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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 19. března
krásnolipský
půlměsíčník

5. března 2009

4,- Kč

Encyklopedie jehličnatých stromů
a keřů z dílny Karla Hiekeho
Není úplně běžnou událostí, když se na
pultech knihkupectví objeví zbrusu nová
kniha od autora, krásnolipského obyvatele.
A tak je malým svátkem nejen pro odborníky
a příznivce zahradnické literatury, že můžeme
vzít do ruky nové obsáhlé dílo Ing. Karla
Hiekeho – Encyklopedie jehličnatých stromů
a keřů.
Ta detailním způsobem představuje skupinu
jehličnatých dřevin. V publikaci je obsaženo
více jak 230 druhů a přes 2 000 kultivarů,
variet, forem a subspecií. Kniha se snaží nejen
stručně popsat většinu jehličnatých stromů
a keřů, se kterými se můžeme setkat v našich
zeměpisných šířkách – včetně jejich nároků na
stanovištní podmínky, ošetřování, uplatnění
a množení – ale zejména je i názorně předvést
množstvím kvalitních fotografií.
Karel Hieke je předním českým dendrologem,
je autorem desítek odborných publikací
s velmi širokým tematickým záběrem, od
pokojových květin, přes rododendrony až po
publikace o českých a moravských zámeckých
parcích. Bohatá je i jeho překladatelská
činnost.
Karel Hieke byl dlouhá léta pracovníkem
Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví
v Průhonicích, a je také dlouholetým
obyvatelem (a čestným občanem) našeho
města. Dlouhodobě, a dříve i jako zastupitel,
se podílí na rozvoji Krásné Lípy. Především
v oblasti úprav veřejné zeleně a veřejného
prostranství. Je autorem veškerých projektů

obnovy městské zeleně, která je již více než
15 let radnicí postupně realizována. Pod jeho
vedením prošel zásadní proměnou městský
park, hlavní hřbitov a desítky dalších ploch
a zákoutí. Nejaktuálněji se podílel na sadových
úpravách právě se rozbíhající rekonstrukce
Křinického náměstí.
Ing. Karel Hieke oslaví v letošním roce
79. narozeniny. Na odpočinek však zatím příliš
nepomýšlí. Jen pro Krásnou Lípu připravuje
další projekty sadových úprav, tentokrát
obnovu zeleně hřbitova ve Vlčí Hoře a úpravy
prostranství okolo bývalé čistírny odpadních
vod.
A jak se dá tušit, v počítači na stole v podkroví
kyjovské chalupy jsou již jistě uloženy i další
stránky jeho příští knihy.
(J. Kolář)

Zima působí
problémy
Po dvou zimách – nezimách, ji tu letos máme
v plné síle. Sněhová nadílka v rozumné míře
většinou potěší, pokud sněhu přibývá několik dní,
začínají problémy. A všem.
Zajistit rozumnou sjízdnost a průchodnost
města je pak prvořadým úkolem pro pracovníky
Technických služeb. Na tři desítky pracovníků
v reflexních vestách v ulicích a s nimi veškerá
dostupná technika, tisíce litrů nafty, stovky hodin
přesčasů, tuny posypového materiálu…
Množství sněhu je značné. Ze středu města, kde
je největší pohyb obyvatel, je postupně v nočních
hodinách odvážen na deponii.
I přes maximální nasazení se v době nepřetržitého
spadu sněhu nedaří vše udržet v optimálním stavu.
Město udržuje více než 60 km místních komunikací,
řadu parkovišť, stovky metrů chodníků a řadu
dalších ploch. To vše samozřejmě stojí spoustu
finančních prostředků.
(jk)

Rekonstrukce
náměstí
odstartovala
I přes vydatné sněžení ve čtvrtek 26. února
odstartovala největší investiční akce letošního
roku v Krásné Lípě. Tou je rekonstrukce
Křinického náměstí, na kterou město získalo
dotaci ve výši jednatřiceti milionů korun
z Regionálního operačního programu
a z rozpočtu ČR.
První rekonstrukční práce začaly před hotelem
Beseda a Domem ČŠ, když děčínská firma
začala s odstraňováním asfaltového povrchu.
Hotovo do posledního detailu by mělo být
v dubnu příštího roku, kdy by město mělo
přivítat novou turistickou sezónu s novou
tváří.
(r)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 9.3. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 12.3.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
23.3. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 26.3. 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

Humanitární sbírka ošacení
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

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.

Komunitní centrum hledá
dobrovolníky pro sbírku
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.

RUBRIKA:
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.

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:
V letošním roce jsme vyhráli soud ohledně vymáhání pohledávky. Soud rozhodl
následovně: dlužník má zaplatit úrok z prodlení 9 % ročně od 14. 10. 2006
do 31. 12. 2006, 9,5 % ročně od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007, 9,75 % ročně od 1. 7. 2007
do 31. 12. 2007, 10,5 % ročně od 1. 1. 2008 do 9. 4. 2008 atd., dále náklady na řízení.
Máme vystavit dlužníkovi fakturu? Máme připočítat DPH? Máme vystavit fakturu na
náklady řízení?
Odpověď:
Nejdříve pojmovou maličkost: Úrok z prodlení není ani dodáním zboží, ani převodem
nemovitosti ani poskytnutím služby, takže nepodléhá dani z přidané hodnoty.
Soud rozhodl o přiznání jistiny, nároku na úrok z prodlení a nároku na náhradu nákladů
řízení.
Obecně platí (s výjimkami, které by musely být výslovně v rozhodnutí uvedeny), že soud
vždy ve svém výroku přiznává tu částku, která má být skutečně zaplacena (včetně DPH).
Činí-li jistina 100 000, je žalováno to, co mělo být zaplaceno, tedy základ daně a DPH.
Pokud soud přizná na jistině více, než kolik činila původní žalovaná pohledávka (to je možné)
pak v této částce již soud zohlednil i eventuelní DPH, čili oprávněný obdrží přiznanou
částku, a pokud je plátcem DPH, odvede z této částky odpovídající DPH (např. z přiznané
119 odvede 19). Pak (tedy až po zaplacení) vystaví povinnému (osobě povinné k dani) v roce
2008 na vyžádání (§ 26 odst. 1 zákona o DPH), od roku 2009 pak vždy, daňový doklad: Na
základě rozhodnutí …. soudu pod č.j. … ze dne …. jsem od vás dne … obdržel částku ….,
z toho … DPH v základní/snížené sazbě a … základ daně.
To platí samozřejmě JENOM za předpokladu, že dříve se o DPH vůbec z hlediska DPH
neúčtovalo, tedy např. u uváděných nákladů řízení. To platí i o nákladech řízení,které
podléhají DPH. Netýká se to úroků z prodlení nebo smluvních či zákonných sankcí, a ani
náhrady soudního poplatku: ty totiž DPH nepodléhají.
Pokud jde o náhradu nákladů řízení, většina soudců uvádí v odůvodnění rozhodnutí, jak
k částce náhrady nákladů řízení dospěla, a zde vyčíslí přímo i DPH.
Dotaz zní, zda vystavit fakturu. Správná odpověď zní: NE! Ale daňový doklad na DPH, nebylli ještě vystaven, ANO!
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Prvním krásnolipským miminkem roku
je Štěpán Králík

Měst Krásná Lípa vyhlásilo výběrové
Město
řízení na dodavatele veřejné zakázky
řízen
Posílení biodiverzity v sídelních biotopech
Posíl
města Krásná Lípa. Podrobnější informace
lze získat prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Krásná Lípa (tel. č.
412 354 820, podatelna@krasnalipa.cz).

Prvním miminkem roku 2009 se v Krásné
Lípě stal Štěpán Králík, který se narodil
2. ledna v liberecké porodnici. Štěpán měřil
53 cm a vážil 4,43 kg. Malému Štěpánovi
a jeho rodičům byly popřát a předat malé
dárečky místostarostka města Jana Gálová
spolu s matrikářkou Boženou Koubskou. Celé
rodině přejeme ještě jednou vše nejlepší,
hodně štěstí a radosti v životě.

(r)

Úřední hodiny v době podání
daňových přiznání za r. 2008
V termínu od 23.03.2009 do 31.03.2009
bude pro podání daňového přiznání za rok
2008 Finanční úřad v Rumburku otevřen
v pracovních dnech od 08,00 – 18,00 hod.
Pokladní hodiny budou v těchto dnech od
08,00 – 11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.

Daňová klientela může také podat daňové
přiznání na Městském úřadě ve Varnsdorfu
a to v termínech 16.03., 18.03., 23.03., 25.03.,
30.03.2009 od 13,00 – 17,00 hod. a v ty samé
dny na Městském úřadě ve Šluknově od 13,00
– 16,30 hod.

OZNÁMENÍ

o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
o Národní park České Švýcarsko
na období 2009 - 2016
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední
orgán státní správy ochrany přírody podle
ustanovení § 79 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu
s ustanovením §38 zákona, že byl Správou
Národního parku České Švýcarsko zpracován
návrh plánu péče o Národní park České
Švýcarsko na období 2009-2016.

S návrhem plánu péče o Národní park České
Švýcarsko na období 2009 – 2016 je možné se
seznámit na elektronické úřední desce MŽP na
adrese http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.
Připomínky k návrhu plánu péče o Národní
park České Švýcarsko zasílejte na adresu:
MŽP, odbor zvláště chráněných částí přírody,
Vršovická 65, Praha 10
a to nejpozději do 31. 3. 2009.

MASOPUST
Masopust patřil do přechodného období mezi
zimou a jarem. Začínal od tří králů a byl různě
dlouhý. Trval až k „popelce“, tedy popeleční
středě. Tato zahajovala čtyřicetidenní půst,
který končil o velikonocích. A protože datum
velikonoc je pohyblivé, mohla být popeleční
středa někde v období od 4. února až do
10 března. Masopust byl tedy spíš zimní
záležitostí. Byl to čas zabíjaček, vepřových
hodů, nejrůznějších vesnických zábav,
tancovaček, bálů a čas nevázané veselosti. Byl
to čas kdy na omezenou dobu přestala platit
pravidla a lidé si užívali období relativního
volna (polní práce se ještě nerozeběhly)
k nabrání sil po zimním období. Zdá se, že lidé
si tak moudře vytvořili čas, který je připravil na
následující období odříkání (postní období),
které vystřídalo vyvrcholení polních prací
(dožínky). Po ukončení masopustu naše předky

VE
VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA –
V
VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ

čekala pouze dřina, odříkání a pevný řád. To
byl patrně hlavní důvod, proč si masopustních
dnů užívali opravdu z plných sil.
Masopustní tradici v Krásné Lípě udržuje
folklorní soubor Lužičan, jehož členové se
do ulic města vydávají společně s kolegy
z folklorního sdružení Dykyta.
(ns)

Komunitní
centrum
v Českém
ro
rozhlase Sever
Slávkka Brádlová
Slávka
Brádlová z Českého rozhlasu Sever,
navštívila komunitní centrum Kostka a do
Kulinárium si pozvala Stáňu
svého pořadu
po
Jelínkovou a Stáňu Vaňkovou. Povídání
o tom, jak při nejrůznějších dietách
připravit chutné jídlo, které nám neublíží, si
budete moci poslechnout vždy v neděli ve
zmíněném rozhlase a pořadu. Do poradny
centru pak můžete zajít a zjistit
v komunitním
komun
si další podrobnosti první nebo třetí pondělí
měsíci.
v měsíci
(r)

Vážení čtenáři,
Vá
Klub českých turistů Krásná Lípa, který je od
června roku 2008 provozovatelem rozhledny
na Dymníku, připravuje vydání publikace
o této rozhledně, která by mapovala historii
a zajímavosti o rozhledně a jejím okolí.
V součastné době proto sbírá potřebné
informace a prosí všechny, kdo by měl
zajímavé informace o Dymníku, či by mohl
zapůjčit foto, či dobovou pohlednici, aby
kontaktoval Klub českých turistů, Nemocniční
26, 407 46 Krásná Lípa, hiekev@cbox.cz, nebo
728 732 877.
(Václav Hieke)
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NOVÁ SOUTĚŽ: Znáte opravdu
Krásnou Lípu?
Relax Krásná Lípa, příspěvková organizace,
Pražská 506/6, 407 46 Krásná Lípa

CENÍK
SLUŽEB
(platný od 1. 3. 2009)
Ceník ubytování a uspořádání pokojů
Pokoje turistické kategorie:
Č. 1 - 1+1, Č. 2 - 1+1, Č. 3 - 3+0, Č. 4 - 5+0,
Č. 5 - 4+0
Dospělá osoba na pevném lůžku
270 Kč/noc
Dospělá osoba přistýlka - 50 Kč/noc
Dítě 5-12let na pevném lůžku - 230 Kč/noc
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko - zdarma
Neobsazené lůžko - 50 Kč/noc

Připravili jsme pro Vás malou soutěžní hru.
Ve Vikýři se občas objeví fotografie 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.
V minulém čísle jsme Vám ukázali objekt
a chtěli jsme vědět, kde se nachází. Tento
objekt přinášíme ještě jednou a vedle něj
přinášíme objekt nový.
Kde se tedy oba fotografované objekty
nacházejí?

Apartmány:
Č. 6 - 4+0, Č. 7 - 2+0, Č. 8 - 2+0,
Č. 9 - 4+0
Dospělá osoba na pevném lůžku
- 440 Kč/noc
Dítě 5-12let na pevném lůžku - 250 Kč/noc
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko - zdarma
Neobsazené lůžko - 100 Kč/noc
Ceny jsou včetně 9% DPH. Cena nezahrnuje
snídaně, je možno doobjednat –
kontinentální 1os/50 Kč/den včetně DPH.
Ceník Masáže
Sportovně rekondiční s éterickými oleji
nebo baňková masáž
30 min - 160 Kč
45 min - 220 Kč
60 min - 270 Kč
120 min - 540 Kč
150 min - 600 Kč
180 min - 680 Kč – celková
Lymfatická
30 min - 200 Kč
45 min - 270 Kč
60 min - 350 Kč
Ceník Fitness
1x vstup 50 Kč
10x vstup + 3zdarma = permanentka za
500 Kč
Ceník Spinning
1x vstup 50 Kč / 1 hod.
Na objednání.
Sudý týden: Úterý, Středa, Čtvrtek
od 17:00 - 20:30 hod.
Lichý týden: Pondělí, Úterý, Sobota
od 17:00 - 20:30 hod.
Ceník Sauna
Bez objednávky: Středa 15 – 21 hod.
(smíšená) 1x vstup 80 Kč / 2 hod.
Na objednání: Po, Út, Čt – Ne 15 – 21 hod.
vstup min. 320 Kč / 2 hod./ 4 osoby
(80 Kč / 2 hod / osoba)
10x vstup 2hod + 1zdarma = permanentka
za 700 Kč
půjčení prostěradla za 20 Kč
Ceník Solárium
1min / 7 Kč
Každé desáté opalování zdarma
– max. 15 minut

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA

zařízení pro děti a mládež
tel.: 774 233 010, e-mail: tklub@krasnalipa.cz, www.tklub.estranky.cz
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN
11.3.
turnaj ve fotbale -FIFA
13.3.
kolotoč
17.3.
turnaj v prší
19.3.
šipky
21.3.
bazén v Děčíně
24.3.
trojboj

26.3.
28.3.
31.3.

horolezecká stěna
turnaj Hakis
dostihy

Pozor - v době prázdnin - v pondělí - otevřeno
od 10:00 do 18:00 hodin!
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....NAPŘÍKLAD KANÁLY - výstava
fotografií Jana Buriana
Od 9.března do 31.března 2009 se můžete
pobavit nad netradiční výstavou Jana Buriana,
písničkáře, publicisty, básníka a moderátora,
který nově v roli fotografa i průvodce
dokumentuje tvary, barvy, struktury, motivy
i materiály kanálů různých zemí světa.
Jako písničkáře si jej budete moci poslechnout

při oficiální vernisáži této výstavy s hudebním
programem - O mužích a ženách anebo
ekologii duše - v Domě Českého Švýcarska
v kinosále, v pondělí 9.března v 18:00 hodin.
Koncert je volně přístupný. Neváhejte
a přijďte!

TROJROZMĚRNÉ PROMÍTÁNÍ
Nenechte si ujít napínavé vesmírné dobrodružství pro všechny generace, které můžete
shlédnout v trojrozměrném pohledu s 3D brýlemi. Trojrozměrný film - Cesta na měsíc 3D –
můžete shlédnout ve středu 11. března od 17:00 v kině v Krásné Lípě. Vstupné 60,- Kč.

POZVÁNKY POZVÁNKY
Dětský karneval.
Romské sdružení Čačipen Vás zve v neděli
15. března v 15:00 do Kulturního domu
v Krásné Lípě na DĚTSKÝ KARNEVAL s různými
soutěžemi a vyhlášením nejkrásnějších
masek.

Motýlí údolí.

Jedna cesta. Dva deníky. Luboš a Anetka na
výletě do Turecka. Ve středu 11. března od
19:00 Vám v Domečku Na Kopečku v Rumburku
budou o svých cestách po Turecku vyprávět
Anet Pavlová Zemanová a Luboš Pavel.

Retro večer aneb burza
gramofonových desek.
Máte doma zaprášené, nechtěné, či naopak
sháníte zajímavé gramofonové nahrávky? Tak
právě vám je určen večer ve středu 23. března
v 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku.
Stačí jen přijít, nabídnout nechtěné „vinylky“,
nebo naopak vybrat „nové“. Funkční gramofon
zajištěn.

Společenský ples.

V sobotu 21. března od 20:00 se v Kulturním
domě ve Šluknově koná Společenský ples
příznivců kultury na Šluknovsku. K tanci
a poslechu bude hrát Nova Mix, vstupné
je 100,-Kč. Výtěžek z plesu bude použit
na provozování webových stránek www.
kulturouseveru.cz.

POZVÁNKY

Cyklus přednášek
o Národním
parku ČŠ
Celkem osm večerních přednášek o národním
parku připravila o.p.s. České Švýcarsko ve
spolupráci se Správou Národního parku České
Švýcarsko. Přednášky se konají v Domě ČŠ od
17:00 hodin, vstupné je 50,- Kč.
23. 3. 2009 Bezobratlí živočichové NP ČŠ
a reintrodukce lososa obecného
Přednáší: M. Trýzna
30. 3. 2009 Obratlovci NP ČŠ
Přednáší: R. Nagel

POZVÁNKY POZVÁNKY

BeatlesRevival.
Před dvěma lety vyprodala krásnolipský
kulturní dům kladenská revivalová skupina
Beatles Revival. V úterý 21. dubna od 19:00
se o totéž pokusí znovu, tentokrát ovšem její
rockový koncert bude mít nový program.
Vstupenky budou v předprodeji v polovině
března u paní Semelkové, vedoucí Kulturního
domu v Krásné Lípě.

Pozvánka na účast v soutěži
ZPĚVÁČEK 2009
Město Krásná Lípa vyhlašuje 6.ročník soutěže
ZPĚVÁČEK 2009. Jedná se o vstupní soutěžní
kolo celostátní soutěže interpretů lidových
písní, jehož finále se uskuteční 15. až
17. května 2009 ve Velkých Losinách. Hlavním
pořadatelem této soutěže, která probíhá
pod záštitou Petera Dvorského, je Folklorní
sdružení ČR.
Vstupní oblastní soutěžní kolo se uskuteční
v sobotu 21. března 2009 od 14:00 hod.
v kulturním domě v Krásné Lípě.
Regionální postupová přehlídka se uskuteční
v sobotu 28.března 2009 v Jablonci n. Nisou.
Soutěže se účastní děti narozené v letech
1994 – 1999, které si připraví dvě lidové písně
(doporučujeme regiony – severní, východní,
střední
Čechy), jedna píseň může být
s doprovodem.

Přihlášky do soutěže se jmény, daty narození
interpretů a uvedením názvů písní zasílejte do
10.března 2009.

Lístky do divadla ve Varnsdorfu
lze zakoupit v infocentru
Městské divadlo Varnsdorf rozšířilo síť
předprodejních míst i o Krásnou Lípu.
Vstupenky do divadla tak nyní lze zakoupit
i v informačním středisku v Domě Českého
Švýcarska.
On-line systém umožňuje pracovnicím
infocentra „přímý vstup do sálu“, takže
zákazník si může vybrat kterékoli z volných
míst v hledišti. Je možné si zde také
vyzvednout vstupenky rezervované z domova
prostřednictvím webových stránek divadla.
Další výhodou je, že krásnolipské „íčko“ má
otevřeno denně včetně víkendů.

Kulturní program v e-mailové
schránce
Chtěli byste se mít přehled o nejčerstvějším
kulturním dění v Krásné Lípě? Chtěli byste
dostávat aktuální informace o kulturních
akcích či o programu kina v co nejkratším
čase a s předstihem? Pak stačí mít založenou
e-mailovou adresu a požádat o zasílání
aktuálních informací na e-mailu: semelkova@
krasnalipa.cz.

Komunitní centrum připravilo na
březen
Výstava kronik města
Krásná Lípa

Setkat se s kronikářem panem Jaklem
a nahlédnout do kronik města Krásná Lípa
můžete v úterý 17. března 2009 od 10 do
12 hod. a odpoledne od 14 do 18 hod.
v komunitním centru.

Kdo vaří nejlepší rajskou
omáčku?

Je to tak, vždycky je ta nejlepší rajská omáčka
ta, kterou nám uvařila maminka. A jak se dá
uvařit rajská omáčka jako od maminky? Tak to
nás naučí v úterý 10. 3. v 17 hod. v komunitním
centru paní Růžena Suchá. Pokud někdo musí
držet zdravotní dietu, tak mu hned poradíme
drobné úpravy v receptu, aby si také mohl na
rajské omáčce pochutnat.

Prořezávání stromků

Protože nám nepřálo počasí v den, kdy jsme
se měli učit prořezávat stromky, tak jsme

tuto akci posunuli na 12. 3. 2009. V 16 hod.
se sejdeme u komunitního centra s Mirkem
Řebíčkem, který nám ukáže jak správně
stromky prořezávat. Akce bude spojena
s krátkou vycházkou na zahradu.

Léčebné poradenství

Osobám, které mají dodržovat dietu ze
zdravotních důvodů, nebo po propuštění
z léčení je určeno LÉČEBNÉ PORADENSTVÍ,
které můžete navštívit v pondělí
16. března od 17:00 na sídlišti ve žlutém
domě s pečovatelskou službou. V poradně
se lidé dozví, jak se správně stravovat při dietě
žlučníkové, jaterní, pankreatické, diabetické,
nízkocholesterové, cronové, bezlepkové, nebo
při dně. Poradenství je poskytováno zdarma.

Půjčování kostýmů

V komunitním centru si lze vypůjčit kostýmy
pro děti na maškarní akce. Jsou tu kostýmy
vodníka, Bořka stavitele, šaška, piráta, víly
apod.
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Zpívali prvňáci i deváťáci
Dne 3.2.2009 proběhlo základní kolo pěvecké soutěže „ Děčínský skřivánek“. Celkem se soutěže
zúčastnilo 34 dětí. Průběh soutěže byl nakonec vyhodnocen následovně:
1.kategorie (1. – 3. tř.)
2. kategorie (4. – 6. tř.)
1. místo: V. Boháčová 3.B
1. místo: N. Bartošová 5. B
2. místo: J. A. Čapek 2.A
F. Čapek 4. A
R. Bublincová 1.B
2. místo: K. Kirschnerová 5. B
3. místo: D. Caklová 2.B
3. místo: V. Denková 4. A
V. Jäckelová 1.A
ola Krásná Lípa, okres DČþín, IýO: 727 42 526, þíslo ú
dním rejstĜíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v

Dětské perličky
z MŠ Motýlek
v Krásné Lípě

3. kategorie ( 7.-9.tř.)
1. místo: za jednohlas – M. Dolejší 8.A
za dvojhlas - J. Malypetrová a K. Zajícová 9.roč.
2. místo: M. Hamerská 8.B
A. Görgová 8.B
3. místo: M. Dimitrovová 7.B
Dále se soutěže zúčastnili: Barbora Koubková 1.A, Martina Danková 3.A, Veronika Danková 3.A,
Nella Cihlářová 3.B, Zuzana Brzáková 3.B, Tomáš Alfery 2.B, Filip Skokan 2.B, Robert Kurz 1.B,
Kristýna Petružálková 5.B, Aleš Suchý 4.A, Matěj Pavlíček 4.A, Kateřina Bedrníčková 4.B, Lukáš
Appelt 9.tř., Pavlína Myšíková 8.A, Marina Hamerská 8.B, Simona Myšíková 7.A, Leona Surmajová
7.B,Jakub Novák 9.tř.
(m.alf )

Ve školičce MOTÝLEK se pořád a rádi usmíváme
a povídáme si s dětmi. Dětský svět má úplně
jiné dimenze a představivost a proto mnohdy
nás – dospělé - ty malé ratolesti rozesmějí
svými kouzelnými slovními spojeními, či
přebrepty. Občas zazní opravdové perličky,
o které se s Vámi čas od času podělíme.
A pokud se ani nepousmějete, zkuste si sami
vzpomenout na roztomilé švitoření Vašich
dětí, potažmo i Vás, v hodně ranném věku –
a pochopíte...
O spaní:
„Paní učitelko, já jsem dneska spal jak ledový
medvídek...“ protahuje se klučina na postýlce.
„ A já taky“, přispěchá druhý klučina se svou
troškou do mlýna a přemýšlí, jak by prvního
trumfnul - „Já jsem spal jak o život!!“
O čase …..
Hra na nemocnici - paní učitelka odchází
se zavázanou rukou, ráda, že neměla
diagnostikovanou zlomeninu hlavy nebo krku
jako předešlý pacient a ptá se:
„Paní doktorko, kdy mám přijít na kontrolu?“
„V půl hodiny“, zazní pohotová odpověď
doktorky a do ruky udivené paní učitelce
tiskne obrázek za statečnost...
Maminka jedné šikovné cácorky líčí, jak se
dívenka dožadovala snídaně:
„Mami - a kdy už bude ta ránovka?“
O nemocích
Chřipková epidemie postihla i školičku
a předala dětem nemálo zkušeností.
Při rozhovoru, co musíme udělat pro
zdraví si jeden školák vzpomene na zážitek
s maminkou, ukáže si na předloktí a vyhrkne:
„A mamince tady včera pili krev!!!“
„Já už jsem měl taky křipku“, vážně přikyvuje
malý mudrc kamarádovi, který se právě vrátil
po nemoci...
Při hře na nemocnici přišla řeč na narkózu,
děti líčí zážitky, paní učitelka vysvětluje, co
to narkóza je a v tom se hlásí předškoláček
a křičí:
„A já vím, jak se to dělalo, než byla ta maska,
kdysi dávno. Praštili ty lidi vždycky paličkou po
hlavě aby usnuli, já jsem se na to v nemocnici
ptal!!!“ líčí vyjeveným dětem...
Hra na nemocnici a lékárnu děti zcela pohltila
a léčily úplně všechno a všechny a důsledně
taky rozdávaly „léky“. V lékárně v tu chvíli
kraloval hošík, velmi mužsky zaměřený a tak
nad krabičkou od černého uhlí, která měla
zelenou barvu s černými klikyháky, pohlcen
náhlou inspirací, káže pacientovi: „Tak, večer
nebo ráno berte tyhle „maskáčový“ prášky!“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BODOVALA V CIZÍCH
JAZYCÍCH.

V únoru se v Děčíně konalo okresní kolo olympiád v cizích jazycích.
V německém jazyce se zúčastnily dvě žákyně v kategorii starších žáků, kde se z celkového
počtu 18ti soutěžících umístila Kristýna Remešová na 8. místě a Markéta Lachmannová na
9. místě.
V soutěži v anglickém jazyce v kategorii starších žáků jsme získali ohromný úspěch.
Tomáš Schwarz dosáhl na zlaté první místo, o které bojoval se 14ti dalšími soupeři. V kategorii
mladších žáků nás reprezentovala Hana Dastychová. Umístila se na 9.-10. místě.
Blahopřejeme.
za NJ Monika Schwarzová
za AJ Jindra Kindermannová

Děti se veselily
na maškarním
Nejen při hudbě, ale především při tradičních
i méně tradičních soutěžích, se bavily
děti z mateřských škol Sluníčko a Motýlek
a prvních tříd krásnolipské základní školy při
druhém společném maškarním karnevalu.
O zábavu se postaraly nejen samotné učitelky,
ale tradičně i Miroslav Vais.
(vik)
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 15. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11.02.2009
1. Složení slibu
Usnesení ZM č. 15 – 01/2009
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný
slib složil nový člen ZM Petr Semelka.

k žádostem občanů o změnu územního plánu
dle seznamu v příloze.

2. Regenerace Křinického náměstí
Usnesení ZM č. 15 – 02/2009
ZM schvaluje realizaci stavby Regenerace
Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum ČŠ
dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení
a podpis příslušné SOD.
ZM pověřuje RM operativním rozhodováním
o dílčích změnách stavby.

5. Zhodnocení volných finančních prostředků
Usnesení ZM č. 15 – 05/2009
ZM schvaluje navýšení částky k uložení volných finančních prostředků města ke zhodnocování dle usnesení ZM 14 - 66/2008 do celkové částky 12 mil. Kč a částečně realizovaných
na základě usnesení RM ze dne 05.02.2009.
ZM schvaluje využití volných finančních
prostředků dle vyhodnocených nabídek od
bankovních institucí a dále pověřuje Radu
města k případnému dalšímu nakládání.

3. Nájem pozemků
Usnesení ZM č. 15 – 03/2009
ZM souhlasí s uzavřením dlouhodobé nájemní
smlouvy na pozemky města dotčené výstavbou Aparthotelu - Lípa Centrum na náměstí se
společností ECON C & S, s. r. o. Praha a pověřuje
RM jejím schválením.
ZM schvaluje smlouvu o podmínkách umístění
a provedení stavby Lípa Centrum - soubor
staveb (Aparthotel).

6. Smlouva o dílo
Usnesení ZM č. 15 – 06/2009
ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 2009/11/19-34
mezi Městem Krásná Lípa, Masarykova 6, Krásná Lípa a firmou KOVOAGREX Rostislav Zapletal, Folknářská 21, Děčín na dodávku a montáž
skleníku.

4. Žádosti na změnu ÚP
Usnesení ZM č. 15 – 04/2009
ZM schvaluje stanovisko města Krásná Lípa

Ze Šluknova
přivezli stříbro
Jedna jediná branka chyběla k tomu, aby kluci
ze starší přípravky fotbalový turnaj ve Šluknově
vyhráli. Celkem se proti sobě v sobotu
28. února postavilo 6 družstev - Plaston
Šluknov, Velký Šenov, Česká Kamenice,
Šluknov B, Šluknov C a Krásná Lípa.
Naši kluci odjeli v tomto složení: Jakub Virgler,
David Holubek, Filip Alfery, Ondra Lehoczki,
Matěj Pavlíček a Jakub Vindyš. Hrálo se po
12-ti minutách, až finálové zápasy se hrály po
15-ti minutách.
Kluci bojovali tak, jak to umí a nakonec
si odvezli zasloužené 2. místo. Jediným
soupeřem, který je o pouhou jedinou branku
porazil, byl Velký Šenov. Kromě 2. místa si
Odra Lehoczki ještě odvezl trofej za nejlepšího
střelce – vstřelil 12 gólů.
(m.alf )

7. Terénní práce
Usnesení ZM č. 15 – 07/2009
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2009
na projekt AMARI - terénní práce ve výši

260 000 Kč. Spolupodíl města je 60 000 Kč.
ZM schvaluje plán rozvoje sociálních služeb
v obci, dle předloženého návrhu.
8. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 15 – 08/2009
ZM bere na vědomí informaci o situaci
v p. o. Relax Krásná Lípa a výkaz zisků a ztrát
k 31.12.2008.
9. Schválení daru
Usnesení ZM č. 15 – 09/2009
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru starostovi města Zbyňku Linhartovi ve výši jeho
současného trojnásobku měsíční odměny
v souladu s § 85 zákona č. 128/2000Sb, v platném znění.
10. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 15 – 10/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami,
které vyplynuly z diskuse členů ZM:
a) Jana Gálová – nabídka členství ve finančním
výboru města.
b) Josef Myšák – otevřít otázku vývěsních
skříněk – KSČM, ČRS, KČT.
c) Naformulovat dopis ve věci prodeje bytu
Nemocniční 26 (R.Burkoňovi).

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA - BŘEZEN 2009
pondělí 9. 3.
od 17.3o hod

Jak se zbavit přátel
a zůstat úplně sám

Vstupné 60,- Kč

Cesta na měsíc
3D

Vstupné 60,- Kč

Peklo s princeznou

Vstupné 50,- Kč

Komediálně laděný příběh podle skutečných událostí.
Ml. přístupno. TITULKY. 110 min.

středa 11. 3.
od 17.oo hod

Napínavé vesmírné dobrodružství pro všechny generace.
Trojrozměrný pohled 3D brýlemi.
Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 83 min. Neplatí volná vstupenka.

středa 18. 3.
od 17.oo hod

Nová česká pohádka o princezně Anetě a nešikovném princi.
Ml. přístupno. 90 min.

pátek 20. 3.
od 17.3o hod

Výměna

Vstupné 60,- Kč

Nový film Clinta Eastwooda podle skutečných událostí líčí strhující
příběh těžce zkoušené matky v podání Angeliny Jolie.
Ml. nepřístupno. 140 min.

Mezinárodní den žen - svátek stále
aktuální
Je tu opět 8. březen, kdy jako každý rok slavíme
Mezinárodní den žen, významný den, který je
celosvětově uznávaným svátkem.
Pro mladší generaci, ale i pro nás všechny je
užitečné si připomenout, že jako jeho vznik
je udáván rok 1857 a následně rok 1908, kdy
v USA stávkovaly ženy za zlepšení pracovních
podmínek. OSN oficiálně MDŽ uznala v roce
1975 a dnes si tento den připomínají státy
západní Evropy, USA, Austrálie a Ruska.
Jsme svědky snahy nahradit MDŽ mladším
svátkem – Svátkem matek, nebo svátkem
zamilovaných na svatého Valentýna. Úlohu
žen ve společnosti přece nelze omezit jen

na roli matky, Mezinárodní den žen oslavuje
ženu ve všech aspektech jejího života. Proto
je dobré tento krásný svátek každoročně slavit
a ženám i matkám připomenout, jak hluboce
si jich vážíme a jak jsou nám drahé.
Proto mi dovolte bez ohledu na to, jestli je
pro Vás sympatický svátek matek, nebo svatý
Valentýn u příležitosti Mezinárodního dne žen
jménem ZO KSČM v Krásné Lípě Vám všem
popřát hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné
pohody, radost z dětí a vnoučat a víru v lepší
budoucnost.
(Josef Myšák – redakčně kráceno)

strana 8

5. března 2009

CENÍK
za pronájem sportovišĢ a vybavení
Relax Krásná Lípa, pĜíspČvková organizace, Pražská 506/6, 407 46 Krásná Lípa
Vybavení
permanentka - individuální
permanentka - firemní

Cena
2000 Kþ
6000 Kþ

tenisový kurt – antuka

síĢ

100 Kþ/hod.

tenisový kurt – umČlý povrch

síĢ

100 Kþ/hod.

osvČtlení kurtu
cviþná tenisová stČna
nafukovací hala - 1 tenisový
kurt (Ĝíjen - duben)

30 Kþ/hod.
50 Kþ/hod.
síĢ

ZvýhodnČná cena
ZvýhodnČní perm. je uvedeno v
provozním Ĝádu. Slevy za více
perm. se nesþítají.
Všední dny od 8:00 do 12:00
80 Kþ/hod.
Všední dny od 8:00 do 12:00
80 Kþ/hod.
lze využívat do 15:00 hod.
Cena je platná pro jeden kurt vždy
od pondČlí do nedČle bez rozdílu
víkendu.
Kurty - tenis

08:00
12:00
16:00
20:00

nafukovací hala - 1 tenisový
kurt (kvČten - záĜí)

síĢ

200 Kþ/hod.
(tenis)

-

12:00
16:00
20:00
22:00

hod.
hod.
hod.
hod.

200
230
250
200

Kþ/hod.
Kþ/hod.
Kþ/hod.
Kþ/hod.

Kolektiv. sport - fotbálek, volejbal
400 Kþ/hod.
Nohejbal
300 Kþ/hod.
Kolektiv. sport - fotbálek, volejbal

400 Kþ/hod.
Nohejbal

300 Kþ/hod.
tenisová raketa + 2 míþky
hĜištČ pro volejbal, ringo,
fotbálek, florbal, …

40 Kþ/hod.
síĢ, branky

sprcha (platí pro venkovní
kurty)
míþ
beachvolejbalové hĜištČ
míþ
minigolf

lezecká stČna
lano a pomĤcky k lezecké
stČnČ
altán s grilem - vyhrazení
celého prostoru
dČtský hrad + pískovištČ +
trampolína + klouzaþka +
dČtské hĜištČ + dČtská
lanovka

200 Kþ/hod.

10 Kþ
20 Kþ/hod
síĢ

100 Kþ/hod.
20 Kþ/hod.

jedna hĤl,
míþek, karta
výsledkĤ a
tužka

40 Kþ/hod.

lano, sedák,
atd.
topivo není v
cenČ

50 Kþ/hod.

200 Kþ/hod.
300 Kþ/hod.
stĤl, síĢ

50 Kþ/hod.

Hauserka – víceúþelové
hĜištČ

síĢ

100 Kþ/hod.
Sporty se sítí:
200 Kþ/hod.

síĢka, 2 pálky,
míþek

50 Kþ/hod.

Hauserka – ruské kuželky

Všední dny od 09:00 - 12:00 hod.
80 Kþ/hod.
Sporty se sítí 200 Kþ/hod. Neplatí
ve dnech školního vyuþování.

Stoupající počet zájemců, v tomto případě
tedy hlavně zájemkyň o spinning (energeticky
účinné skupinové cvičení na stacionárním kole
(spinbike, spinner) spojující hudbu, motivaci
a lidskou představivost) si vyžádal rozšíření
provozních hodin u nabídky této služby.
Počínaje 1. březnem 2009 ji návštěvníci
Továrny mohou využít v pravidelném režimu:
sudý týden:
úterý, středa, čtvrtek
od 17:00 - 20:30 hod.
lichý týden:
pondělí, úterý, sobota
od 17:00 - 20:30 hod.
Jednotlivé vstupné je 50 Kč / 1 hod., pro
pravidelné návštěvy je výhodné zvolit
permanentku 10 x vstup + 3 x zdarma = 500 Kč.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se
objednat na tel.čísle 723 925 380, 773 435 523.
Za Relax Krásná Lípa, p. o. se na vás těší
instruktorka fitness Dana Smolová.
(J. Kolář)

Atletická
hvězdička
O tom, že může kluk z malého města a malého
atletického oddílu (TJ Slovan Varnsdorf )
překvapit závodníky ze sportovních škol
a oddílů se všichni přesvědčili v sobotu 7.2.
2009 v překrásné atletické hale v Jablonci
nad Nisou. Toho dne se tam konal Mistrovský
halový krajský přebor mladších žáků ( nejvyšší
soutěž, protože v této věkové kategorii ještě
není republikový šampionát), kterého se
kromě celého Libereckého kraje zúčastňují
i silné oddíly z České Lípy a Mladé Boleslavi.
A žák naší školy Matěj Brabník se tam věru
neztratil. V běhu na 60metrů si v osobním
halovém rekordu (8.84s) doběhl pro stříbrnou
medaili. Totéž pak zopakoval i ve své další
disciplíně v běhu na 150m (22.53s), kde
získal též stříbro. Pomalu tak zúročuje tvrdou
tříletou práci a nám nezbývá než se těšit na
sezónu pod otevřeným nebem, kde jsou jeho
ambice ještě větší, protože bude atakovat
svůj rekord i v běhu na 300m. Pokud se mu
bude dařit, mohl by obsadit přední pozice ve
velice ceněném sprinterském trojboji. Taktéž
se bude účastnit závodů ve víceboji mladších
žáků (60m, 60m přes překážky, 800m, dálka,
hod míčkem).
Držíme mu palce.
(m.alf )

30 Kþ/hod.
sítČ do brány

reklama 1 m2 na rok

Správce areálu:
Vlastimil Šmalcl
tel. 608 522 871

permanentka rodiþĤ - zdarma

100 Kþ/hod.

stolní tenis v tČlocviþnČ

fotbalové hĜištČ - travnaté
fotbalové hĜištČ - škvára
fotbalové hĜištČ - lajnování

DČtská hĤl 20 Kþ/hod.

60 Kþ/celý den
100 Kþ/2 hod.

20
Kþ/hod./osoba
(pĜi pronájmu
jiného
sportovištČ je
zahrnuto v
cenČ)

použití kuchyĖky + klubovny
v tČlocviþnČ
tČlocviþna
tČlocviþné náĜadí + tČlocviþna

Hauserka – stolní tenis

Nohejbal s ten. sítí ve všední dny
od 08:00 - 12:00 hod.
80 Kþ/hod. jinak 100 Kþ/hod.

Spinning
v Továrně - teď
třikrát týdně

600 Kþ/hod.
150 Kþ/hod.
100 Kþ
2000 Kþ

Provozní doba
sportovní areál
nafukovací hala
Hauserka
tČlocviþna

duben - Ĝíjen
celoroþnČ
duben - Ĝíjen
celoroþnČ

dny škol. vyuþ. / mimo dny škol. vyuþ.
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
16:00 - 21:00 / 09:00 - 21:00
08:00 - 21:00 / 09:00 - 21:00
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