10,30% 47,06% 118,60% 990
Mikulášovice 189 83 106 14,63% 43,92% 108,00% 1292
Velký Šenov 155 67 88 15,33% 43,23% 119,23% 1011
Lipová 47 13 34 14,97% 27,66% 97,92% 314
Lobendava 29 10 19 19,33% 34,48% 100,00% 150
Vilémov 56 29 27 9,93% 51,79% 130,23% 564
Šluknovsko 1045 456 589 14,51% 43,64% 114,08% 7202
Šluknovský výb žek 4093 1906 2187 14,55% 46,57% 113,38% 28127

Vysv tlivky: 1 = celkem evidovaných/po et ekonomicky aktivních obyvatel
2 = celkem evidovaných žen/celkem evidovaných
3 = pom r mezi sledovaným a p edchozím m sícem
4 = po et ekonomicky aktivních obyvatel

Veškeré sou ty vychází z po t  dosažitelných uchaze .

                                                                                                           
 

eské Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se Správou Národního parku eské Švýcarsko  
Vás zvou na cyklus ve erních p ednášek  

s pracovníky Správy NP Š 
 

     
 
 
 
 
 

23. 2. 2009  Rostlinstvo NP Š 
   P ednáší: I. Marková 
 

25. 2. 2009  Pé e o lesy v eském Švýcarsku 
   P ednáší: D. Šteflová 
 

23. 3. 2009  Bezobratlí živo ichové NP Š a reintrodukce lososa obecného 
   P ednáší: M. Trýzna 
 

30. 3. 2009  Obratlovci NP Š 
   P ednáší: R. Nagel 
 
 
Místo konání:  D m eského Švýcarska na nám stí v Krásné Líp  

as:    od 17:00 
Vstupné:   50 K  (v cen  je káva, aj a malé ob erstvení) 
 
P ednášky jsou sou ástí kurzu „Pracovník regionální turistiky v chrán ných územích“. 
Na p ednášky navazují exkurze, které budou probíhat od dubna do ervence. 
Více informací naleznete na www.ceskesvycarsko.cz.  
V p ípad  zájmu nahlaste svou ú ast na  této adrese: Št pánka Dlouhá, e-mail 
vzdelavani@ceskesvycarsko.cz i tel. 412 383 000, 775 552 791. 

T ŠÍME SE NA VÁS! 

                   Národní park  
ESKÉ  ŠVÝCARSKO 
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ola Krásná Lípa, okres D ín, I O: 727 42 526, íslo ú
dním rejst íku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v 

Německo - české setkání

Lyžařský kurz naší 
základní školy

Recitační soutěž

Spolupráce s Mittelschule Zittau má na 
naší škole již dlouholetou tradici. Obě školy 
společně pořádají mnoho akcí a jednou z nich 
jsou již tradiční zimní setkávání. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Společně obě školy  opět 
uskutečnily lyžařský výjezd do Janova 
a to v termínu od 26.1.- 31.1. 2009. 
Přihlášené děti měly možnost strávit týden 
v krásném prostředí Jizerských hor, kde si 
nejenom skvěle zalyžovaly díky výborným 
sněhovým podmínkám, ale každý večer 
si společně s německými dětmi zahrály 

Vše začalo v pondělí 19. ledna, kdy se někteří 
žáci 7. a 8. ročníků sešli na náměstí a odjeli 
autobusem do Horního Podluží na sjezdovku. 
Tam nás nejdřív rozdělili naši vedoucí do 
dvou skupin:  v jedné byli naprostí začátečníci 
(Sněženky), co na lyžích ještě nikdy nestáli, 
nebo co to někdy zkusili a víc už netrénovali, 
ve druhé skupině (Machři) byli ti, co lyžují 
už několik let a daří se jim zvládat jakékoliv 
terény.
Dopoledne jsme trénovali na svahu ve 
skupinách, potom jsme se sešli v restauraci 
na polévce a teplém čaji, trochu jsme si 
odpočinuli a následoval odpolední výcvik. 
Jezdili jsme do půl čtvrté, pak jsme se přezuli 
a odešli na nádraží, abychom se vlakem vrátili 
zase do Lípy.
V úterý nás zaskočil déšť a nevlídno, takže 
jsme byli nuceni zkrátit výcvik a už po obědě 
jsme odjeli, naprosto zmáčení a promočení, 
autobusem domů, do tepla a sucha.
Ve středu byl odpočinkový den ve škole, 
učitelé nám promítli fi lm o lyžování, viděli 
jsme, jak bychom to měli všechno dělat, 
povídali jsme si o nebezpečí na horách 
a zkoušeli si, jak dát první pomoc při různých 
úrazech na sjezdovce.
Čtvrtek byl přímo stvořen pro celodenní 
lyžování, obloha modrá, bez mráčku, slunce 
zářilo ostošest, takže jsme si pěkně zalyžovali. 
I ti začátečníci už zvládli jízdu na vleku a pak 
hlavně zdolávali nástrahy celé sjezdovky. 
V pátek už jsme byli docela unaveni, a tak náš 
výcvik, a tím i celý kurz byl zakončen o trochu 
dříve. Celí šťastní, že jsme to přežili v pohodě 
a bez úrazu, jsme se vrátili  domů.
Lyžařský kurz se nám všem moc líbil, bylo tam 
spousta zábavy, prostě jsme si to užili a klidně 
bychom zas vyrazili znovu.

(V. Podhorská, Ž. Vítková, S. Bartošová a K. 
Valentová, 7. B)

Začátkem února proběhla na Základní škole v Krásné Lípě recitační soutěž o postup do dalšího 
kola, které proběhne v Rumburku koncem února. Z jednotlivých tříd byli vybráni ti nejlepší, kteří 
pak recitovali ve školním kole. 
1. kategorie
2.A Josef Antonín Čapek        2.B Filip Skokan
          Jana Dusková                               Danuška Caklová
          Marek Virgler                               Tomáš Rýsler
 
3.A Martina Danková               3.B Libor Král
          Jakub Volenec                               Zuzana Brzáková
          Filip Hroník                                   Nela Cihlářová
          Veronika Danková
Postoupili: Libor Král a Filip Skokan

2. kategorie
4.A František Čapek                               4.B Adam Ferenc
 Adriana Marschnerová                                Klára Prokešová
 Viktoria Marschnerová                                Martin Fritsche
 Kristýna Staňková                                      Tereza Langová
 Dominik Cempírek                                     Jonáš Čejka
 Lukáš Hrneček
5.A Petra Karmanová                             5.B Marketa Dvořáková
 Ondřej Lehoczki                                         Kristýna Petružálková
 Eliška Halušková                                        Zuzana  Indráková
 Barbora Černá                                           Nikola Mullerová
Postoupili:  František Čapek, Jonáš Čejka.

3. kategorie  (6. – 7. ročník)
Zúčastnili se: K. Plotová ( jediná postoupila), 
T. Hnuta, M. Zíma, D.  Hučková, S. Jadrníčková, 
P. Vondráček, M. Brabník, L. Surmajová, 
M. Dimitrovová.

4. kategorie ( 7. – 8. ročník)
Gorgová Adéla, Hamerská Martina, Stecker 
Martin. – nepostoupil nikdo. 

ZŠ A MŠ NABÍZÍ:
zadarmo - školní židle a lavice 

k prodeji - skříně a skříňky

(v hodnotě od 50Kč – 200 Kč)

ZŠ (zadní vchod):  

25.2., 14.00 – 16.00 hod.

MŠ Motýlek:  26.2., 14.00 -16.00 hod.

spoustu zábavných her pod vedením Petra 
Hořeňovského nejen v chatě, ale i venku 
na sněhu. Třetí – kritický - den na horách si 
děti užily na výletu do Babylonu v Liberci. 
Poslední den pobytu byly připraveny pro děti 
závody ve slalomu. Z počátečního stýskání 
některých dětí a maličkých pochybností nad 
tím, jak se spolu budou s německými dětmi ve 
skupinách dorozumívat, byl nakonec úžasný 
týden, na který budeme všichni určitě dlouho 
vzpomínat. 

(m.alf )

Jarní prázdniny v ZŠ Krásná 

Lípa připadají na týden 

od 2.3. do 6.3. 2009
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Ples školy

Není ABBA jako 
ABBA

NValentýnskou 
kytičku uvázal 

chlap

Malí hudebníci z Krásné Lípy slavili 
úspěch

Opět se otevřela plesová sezóna, pánové 
se oblékli do slušivých obleků a dámy do 
vzletných rób a vyrazili plesat.
Na konci ledna se uskutečnil dlouho očekávaný 
již šestý „PLES ŠKOLY“ pořádaný 
Základní školou a Mateřskou školou Krásná 
Lípa a občanským sdružením Rodiče pro 
školu. 
Ani sílící vlna chřipkové epidemie nedokázala 
odradit tanečníky od plesového křepčení 
a tak byly lístky na tuto událost rozprodány 
téměř okamžitě.
V nabitém sále se plesalo pod taktovkou 
hudební skupiny U – STYLE dlouho do noci 
a nechyběl ani kulturní program v podání 
MŠ MOTÝLEK, kterou obstarala p. uč. Marcela 
Široká se svým tanečně - dramatickým 
kroužkem. Byl naladěn - po vzoru letošního 
hitu Mama mia - do rytmu šedesátých let. A tak 
se před našima očima děti změnily v taneční 
skupinu ABBA a její balet. Slušivé kostýmy 
dětiček vzešly (jako již tradičně) z šikovných 
rukou p. Karmanové a děti se v tanečních 
kreacích rozhodně nedaly zahanbit dospělými 
a po zásluze sklidily velký aplaus.
Potom již vypukla zábava a tančení, vyplněné 
prodejem malé tomboly, která byla vskutku 
malá jen podle názvu a čítala 431 položek 
a zároveň losováním tomboly hlavní, jejíž 
úctyhodný počet třiceti pěkných dárků skýtal 
aspoň malou naději, že se na každého dostane 
nějaká ta výhra.. Spokojeni byli sice jen někteří 
šťastlivci, ale pro útěchu ostatním snad postačí, 
že úctyhodný výtěžek plesu poputuje jako již 
tradičně zpět k rukám 
dětí, které ho využijí nejen na školních 
výletech, ale i jiných aktivitách pořádaných 
ZŠ a občanským sdružením „Rodiče pro školu“ 
, jehož prioritou právě dětská spokojenost 
a úzká spolupráce se školou je. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
spolupořadatelům, kteří se starali, aby se 

zábava vydařila a vše šlo jako po másle 
a v neposlední řadě také sponzorům, kteří se 
i v této těžké „krizové“ době nerozpakovali dát 
své dary na doboru věc a pro blaho dětí.
Tady jsou:
Hlavní tombola:
SPURNÝ Krásná Lípa, DEMOS s.r.o. , VENTOS, 
ing. Petr Hanek Staré Křečany, EUROGREEN 
Jiřetín pod Jedlovou, RODIČE PRO ŠKOLU, 
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, OCELOT Krásná Lípa, 
TO MI Varnsdorf, Pavel Kubáň Krásná Lípa, 
Family KUBÁŇOVA Krásná Lípa, Veterinární 
ordinace, MvDR. Rastislav Schnierer Rumburk, 
PETOBAKING – pekařská technika Tomáš 
Ticháček, správa NP ČŠ, České Švýcarsko o. 
p. s., KOLONIÁL Richard Jäckel, RELAX Krásná 
Lípa, Potraviny B. Vorlíček, GPJ Tomáš Jakl 
Rybniště, NELLSPORT L.Uršitzová, VENEZIE 
Krásná Lípa

Legendární švédská hudební skupina ABBA 
se na pódia, která znamenají svět, vrací 
v nejrůznějších podobách. Ta poslední byla 
zlatá, mladá a malá, na podium vtrhla se svým 
hitem Mama mia a měli ji možnost vidět ti, 
kteří přišli plesat na ples krásnolipské základní 
školy.

Uvázat vlastní kytičku z živých květin a vůbec 
základům techniky vázání květin učil zájemce 
v předvečer sv. Valentýna v krásnolipském 
komunitním centru Miroslav Řebíček. 

10. února 2009 byla po celé dlouhé odpoledne 
atmosféra v koncertním sále rumburské 
Základní umělecké školy (ZUŠ) jako při 
maturitě. ZUŠ Rumburk zde pořádala školní 
kolo „Celostátní soutěže ZUŠ – dechových 
nástrojů“. Do sálu před komisi postupně 
přicházelo jedno dítko za druhým, a to ze všech 
poboček: Rumburk, Vilémov, Mikulášovice, 
Dolní Poustevna, Šluknov, Jiříkov a Krásná 
Lípa. Někteří z nich si poprvé zkusili účinkování 
s profesionálním klavírním doprovodem. Slyšet 
jsme mohli zobcové a příčné fl étny, klarinety 
i fagoty. A jak dopadli reprezentanti Krásné 
Lípy? Patrik Vondráček, Lukáš Hrneček i Petr 
Kaštánek se každý ve své kategorii umístili 
na PRVNÍM místě! Všem třem patří velká 
gratulace a paní učitelce Schnittnerové ještě 

větší poděkování za perfektní přípravu žáků. 
                     (Lada Hrnečková)

Tombola:
Cyklistická prodejna p. Vích, Dětský domov 
Krásná Lípa, Kino Krásná Lípa,  KČT Krásná 
Lípa, Květinka Romana Koudelová, Lékárna 
Krásná Lípa, Mágrovi Rumburk, Město Krásná 
Lípa, NOBILIS TILIA s.r.o. Krásná Lípa, NOVIA 
FASHION Krásná Lípa, OPTIKA Hrdličková 
Rumburk, Pc.obchod.com Bc.Jan Böhme 
Rumburk, Potraviny Hlinka, Prodejna p. Jana 
Votápková, SPORTLIFE Centrum Rumburk, 
Stavebniny Partner Krásná Lípa, Světlana 
Heeneová, Masérské a regenrerační služby K. 
L., Technické služby Krásná Lípa, TISK Šedivý 
Krásná Lípa, UHLÍ KOPECKÝ Krásná Lípa, 
Večerka Vungoc Dan, Krásná Lípa, ZABAL 
Varnsdorf, Železářství Semelka

(za ZŠ a MŠ Krásná Lípa a o. s. Rodiče pro 
školu D.Lehoczká)
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POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY  POZVÁNKY
NOVÁ VÝSTAVA NA 

SCHODECH
Výstavu věnovanou dvaceti letům 
krásnolipských masopustů si můžete 
prohlédnout na schodech Městského úřadu 
v Krásné Lípě. 

Výstava Cikcak světem 
v galerii Továrna

Portréty lidí, zvířat i krajiny Jižní Ameriky, 
jihovýchodní Asie a jižní Afriky fotografa 
Martina Pluhaře můžete až do 28. února vidět 
v krásnolipské galerii Továrna. 
Upozorňujeme na změnu otevíracích hodin 
v Továrně a provozu galerie: 
Po-Pá 11:00-18:00 – galerie otevřena pouze na 
požádání u obsluhy restaurace 
So 11:00-18:00 - otevřeno 
Ne 14:00-18:00 – otevřeno

SKIKARNEVAL
Vezměte děti a  oblékněte jim i sobě masky. 
Zabalte  boby, sáňky, snowboardy, lyže, třeba 
i igelit a přijďte 22.února ve 13:00 do Skiareálu 
v Horním Podluží, kde Hitrádio Crystal pořádá 

Skikarneval. Čeká na vás hromada zábavy 
a soutěží o spoustu zajímavých cen. Soutěžit se 
bude ve slalomu, lyžařské akrobacii, ve skoku 
na  všem co jezdí po sněhu a samozřejmě 
nebude chybět vyhlášení nejlepší masky.

Oživené památky 
v Krásné Lípě

Interaktivní seminář Oživené památky 
připravila na 16. březen České Švýcarsko 
o.p.s. Seminář je určen všem průvodcům, 
kastelánům a správcům přírodních, kulturních 
či technických památek, kteří touží ozvláštnit 
prohlídku památky, potěšit široké spektrum 
návštěvnických skupin a načerpat inspiraci 
pro svou práci. Seminář je zaměřený na rozvoj 
kreativity a nácvik dovedností průvodce. 
Oživené památky se pro velký zájem opakují již 
podruhé. Tentokrát se však představují ve zcela 
novém kabátě se spoustou nových nápadů, 
užitečných doporučení a triků a hlavně pod 
vedením skutečných odborníků. 

Skryté obrazy Českého 
Švýcarska

Dvoudenní fotografi cký workshop pro 
amatéry a začínající fotografy Skryté obrazy 

Českého Švýcarska připravila o. p. s. České 
Švýcarsko v termínu 28. 2. – 1. 3. 2009. 
Workshop se hodí pro všechny ty, kteří 
mají fotografování jako koníčka a rádi by se 
v této dovednosti zlepšili, naučili se používat 
více funkcí svého fotoaparátu, dokázali 
svým obrázkům vtisknout duši a šmrnc. 
Podrobné informace včetně harmonogramu 
a profi lu lektora naleznete na http://www.
ceskesvycarsko.cz/ops/fotoworkshop/.

Kulturní kalendář na rok 
2009

I letos bude žít Krásná Lípa bohatým 
a pestrým kulturním, sportovním či 
společenským životem. Na základě podkladů 
od krásnolipských zájmových organizací, 
sportovních oddílů a dalších subjektů byl 
sestaven Kalendář kulturních a sportovních 
akcí pro rok 2009. 
V průběhu roku navíc jistě proběhne i celá 
řada dalších, aktuálně zařazených akcí, které 
kalendář vzhledem k termínu své uzávěrky 
nemohl obsáhnout. 
Pokud k letošní nabídce přidáme i pravidelné 
neinzerované aktivity (např. promítání kina, 
výstavy, atd.), je jistě z čeho vybírat. 
Podrobný kalendář naleznete webových 
stránkách města.

NOVÁ SOUTĚŽ: 
Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Komunitní centrum - Kostka nabízí a chystá

Připravili jsme pro Vás malou soutěžní hru. 
Ve Vikýři se občas objeví fotografi e nějakého 
zajímavého zákoutí Krásné Lípy a Vaším 
úkolem bude uhodnout, o co se jedná a kde se 
objekt nachází. Kdo do týdne od vydání Vikýře 
na kartičce o rozměrech poloviční pohlednice 
správně odpoví, připíše svoji adresu a kartičku 
odevzdá v informačním středisku na náměstí, 
nebo správnou odpověď pošle na e-mailovou 
adresu milan.sudek@seznam.cz bude zařazen 
do losování o tři volné vstupenky do našeho 
kina. Ale tím to nekončí. Správné odpovědi na 
úkoly ze všech Vikýřů  budou v prosinci znovu 
slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné 
výhry.
Pro začátek něco lehkého. Kde se fotografovaný 
objekt nachází?

Půjčování kostýmů
V komunitním centru si lze vypůjčit kostýmy 
pro děti na maškarní akce. Jsou tu kostýmy 
vodníka, Bořka stavitele, šášy, piráta, víly 
apod.
Komunitnímu centru také můžete věnovat 
kostýmy pro děti i dospělé, které se Vám už 
nehodí. 

Darujte poukaz
Na kurz barvení textilu (techniky batikování, 
malování na hedvábí, 3D, savování apod.) 

si v komunitním centru můžete zakoupit 
dárkový poukaz v hodnotě 450 Kč.  Dárkový 
poukaz je platný pro celý rok 2009 a umožňuje 
absolvovat 10 dvouhodinových lekcí.

Respektovat  a být 
respektován

Ještě čtyři volná místa zbývají v kurzu 
výchovných a motivačních postupů 
a komunikačních dovedností široce 
použitelných při výchově dětí i v komunikaci 
dospělých mezi sebou. Kurz vedený 
psychology Pavlem a Tatjanou Kopřivovými 

je vhodný pro rodiče, učitelky a učitele MŠ, 
ZŠ, SŠ, vychovatele a další zájemce a je 
naplánován na dny 24.-27. března. 
Přihlášky jsou k dispozici v komunitním centru 
a na webových stránkách komunitního centra: 
http://www.krasnalipa.cz/kccs

Kurz prořezávání stromků
Pod odborným vedením Miroslava Řebíčka 
se v pondělí 23. února na praktické ukázce 
naučíte, jakým způsobem v zimním období 
prořezat stromky. Sraz je v komunitním 
centru v 16:00, odkud půjdete k ukázkovým 
stromům. Poplatek 30,- Kč.

 

 

Vás srde n  zve na workshop 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreativita (tvo ivost) je schopnost vytvo it n co nového, 
zajímavého, cenného, neobvyklého. Podstatou tvo ivosti je 
nacházet nové vztahy, otevírat nové možnosti, odchylovat 
se od b žných ešení, schopnost ešit problémy 
poznáváním originálních postup .  
 
Tvo ivost je zdrojem zlepšovacích nápad  na pracovišti, 
efektivních zm n v pracovním procesu i osobním život . Je 
to dar, který v sob  má skrytý každý z nás… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cíl kurzu: 

Získat nové nám ty a p ístupy k ešení problém .  
Vzbudit zájem, podpo it produkci kreativních nápad .  
Vytvo it d v ru ve vlastní tvo ivost a ke schopnostem ešit problémy.  
Vytvo it pozitivní postoj k tvo ení jako takovému. 
Dokázat t žit inspiraci ze svých vlastních zdroj . 

Co se v kurzu dozvíte: 

Co je problém a problémová situace? 
Jaké jsou zásady kreativity a jak ešit problémy? 
Naše brzdící mechanismy – znám své stereotypy? 
Jaké jsou efektivní metody podporující ešení problému? 
Jaké jsou nové kreativní techniky a principy myšlení? 

 
 
Lekto i: Mgr. Aneta Pavlová Zemanová a MgA. Luboš Pavel 
 
Podrobnosti a p ihlášku: naleznete na www.ceskesvycarsko.cz.  
Vypln nou p ihlášku prosím zasílejte na e-mail vzdelavani@ceskesvycarsko.cz. 
P ihláška bude potvrzena okamžikem p íjmu platby na ú et eské spo itelny a. s., 
. ú. 927 926 319/0800.  

 
T ŠÍME SE NA VÁS!   

KREATIVNÍ  
EŠENÍ PROBLÉM  

Termín: 25. 2. 2009 

Místo konání: 
D m eského 
Švýcarska na 
nám stí v Krásné 
Líp  
 

as: 9 – 17 hod. 
 
Cena: 990,- K  
V cen  je lektorné, 
studijní materiály, 
ob erstvení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po adatel: 
eské  

Švýcarsko o. p. s. 
 
 
 
Kontaktní osoba: 
Št pánka Dlouhá 
Tel. 412 383 000, 
       775 552 791 
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USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 45. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.02.2009

I. Hlavní program 
Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 45 - 01
RM schvaluje smluvní pokutu v souladu čl. 8 odst. 8.1 SOD 
č. 2008/11/26-189 společnosti Prolemax s. r. o., Plzeň.
Z důvodu zmírnění tvrdosti smluvní pokuty se tato stano-
vuje na částku 100 000 Kč.
RM schvaluje vzájemný zápočet pohledávek s fakturou č. 
50080463 společnosti Prolemax s. r. o., Plzeň, s vyměřenou 
smluvní pokutou města a schvaluje úhradu konečné 
pohledávky.
II. Došlá pošta 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 45 - 02
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 2818/1 
o výměře 870 m2, k. ú. Krásná Lípa Libuši a Josefu Kno-
blochovým, Krásná Lípa, Čapkova 40 z důvodu zachování 
kontinuity přístupu.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 45 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 1789/1 o výměře 2362 m2, k. ú. Krásná Lípa;
a části p. p. č. 239, p. p. č. 319/2, p. p. č. 2748/37,
p. p. č. 2750/1, p. p. č. 2983, p. p. č. 3159, p. p. č. 3161,
vše k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 45 - 04
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 
č. 99/23/70/018 (nájemce Marie Vaňková, Praha 4, Bo-
janovická 2711/3), kterým veškerá práva a povinnosti 
ze smlouvy vyplývající přechází na Filipa Vaňka, Praha 4, 
Vídeňská 433/127.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 45 - 05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 
2008/23/15-36, kterým se v bodě 2 doplňuje nájemce 
Čavdar Bojčev, Krásná Lípa, Štefánikova 5.
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 45 - 06
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1749/1, k. ú. Krásná Lípa 
z hlediska ÚP pro PF ČR Děčín. 
Sdělení k pozemkům
Usnesení RM č. 45 - 07
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 765, k. ú. Krásná Lípa z hl-
ediska ÚP pro PF ČR Děčín.
Byty
Usnesení RM č. 45 - 08
RM schvaluje pronájem bytu č. 22, Nemocniční 1137/6, 
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1. Hana Vrabcová, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa
2. Jindřiška Svobodová, Rumburská 977, Šluknov
3. Jitka Teplá, Nemocniční 1056/19, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 45 - 09
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Mánesova 294/24, Krásná 
Lípa Kateřině Nedbálkové, Krásný Buk 31, Krásná Lípa.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní 
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 45 - 10
RM schvaluje pronájem bytu č. 27, Nemocniční 1149/12A, 
Krásná Lípa Janě Baranové, Potoční 531/5, Krásná Lípa za 
podmínky schválení převodu práv a závazků k bytu Zas-
tupitelstvem města Krásná Lípa. 
Zábor veřejného prostranství.
Usnesení RM č. 45 - 11
RM schvaluje Stavebnímu bytovému družstvu občanů 
Průkopník se sídlem Štefánikova 454, Varnsdorf, bezplatný 
pronájem veřejného prostranství na p. p. č. 1307/1 okolo 
panelového domu v Nemocniční ulici č. p. 1065 v rozsahu 
pruh cca 1 m z důvodu stavby lešení (akce Zateplení fasády 
a výměna oken). RM schvaluje zábor veřejného pros-
tranství pro umístění 1 ks kontejneru za paušální částku 
3 000 Kč, splatnou před započetím záboru veřejného pros-
tranství na účet města, nebo v pokladně Městského úřadu 
v Krásné Lípě. Zábor veřejného prostranství bude probíhat 
v termínu od 01.04.2009 do 30.10.2009.
Zábor veřejného prostranství
Usnesení RM č. 45 - 12
RM schvaluje bezplatný pronájem veřejného prostran-
ství na p. p. č. 3161 a p. p. č. 317/2, vše k. ú. Krásná Lípa 
společnosti DEMOS s. r. o., Masarykova 602, Krásná Lípa, 

pro umístění lešení v průběhu realizace rekonstrukce ob-
jektu ul. Pražská 278/4 do 30.04.2010.
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na p. p. č. 3161, 
k. ú. Krásná Lípa za paušální částku 3 000 Kč.
III. Různé 
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 45 - 13
RM se seznámila s orientačním vytyčením p. p. č. 569, k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy a ukládá Vladimíře Doškové projednat 
s žadatelem směnu části p. p. č. 569, k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za část p. p. č. 28/7, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy zasahující 
do místní komunikace.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 45 - 14
RM projednala orientační vytyčení p. p. č. 176/1, k. ú. Ky-
jov u Krásné Lípy a schvaluje oddělení části pozemku za-
braného místní komunikací. 
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 45 - 15
RM ukládá Vladimíře Doškové vyvolat jednání s Libuší 
a Josefem Knoblochovými o vykoupení veřejné cesty po 
p. p. č. 1323/2, k. ú. Krásná Lípa.
Věcné břemeno
Usnesení RM č. 45 - 16
RM doporučuje ZM schválit dodatek ke smlouvě mezi 
městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem Ústí nad Labem 
o zřízení věcného břemene k p. p. č. 2989/2, k. ú. Krásná 
Lípa, kterým se od 01.01.2009 zřizuje věcné břemeno 
bezúplatně. 
Byty
Usnesení RM č. 45 - 17
RM schvaluje pronájem bytu č. 1, Nemocniční 1149/12A, 
Krásná Lípa v obecním zájmu Blance Hlavové, Studánecká 
186/9, Krásná Lípa za podmínky schválení převodu práv 
a závazků k bytu Zastupitelstvem města Krásná Lípa. 
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 45 - 18
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2008/22/27 
- 231 uzavřené s Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa. Dodatkem se doba bezplatného 
pronájmu nebytových prostor prodlužuje na neurčito 
s měsíční výpovědní lhůtou.
Pronájem movitého majetku
Usnesení RM č. 45 - 19
RM schvaluje dodatky:
- k nájemní smlouvě č. 2002/21/11-181 s fi rmou Křinice 
Krásná Lípa, s. r. o., Masarykova 246/6, Krásná Lípa,
- k nájemní smlouvě č. 2003/22/17-072 s Josefem Gal-
bavým, Nemocniční 1731, Varnsdorf,
- ke smlouvě o výpůjčce č. 2008/42/27-208 s Lucií 
Uršitzovou, Pletařská 20/1, Krásná Lípa,
všechny dle předložených návrhů s účinností od 
01.01.2009.
Elektronické komunikace
Usnesení RM č. 45 - 20
RM schvaluje dohodu a ukončení smlouvy Novera duo č. 
2007/2630/00015, objednávku služby Novera telefonní 
volba, objednávku služby Novera DSL a dodatek ke 
službě Novera telefonní volba s fi rmou GTS NOVERA, a. s., 
Přemyslovská 2845/43, Praha 3 dle předložených návrhů.
WiFi síť kotelny
Usnesení RM č. 45 - 21
RM schvaluje nabídku na připojení objektu Informačního 
centra na Centrální dispečink kotelen města rozšířením 
stávající sítě WiFi a propojení vnější kamery objektu na síť 
města s tím, že tato akce bude realizována fi rmou JVB En-
gineering s. r. o., Rumburk, která je hlavním dodavatelem 
Centrálního dispečinku.
Individuální žádosti o změnu ÚP
Usnesení RM č. 45 - 22
RM doporučuje ZM schválit seznam individuálních žádostí 
občanů o změnu ÚP s návrhem na respektování či odmít-
nutí požadavku na změnu.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 45 - 23
RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Krásná Lípa a fi rmou ČEZ Dis-
tribuce a. s. IČ 27232425, Teplická 874/8, Děčín na uložení 
el. kabelu do p. p. č. 98 a p. p. č. 2746/11, k. ú. Krásná Lípa.
Odkoupení pozemků od fi rmy Benzina.
Usnesení RM č. 45 - 24
RM souhlasí s dalším jednáním s fi rmou BENZINA s. r. o. 
o odkoupení pozemků pod cyklostezkou u čerpací stanice 
v Krásné Lípě.

Tržní odhad
Usnesení RM č. 45 - 25
RM schvaluje zadání zpracování tržního odhadu na objekt 
č. p. 5/506, Krásná Lípa.
Zhodnocení volných fi nan. prostředků města Krásná 
Lípa
Usnesení RM č. 45 - 26
RM z přijatých nabídek na zhodnocení volných fi nančních 
prostředků města Krásná Lípa schválila pořadí nabídek 
a rozložení volných fi nančních prostředků města na jed-
notlivé bankovní instituce a ukládá vedoucí fi nančního 
odboru zajistit její realizaci.
RM doporučuje ZM schválit nabídku dalších bank na zhod-
nocení volných fi nančních prostředků města Krásná Lípa 
a zvýšit limit fi nančních prostředků ke zhodnocování.
4. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2008
Usnesení RM č. 45 - 27
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2008 v předloženém 
znění.
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 28
RM doporučuje ZM na základě snížení státního příspěvku 
na provoz příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 
2008 schválit snížení neinvestičního příspěvku na provozní 
výdaje ZŠ a MŠ na částku 3 656 Kč.
RELAX Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 29
RM doporučuje ZM schválit úhradu doplatku DPH z činností 
RELAX Krásná Lípa za r. 2007 ve výši 10 203 Kč z rezervního 
fondu RELAX.
Audit RELAX Krásná Lípa
Usnesení RM č. 45 - 30
RM schvaluje návrh smlouvy o provedení kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky /auditu/ u příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa se společností AUDIT OBCE 
s. r. o., Příbram v předloženém znění.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 45 - 31
RM schvaluje pojistnou smlouvu č. 5609071646 
pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu 
způsobenou zaměstnavateli - městu Krásná Lípa s KOOP-
ERATIVA pojišťovnou, a. s. 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Usnesení RM č. 45 - 32
RM schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 
5600678643 pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
za škodu způsobenou zaměstnavateli městu Krásná Lípa 
s KOOPERATIVA pojišťovnou, a. s.
Smlouva o dílo
Usnesení RM č. 45 - 33
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo č. 2009/11/19-
34 mezi Městem Krásná Lípa, Masarykova 6, Krásná Lípa 
a fi rmou KOVOAGREX Rostislav Zapletal, Folknářská 21, 
Děčín na dodávku a montáž skleníku v areálu Technických 
služeb.
Zrušení sazebníku prací a služeb
Usnesení RM č. 45 - 34
RM ruší k 01.01.2009 sazebník prací a služeb TS Krásná 
Lípa č. 1/2001 schválený usnesením RM č. 65-25 ze dne 
13.09.2001 a doplněný usnesením RM č. 14-40 ze dne 
12.06.2003.
Pronájem Sportbaru
Usnesení RM č. 45 - 35
RM vyhlašuje záměr pronajmout od 01.05.2009 nebytové 
prostory - objekt restaurace Sportbar ve Sportovním areálu 
Českého Švýcarska dle podmínek v předloženém znění.
Provozní řád sportovišť
Usnesení RM č. 45 - 36
RM schvaluje provozní řád sportovišť města Krásná Lípa 
s účinností 01.03.2009, dle předloženého návrhu.
Separovaný odpad
Usnesení RM č. 45 - 37
RM schvaluje ceník služeb za sběr a likvidaci oddělitelných 
složek komunálního odpadu společnosti Pro EKO - Ing. Mi-
lan Hulán, Gen. Svobody 1905, Varnsdorf v předloženém 
znění a s účinností od 01.03.2009.
Kostka Krásná Lípa - projekty
Usnesení RM č. 45 - 38
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p. o. podání žádostí 
o dotaci na projekty:
1) Prádelna v kostce.
2) S rodiči do školky
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Krásná Lípa - Šluknov 
6:5

Žije mezi Vámi

V Kladně skončili druzí

Souboj mezi páťáky

Nejmladší fotbalisti Krásné Lípy sehráli 
v pondělí 26. ledna přátelský zápas ve 
šluknovské hale. Kluci sehráli velice kvalitní 
přípravný zápas, který prověřil, jak na tom 
jsou. A je vidět, že úterní a čtvrteční tréninky 
berou opravdu vážně. 
Byli více než vyrovnaným soupeřem i když 
nakonec prohráli tím nejtěsnějším způsobem 
- o jeden gól - 6:5. Za zmínku stojí opravdová 
bojovnost všech. K oporám patřili Davidové 
Holubek a Leso, pěkné zákroky měl i brankář 
Tomáš Rýsler. Za zmínku stojí i dvě trefy 
Vlastíka Šmalcla. Svůj debut si odbyli Jára 
Juna a Roman Šindelář, kteří naskočili ke svým 
vůbec prvním zápasům.
Brána: Tomáš Rýsler
 Leso David          Holubek David: 2 góly
 Alfery Tomáš: 1 gól            Kurz Robert
 Šmalcl Vlastík: 2 góly         Juna Jaroslav
 Šindelář Roman Vindiš Jakub 
Kluci, jen tak dál.
Noví zájemci mohou přijít vždy v úterý 
a čtvrtek od 15:30 do 16:30 do tělocvičny. 

(V. Šmalcl)

Durec Jan – jméno známé ne jen v České 
republice ale i v zahraničí. Všude tam kde 
existuje zápas řecko – římský nebo volný styl. 
Jako trenér vychoval řadu reprezentantů. 
Někteří dosáhli i na mety nejvyšší – medaile 
na světových soutěžích. Za tuto činnost byl 
oceněn titulem „ Zasloužilý trenér“.
Sám začal se zápasem v roce 1953. V roce 1959 
po návratu z vojenské základní služby obnovil 
skomírající činnost oddílu ve Varnsdorfu, 
kde působil jako závodník a trenér. S aktivní 
činností skončil ve svých 35 letech. Po 
ukončení závodní činnosti se od roku 1974 
věnuje trenérské a funkcionářské práci pro 
zápasnické hnutí. Získal II. trenérskou třídu 
a I. třídu rozhodčích. Za dlouholeté působení 
jako rozhodčí mu byl udělen titul „ Zasloužilý 
rozhodčí“.
Přes svůj věk je stále aktivní, a to jak po stránce 
sportovní, tak i po stránce funkcionářské. 
V Krásné Lípě založil a vede zápasnický oddíl, 
který dosahuje v žákovských kategoriích 
v rámci republiky vynikajících výsledků.
Je předsedou komise rozhodčích při OSKZ 
Liberec. Je členem vrcholové komise zápasu 
při odboru sportu „Sokola“ v Praze. 
Blíží se březen, kdy tento sportovní nezmar 
oslaví životní jubileum - 70. výročí svého 
narození. Krajskou komisí v Liberci byl navržen 
na nejvyšší zápasnické ocenění činnosti Zlatý 
odznak.
Na posledním jednání komise zápasu jsme 
mu položili, dá se říci, tak trochu netaktní 
otázku, kdy chce se zápasem končit. Dostali 
jsme čistě trenérskou odpověď. Až vychovám 
i pro Krásnou Lípu reprezentanta. Pak možná.
Do dalších úspěšných let přejí zápasníci hodně 
zdraví a splněných přání.

(Za OSKZ Liberec, Friedrich Boh.)

24. ledna se konal tradiční turnaj přípravek a žákyň. Turnaj se koná jako memoriál vynikajícího 
českého zápasníka Antonína Zemana. Krásnolipští mladí zápasníci se tohoto turnaje pravidelně 
zúčastňují a to pro ověření své výkonnosti a hlavně hmotnosti po vánočních svátcích. V družstvu 
Krásné Lípy tentokrát startovalo několik naprostých nováčků, pro které to byla tak říkajíc zkouška 
ohněm.
Nová, skutečně vynikající co do výkonnosti, parta se utváří mezi děvčaty. Vynikající bojovnost 
a maximální nasazení, to byly vlastnosti, které na tomto turnaji naše děvčata předvedla. 
Umístění děvčat: 29 kg Halušková Eliška III.
  37 kg Kučerová Barbora  II.
  37 kg Karmanová Petra IV.
  44 kg Horáková Denisa   I.
  62 kg Indrová Zuzana  II.
Špatně si nevedli ani chlapci, i když u některých jsme očekávali mnohem lepší umístění. 
U některých šlo dokonce o podprůměrný výkon. Přesto bodový zisk pro družstvo nevyzněl 
zrovna nejhůře.
Umístění chlapců: 21 kg Zatloukal Tomáš I.
  25 kg Indra Jaroslav I.
  27 kg Virgler Marek III.
  29 kg Zelený Jakub II.
  31 kg Čapek František I.
  33 kg Hercog Martin II.
  35 kg Pakandl František II.
Skutečně stabilní výkony podává Franta Čapek. Ze všech turnajů, které doposud absolvoval, si 
odvezl medailové umístění. Pokud Frantík vydrží, tak jej čeká vynikající sportovní budoucnost.
No, a jak dopadla Krásná Lípa jako družstvo? Ze 102 závodníků z 12-ti oddílů Slovenska a Česka 
skončili naši mladí na krásném druhém místě. Další pohár do sbírky. 

(Jan Durec)

V pondělí 9.2.2009 se mezi sebou utkaly páté třídy ve fl oorbale. Z obou tříd utvořili jejich třídní 
učitelé 8 družstev - 4 holčičí a  4 klučičí.
Po celou dobu zápasů panovalo v tělocvičně velké napětí a obrovský řev povzbuzujících dětí. 
Obě třídy se spolu utkaly již v loňském roce. To byli lepší kluci z 5.A a holky z 5.B. Letos chtělo 
béčko-kluci své protihráče trumfnout. Ovšem nakonec všechno dopadlo následovně. 
                 HOLKY                                            KLUCI
1. místo - družstvo č. 1              1. místo - družstvo č. 5
2. místo - č. 2                2. místo - č. 6
3. místo - č. 3                3. místo - č. 7 a 8. 
Další společnou plánovanou akcí je přehazovaná. Takže sportu zdar!!!                                       (m.alf )

Komisní prodej
Usnesení RM č. 45 - 39
RM schvaluje výpověď o komisním prodeji uzavřené mezi 
městem Krásná Lípa a KČT dohodou ke dne 31.12.2008.
Bezúplatný převod
Usnesení RM č. 45 - 40
RM schvaluje bezúplatný převod propagačních materiálů 
mezi městem Krásná Lípa a KČT, dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 45 - 41
RM schvaluje program kina, plán akcí v kulturním domě 
a ve městě na únor 2009, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 45 - 42
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc 
prosinec 2008 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace 
Informace
RM dále projednala následující informace:
- Vyjádření 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní roz-

voj Jiřího Čunka ve věci řešení sociálního vyloučení Romů,
- Sdělení Okresního sdružení ČSTV Děčín ve věci poničení 
fotbalového hřiště,
- Přehled plateb místních poplatků za období 1-12/2008,
- Daňové plnění za leden až prosinec 2008,
- Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa 
k 31.12.2008,
- Statistika návštěvnosti v městské knihovně za leden 09,
- Zpráva o činnosti T-Klubu za rok 2008,
- Zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
ze dne 16.01.2009,
- Přehled provozu Solária v p. o. Relax za dobu provozu 
otevření Továrny.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis ze 13. schůze kontrolního výboru ze dne 
29.01.2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 
05.01.2009.
Jana Gálová                                                     Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ 
z 45. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.02.2009


