349

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 30. dubna
krásnolipský
půlměsíčník

16. dubna 2009

4,- Kč

Rekonstrukce památkového
objektu
Stav domu Pražská 4 (první dům v Pražské
ulici po pravé straně) byl již před deseti lety
celkově velmi špatný. Do domu masivně
zatékalo, okna vypadávala na chodník, fasáda
byla pro ostudu. Z tohoto důvodu město
objekt částečně opravilo. Nutno přiznat,
že šlo o opravu spíše kosmetickou tak, aby
dočasně vyřešila nejhorší. Později vznikl plán
na vybudování penzionu, který by rozšířil
nabídku k tehdy připravované záchraně tzv.
domu chovatelů (Továrně).
Zatímco na rekonstrukci Továrny se podařilo
městu získat dotaci, na dům Pražská 4 nikoli.
Požadavky památkářů znemožnily smysluplné
využití, nebylo dokončeno vydání stavebního
povolení a následně už nebylo možné na
zamýšlený záměr získat dotaci ve prospěch
města. Evropské fondy již neumožňují

obcím realizovat z dotací EU takovýto typ
podnikatelských projektů.
Před necelým rokem se podařilo najít nového
majitele, který převzal původní projekt města
a zavázal se jej zrealizovat.
Společnost ECON SaC dokončila projektovou
dokumentaci, získala stavební povolení
a nakonec i dotaci na rozsáhlou rekonstrukci.
Ta byla zahájena zhruba před měsícem a půl,
přičemž se zjistilo, že stavebně technický stav
je ještě daleko horší, než se původně zdálo.
Rekonstrukce nebude jednoduchá mj. proto,
že státní ochrana památek klade na některé
prvky zvýšené požadavky.
Dokončeno by mělo být do června 2010. Pak
zde bude restaurace s cca 40 místy a poměrně
luxusní penzion s kapacitou cca 50 lůžek.
(Z. Linhart)

Kocáb navštívil Krásnou Lípu
Ministr pro lidská práva a menšiny Michael
Kocáb zavítal do Krásné Lípy. Jeho první kroky
vedly do Komunitního centra, kde se sešel
s vedením města a zástupci organizací, které
zajišťují programy podporující zaměstnanost,
vzdělanost a integraci znevýhodněných lidí.
Vedle toho se ministr Kocáb sešel i se
skupinou krásnolipských Romů, se kterými
se prošel Pražskou ulicí. Důvodem návštěvy
Michaela Kocába byla snaha přesvědčit se,
jaká je situace v regionu Šluknovsko, který byl
zařazen mezi dvanáct lokalit s nejpalčivější
romskou problematikou. (vik)

Hledáme
dobrovolníky pro
doučování dětí
Baví Vás pracovat s dětmi? Chtěli jste se stát
učitelem? Máte rádi složité úkoly? Pak právě
Vás hledáme. Pro AMARI klub vedený terénní
pracovnicí města Krásná Lípa, hledáme
dobrovolníky na doučování dětí. Jedná se o děti se
specifickými vzdělávacími potřebami ze slabého
sociálního prostředí. Doučování dětí je součástí
dobrovolnického programu „Dobrovolnické
služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež
a rodiny v jejich volném čase občanského sdružení
CEDR - komunitní centrum. Dobrovolnické
centrum Výběžek Vám zajistí odborné vedení,
další vzdělávání, supervizi a nabídne Vám
podporu a zázemí.
V případě zájmu se obraťte na Miroslava Řebíčka,
775 233 703, os.cedr@seznam.cz.
(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

Netradiční
pohled na
náměstí
Málo častý pohled z ptačí perspektivy
na krásnolipské náměstí přináší pohled
objektivem fotoaparátu Jaroslava Votápky.
S takovým odstupem nevypadá probíhající
rekonstrukce náměstí zdaleka tak dramaticky
jako zpoza volantu.

Děti z AMARI klubu předali ministrovi Kocábovi vlastnoručně ušitého medvěda.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 20.4. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.4.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
4.5. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 7.5. 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.

OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2009 V ČESKÉM
ŠVÝCARSKU - 26. DUBNA
V tento den otevřou významná turistická místa své „brány“ pro všechny návštěvníky za
zvýhodněné vstupné. Současně mohou návštěvníci využít i turistickou dopravu jako:
•
Speciální autobusovou turistickou linku národním parkem
•
Loď Poseidon – na trase Děčín –Hřensko
•
Nationalpark-Express: Königstein – Hřensko – Mezná (tzv. červený autobus)
Podrobnosti o otevřených turistických objektech za zvýhodněné ceny, jízdní řády a další
informace najdete na webových stránkách http://www.ceskesvycarsko.cz/otevreni-sezony2009/

Příští stanice
České Švýcarsko…

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
zve všechny příznivce Českého Švýcarska na

Turistická doprava 26. 4.

Otevření
turistické
sezóny 2009

Loď POSEIDON: Děčín – Hřensko (1+1)
Děčín

10:00*

13:00

Hřensko

11:00

14:00

Hřensko

11:30

15:30

Děčín

13:00

17:00

Dne 26. dubna 2009 (neděle)

Nationalpark-Express:
Königstein – Hřensko – Mezná (1+1)
Mezná
Mezní Louka
Hřensko

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

---

11:15

---

15:20

Jede
každých
60 min.

15:30

16:10 17:00

15:34

16:17 17:04

15:41

---

17:11

---

---

15:47

---

17:30

9:55 11:30
9:59

11:40

Schmilka

10:05 11:50

Bad Schandau

10:20

---

---

Königstein

---

---

---

16:00

---

18:00

Königstein

9:00

9:45

---

---

---

15:30

Bad Schandau

9:30

10:30

---

---

---

15:45

Schmilka

9:40

10:58

12:00

Hřensko

9:45

11:05

12:15

Jede
každých
60 min.

Mezní Louka

9:55 11:12

12:22

Mezná

---

11:15

---

15:00 15:55
15:10 16:00
15:17 16:10

---

15:20

---

Komunitní centrum Krásná Lípa,
www.krasnalipa.cz/kccs

JOB poradna
Pondělí 9:00 -16:00
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.
Léčebné poradenství
Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při
dietách a nemocech
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 14:00 – 16:00
Pro děti i jejich rodiny.
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00
Podporované zaměstnávání a bydlení 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.

Turistický autobus:
Děčín – Hřensko – Krásná Lípa (40 Kč/den)
Podrobný jízdní řád na samostatném plakátku.

Výlety s průvodcem*
*nutná rezervace míst předem
25. 4. Výlet tramvají do skal – Saské Švýcarsko: cena 690 Kč (1+1)
26. 4. Co bylo a co zbylo – historie Krásnolipska: cena 90 Kč (1+1)

Podrobnosti o akci najdete na www.ceskesvycarsko.cz
Kontakt: Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa,
tel.: 412 383 413, informace@ceskesvycarsko.cz

Významná turistická místa, která otevřou své „brány“ pro všechny
návštěvníky za zvýhodněné vstupné:
Muzea a expozice:

Otevírací doba

Vstupné

Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Oblastní muzeum v Děčíně
Muzeum psacích strojů v České Kamenici
Muzeum Tadeáše Haenkeho v Chřibské

9–17
9–17 **
14–18
13–17

zdarma
sleva 15,- Kč/osoba
1+1
1+1

Rozhledny a vyhlídky:

Otevírací doba

Vstupné

Pravčická brána ve Hřensku
Rozhledna Vlčí hora
Rozhledna Jedlová
Rozhledna Dymník
Rozhledna Tanečnice

10–18
9–16
9–20
9–16
9–16

1+1
zdarma
1+1
zdarma
1+1

Turistické areály:

Otevírací doba

Vstupné

Zoologická zahrada v Děčíně
Edmundova (Tichá) soutěska ve Hřensku

8–18
9–17

1+1
1+1

Doporučujeme zajímavé programy a nabídky:
Turistické služby, nabídky

Otevírací doba

Zámek Děčín

9–17

Víkend s vojáky IV, doprovodná akce výstavy - šedesát let
pobytu čtyř armád na děčínském zámku. Obvyklé vstupné.

Golfový areál v Janově
HUDYsport ve Hřensku

14–18
10–17

Ukázka golfové hry pro širokou veřejnost

Nationalparkzentrum
v Bad Schandau

9–18

Slavnosti vlny - akce, kde se vše točí okolo zpracování
ovčí vlny

Vše pro Váš spokojený pobyt v přírodě
10% sleva na zboží (slevy se nesčítají)

Vysvětlivky: 1+1 = zvýhodněné vstupné, za cenu jednoho vstupného 2 osoby / **polední přestávka 12- 13 hod.

Podpořeno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj:
Investice do vaší budoucnosti.

PRÁVNÍ PORADNA V PONDĚLÍ 20. 4. 2009 TŘETÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI
BUDE UZAVŘENA.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA  ZDARMA
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849
domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související
doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
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.
Dotaz:
Mám garáž na cizím pozemku. Garáž přitom neužívám, všechny garáže jsou již z 80%
pobořeny. Garáž nelze ani prodat – nikdo nekoupí, ani darovat – nikdo ji nechce, ani
demolovat – je to příliš drahé. Co s tím?
Odpověď:
Vlastnictví zavazuje (čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Vlastnictví nesmí být
zneužito na újmu práv druhých. Majitel pozemku, na kterém stojí Vaše rozbitá garáž, má
právo na využívání svého pozemku například tím, že jej bude pronajímat těm, kteří na něm
mají svou garáž. Nehrazením nájemného za pozemek zneužíváte svého vlastnictví (garáže,
i když je dnes nepoužitelná) na újmu práva majitele pozemku.
Majitel pozemku nemá samozřejmě nějaký důvod být aktivní, protože dohodnuté nájemné
z Vás „dostane“. Ale možná by někde sehnal výhodnější využití pozemku. Bylo by vhodné
zjistit z územního plánu, jaké využití tohoto pozemku se podle územního plánu předpokládá,
a orientovat se na naplnění takového využití. Správné využití pozemku může být pro majitele
pozemku finančně výhodnější – a přitom bude zapotřebí vyřešit i odstranění garáží na
předmětném pozemku. Takže se v rámci vhodnějšího využití pozemku můžete dohodnout
i na nějaké vzájemné spolupráci při demolici.

16. dubna 2009
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Program Zastupitelstva města Krásná Lípa
na rok 2009
Pořadí

Obsah

Zpravodaj
1.
Zahájení zasedání
starosta města
2.
Schválení programu jednání
starosta města
3.
Jmenování ověřovatelů zápisu ZZM
starosta města
4.
Jmenování návrhové komise ZZM
starosta města
5.
Zpráva ověřovatelů ZZM
6.
Zpráva o plnění úkolů ZZM
místostarostka města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Kromě těchto pravidelných bodů je projednáván program
dle schváleného plánu práce ZM:
8.
Diskuse občanů
starosta města
9.
Prodeje nemovitostí
starosta města
10.
Různé
starosta města
11.
Interpelace členů ZM
starosta města
12.
Diskuse členů ZM
starosta města
13.
Závěr
starosta města
18. června Zpráva o hospodaření za rok 2008 - závěrečný účet
finanční výbor ZM
Zpráva o partnerských projektech v cestovním ruchu
starosta, partner
10. září
Hospodaření města za první pololetí 2009
finanční výbor
Zpráva o činnosti p. o. Základní škola
ředitelka
10. prosince Zpráva výboru ZM
předsedové KV, FV
Zpráva o činnosti p. o. Relax Krásná Lípa
ředitelka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program bude doplňován o aktuální problémy a úkoly.
Zasedání ZM začíná zpravidla v 17 hodin v zasedací místnosti MěÚ.
Mimo pravidelná, plánovaná jednání, budou v případě potřeby svolána jednání ZM mimo tyto
termíny.

Dobrovolnické
Občanské sdružení CEDR komunitní centrum
vytvořilo regionální dobrovolnické centrum,
které bude působit po celém Šluknovském
výběžku a na Českokamenicku. To by
mělo propagovat a podporovat myšlenky
dobrovolnictví ve společnosti s cílem zapojit co
největší počet obyvatel do pomoci občanům
v místní komunitě. Dobrovolnické centrum
Výběžek zajistí odborné vedení dobrovolníků,
jejich další vzdělávání, supervize a nabídne
dobrovolníkům podporu a zázemí.
Rádi bychom v rámci regionu navázali
spolupráci jednak s lidmi, kteří by se chtěli stát
dobrovolníky, ale také s organizacemi, které by
dobrovolníky uvítaly. Jde především o domy
s pečovatelskou službou, domovy důchodců,
ústavy sociální péče, nemocnice, školská
zařízení, zařízení pro děti a mládež, nebo

centrum Výběžek
neziskové organizace. Možností uplatnění
pro dobrovolníky je mnoho, my se v první fázi
chceme zaměřit na pomoc seniorům, pomoc
občanům tělesně a mentálně postiženým
v integraci do společnosti, pomoc dětem
a mládeži při trávení volného času. V současné
době hledáme dobrovolníky pro ÚSP Brtníky,
ÚSP Jiříkov, domov důchodců Česká Kamenice
či pro město Krásná Lípa.
Kontakty na dobrovolnické centrum Výběžek:
775 233 703, os.cedr@seznam.cz.
Dobrovolnické
centrum
Výběžek
je
financováno za podpory Ministerstva vnitra ČR.
Více informací o dobrovolnictví na www.
dobrovolnik.cz, www.dcul.cz
(Miroslav Řebíček, předseda sdružení)

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu
Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná
a kde se objekt nachází. Kdo do týdne od
vydání Vikýře správně odpoví na otázku,
připíše svoji adresu a odpověď odevzdá
v informačním středisku na náměstí, nebo
ji pošle na e-mailovou adresu milansudek@
seznam.cz, bude zařazen do losování o tři
volné vstupenky do našeho kina.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO
ČÍSLA:

Vyfotografovaná skládka je u domu č. 262 na
Pražské ulici. Pro vstupenky do našeho kina si
mohou tentokráte dojít: Jiřina Chroustovská
z Rybniště, Václav Hieke a Stanislava
Procházková. 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.
Dnes se opět vrátíme do historie. Jedná se
o část něčeho, co bývalo v minulosti ozdobou
města.

Město přispěje na
opravy fasád, střech
a oplocení
Sto tisíc korun rozdělí město Krásná Lípa
mezi ty své obyvatele, kteří se v letošním
roce rozhodnou opravit fasádu, střechu, či
oplocení. Podmínky pro vyhlášení dotace byly
schváleny RM č.48. V rozpočtu města byla na
tuto akci schválena celková částka 100 000,Kč, která se bude rozdělovat podle předem
daných pravidel do jejího vyčerpání.
O příspěvek na opravu fasády a střechy může
požádat každý obyvatel, který vlastní dům
k trvalému bydlení v katastru města Krásná
Lípa. O příspěvek na rekonstrukci oplocení
může požádat nejen vlastník domu k trvalému
bydlení, ale i vlastník rekreačního objektu.
Žádost se podává písemně a to do 31. května
2009 na odbor výstavby, investic a ŽP MěÚ
Krásná Lípa, kde jsou k dispozici tiskopisy
žádostí a kde se dozvíte další podmínky nutné
pro přiznání dotace.

Vzniká kniha
o Pravčické bráně.
Může v ní být i Váš
příběh!
V rámci oslav 10. výročí vzniku Národního
parku České Švýcarsko v roce 2010 chystá
správa parku vydání reprezentativní publikace
o Pravčické bráně, nejznámějším symbolu
Českého Švýcarska. Cílem autorského
kolektivu je vytvořit populárně zaměřenou
publikaci, bohatě doplněnou fotografiemi,
reprodukcemi
historických
vyobrazení
i kresbami dětí, která představí Pravčickou
bránu ze všech možných pohledů, od geologie
přes historii, botaniku, zoologii až po příběhy
návštěvníků národního parku. Proto správa
hledá také Vaše příběhy a zážitky v souvislosti
s Pravčickou branou. Budeme rádi, pokud
se o své příběhy podělíte a zašlete nám je.
Vybraným příběhům pak bude věnována celá
kapitola připravované knihy.
Kam příběhy či zážitky zasílat?
Vaše příběhy či zážitky můžete zaslat písemně
na níže uvedenou adresu. Budeme rádi, pokud
pro naši vnitřní potřebu uvedete také kontakt
na Vás.
Správa NP České Švýcarsko, Tomáš Salov,
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem
na adresu t.salov@npcs.cz .

Krásnolipští rybáři
bilancovali
Výroční členská schůze Místní organizace Českého rybářského svazu Krásná Lípa se konala
v sobotu 21. března 2009. A protože rybářství
není jen zábava, ale také pořádný kus práce na
vodních tocích a nádržích, bylo o čem jednat.
Byla projednána zpráva o hospodaření, o čistotě vod, o činnosti rybářské stráže a činnosti
mládeže. Také byl projednán plán brigádnické
činnosti – jen v loňském roce odpracovali členové organizace 1. 230 brigádnických hodin.
Rybářská organizace je jednou z nejpočetnějších ve městě. K 31. 12. 2008 měla 93 členů,
z toho 8 žáků do 15 let.
A pokud má být řeč o úlovcích, potom v loňském roce bylo na územní povolenky uloveno
923 ks ryb o celkové váze 1.470,3 kg.
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S hasiči se nebojíme
ŽE JE OHEŇ ŠPATNÝ PŘÍTEL, TO MÁ KAŽDÝ
VĚDĚTI. ZAPALOVAČ SE SIRKAMI
NENÍ HRAČKA PRO DĚTI!
Tuhle říkanku a ještě mnohé jiné se děti učily
před nedávnem ve školce. Probírali jsme
totiž prostřednictvím fiktivního kamaráda
Filipa všechna nebezpečí, která na děti číhají,
včetně
požáru. Jestli je to důležité? Hned další milá
návštěva u nás v MŠ nám potvrdila to,co už
víme. Školku Motýlek navštívil velitel hasičů
p.Heene a p. Martínek se svojí „hasičskou
výzbrojí“ ( uniformou, knihami, autíčky atd..),
aby dětem odpověděli na jejich zvídavé
otázky a zároveň je poučili, že velkou část
všech požárů zaviní právě děti.
Děti však pány požárníky svými znalostmi mile
překvapily - dokonce si pamatovaly důležitá
telefonní čísla – a měly na naší návštěvu
nespočet otázek a námětů k povídání. Vše ale
jednou musí skončit a tak jsem se rozloučili

ukázkou „mini“ hasičské techniky v podobě
autíček a obdrželi jsme pozvání na MDD, kdy
hasiči dětem rádi ukáží nejen tu „opravdovou
techniku“ , ale uspořádají pro ně i zajímavé
hry. Za děti z MŠ Motýlek moc děkujeme a už
se ohromně těšíme na náš den s hasiči!
(D. Lehoczká)

Milá babičko!
Tečka. Tak Ti píšu, jak se mám. Pořád chodím
do školky, jmenuje se Motýlek. Teď jsme si
zrovna všichni hráli na poštu. Baví nás hra
s tiskátky, udělali jsme si hasičské auto, zkoušeli
„balíkovou“ honěnou, ve městě jsme hledali
cedulky ulic, podle kterých pošťáci doručují
dopisy a už taky umím pošťáckou písničku –
jede, jede poštovský panáček....
Až přijedu, tak Ti ji zazpívám. Taky celá školka
dostala pozvání na poštu. Paní vedoucí se
jmenovala Klárka a moc hezky vyprávěla
o poště, dokonce nám ukázala jak se vybírá
schránka, kde mají na poště schované balíky
a co se s nimi potom dělá. Pak jsme šli dovnitř
a tam na nás čekala další paní v pošťácké
uniformě. A představ si, taky na té uniformě
měla tu trubičku, co jsme ji viděli už i na
schránce nebo na autě. Zkusili jsme si sami
sobě do školky poslat pohled a hned druhý
den nám ho paní listonoška přivezla na kole
až do schránky ve školce!!
A nejenom to – ráno si tak v herně hrajeme a najednou slyšíme tu známou písničku - jede,
jede, poštovský panáček... a bylo to poštovní
auto a přivezlo nám do školky balík!! Byli
jsme zvědaví co v něm je a kdo nám to posílá
a představ si, byl tam dopis, poslaly nám ho
ty hodné paní pošťačky, ale i skřítek Kolbaba,
který prý hlídá poštu, když jdou všichni
domů. Měli jsme tam bonbónky a jiné dárky

a protože jsme byli moc rádi, nachystali jsme
také překvapení – napsali jsme těm hodným
pošťačkám dopis, ve kterém jsme za dárečky
poděkovali a otiskli naše ruce i s podpisem!
Poslali jsme ho na poště – už víme, jak se to
dělá. Hlavně totiž nesmíš zapomenout na
adresu, jinak to dopadne jako v té pošťácké
pohádce od pana Čapka. Jo a babičko
až přijedu, můžeme si složit ty puzzlíky
z pohlednic co jsme si ve školce vyrobili nebo
spolu namalovat dopis – to už mi jde. Příště
jdeme na Zdravotní středisko a do Stavebnin.
Tak Ti zase napíšu, jaké to bylo.Měj se hezky.
Tečka.
P.S. A taky Ti pošlu křečka. Tečka.
(Tvůj předškoláček ze školky Motýlek)

Úsměvy z MŠ
Motýlek
O Eskymácích
Téma Život Eskymáků a jejich země
děti moc bavilo, rády se učily o všem,
co je s eskymáky spojené, hrály si na ně,
seznamovaly se s těžkými slovy jako je
iglů a mimo jiné se ho učily stavět z kostek
cukru.
Právě při stavění se chtěl jeden hoch
pochlubit druhému: “Hele – já mám
pěknej orit“
„To není žádnej orit, ale ignot“ , poučuje
ho kamarád a uvádí tak slovo na správnou
míru.... :-)
Představa o starých lidech
Děti jsou velmi tolerantní a chápavé ke
starším lidem, jen je občas zmate jejich
vzhled a pokud spatří osobu, která je
téměř stejného vzrůstu, jen poměrně
vrásčitější, vysvětlí si to po svém „dětském“
a může vzniknout tato úsměvná, leč
neznevažující, historka.
Po návštěvě v Palmovce, kde byly naše děti
vystupovat si všimla jedna dívenka jen
o hlavu vyšší babičky než byla ona sama.
Zanechalo to v ní tak hluboký dojem, že
po návratu líčila ostatním: „A já jsem tam
viděla pradítě “.
O bezpečí
Při vyprávění o zlých a nebezpečných
lidech si zkoušíme různé situace a jak se
v nich správně zachovat. Jednou z nich je
i hra na „Co kdyby“...
Otázka učitelky zněla: „Co by se mohlo
stát , kdybyste byli sami doma a otevřeli
někomu neznámému?“
Chvíle přemýšlení a pak si klučík vzpomene
- „moh by něco odkrást!!!“
„Třeba prachy, teda peníze“, kontruje
druhý.
„Anebo gauč“, zamyslí se hluboce
dívenka....
Zdraví vás děti a učitelky z MŠ MOTÝLEK!!

Duben v Kostce
Všechny akce se konají v Komunitním centru
(Dům služeb v Krásné Lípě, Masarykova 1094/4,
1. patro). Více informací o akcích získáte na
tel.: 412 354 846, 777 291 400, e-mail:
hrneckova@krasnalipa.cz, www.krasnalipa.cz/
kccs

Poradna léčebné poradenství.
Jak se správně stravovat při dietě
žlučníkové, jaterní, pankreatické, diabetické,
nízkocholesterové, bezlepkové nebo při dně
a cronově nemoci.
Jak upravovat pokrmy při dietě, jaké potraviny
snižují působení léků?
Odpovědi na podobné otázky v poradně
poskytnou Stanislava Jelínková a Stanislava
Vaňková, nutriční asistentky - registrace č.:
015-0083-0320. poradna je ZDARMA.
Téma DIABETES: v pondělí 20. 4. 2009 od 17
hod. v komunitním centru
Téma DIETY OBECNĚ: v pondělí 4. 5. 2009 od

17 hod. v komunitním centru
Téma DIETY OBECNĚ: v pondělí 18. 5. 2009 od
17 hod. ve žluté DPS na sídlišti

Trvejte na svých právech.
Nakoupili jste vadné zboží v ČR, zahraniční
výrobce Vám nechce zboží vyreklamovat/
vrátit? Neznáte svá práva? Přijďte se poradit
o Vašich možnostech… Sdružení obrany
spotřebitelů ČR Vás zve do komunitního centra
v pondělí 20. 4. 2009 od 16 hod. na seminář
„Trvejte na svých právech!“ Seminář povede
Robert Hrabčík – koordinátor informačního
centra SOS Děčín a pro Ústecký kraj. Poplatek
30,-Kč.

Krásná Lípa očima pamětníka.
Jaké byly skutečné okolnosti záhadného
odstranění krásnolipského kostela? Verze
pamětníků a kroniky se rozcházejí. Vy se

můžete v úterý 21. dubna od 17:00 dozvědět
verzi krásnolipského pamětníka Stanislava
Strašila, od kterého se dozvíte nečekané
podrobnosti o historii Krásné Lípy. Prohlédnete
si dobové fotografie, promítnete si historické
obrázky. Vítáni jsou všichni, i ti, kteří se rádi
podělí o své vzpomínky. Povídání si můžete
přijít poslechnout i s dětmi. Poplatek 30,- Kč.

Povídání o vykládání karet.
Přijďte si tajemně popovídat do komunitního
centra v úterý 28. dubna od 17:00. Poznáte
význam jednotlivých listů a rozdíly mezi
třemi druhy karet, se kterými se dají vykládat
osudy – tarotové, vykládačské a mariášové.
Podrobně se seznámíte
s technikou vykládání karet. Poplatek 30,-Kč.
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z 47. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne19.03.2009
I. Hlavní program
Výběrové řízení na akci Obnova zeleně
Usnesení RM č. 47 - 01
RM se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na
zhotovení díla Posílení biodiverzity v sídelních biotopech města
Krásná Lípa (Obnova zeleně). V souladu a doporučením hodnotící
komise vyřazuje ze soutěže nabídku č. 1 od fy Studený s. r. o.,
Kadaň, z důvodu neúplné nabídky. RM schvaluje toto pořadí výběru
uchazečů podle ekonomicky nejvýhodnější nabídky:
1. Nabídka č. 4 - HIT FLORA s. r. o., Děčín, Vítězství 216
2. Nabídka č. 3 - UNILES a. s., Rumburk, Jiříkovská 832
3. Nabídka č. 2 - ROAGROTEX s. r. o., Česká Lípa, Mariánská 602/28
4. Nabídka č. 5 - GRÜNER s. r. o., Litoměřice, Kamýcká 503/19a
RM ukládá Janu Kolářovi, tajemníkovi MěÚ, aby v zákonné době
zahájil s v pořadí prvním uchazečem příslušná jednání o uzavření
SOD.
CIP EQUAL
Usnesení RM č. 47 - 02
RM bere na vědomí ukončení projektu Komunitní centrum
Českého Švýcarska realizovaného od 15. 12. 2004 do 30. 8. 2008
ﬁnancovaného z CIP EQUAL a dokončení závěrečného vyúčtování
s MPSV ČR.
RM ukládá Janě Gálové, místostarostce města, zajistit ve spolupráci
s Dagmar Mrázovou a Hanou Volfovou archivaci dokumentace
projektu EQUAL v termínu do 31. 3. 2009.
RM schvaluje odměnu Haně Volfové ve výši jednonásobku současné
měsíční odměny za úspěšné zvládnutí celého projektu EQUAL.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 03
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2941 část o výměře cca 100 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2940 část o výměře cca 10 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 284/1 o výměře
cca 235 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání Tomáši Ticháčkovi,
Praha, Podjavorinské 1605 za cenu 100 Kč/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 05
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 918/3 o výměře
744 m2 a části p. p. č. 2818/1 o výměře 658 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem podnikání ﬁrmě Praha - Hatinh spol. s r. o. , Jiříkov mj.
z důvodu dluhů vůči městu.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2385/11 o výměře
34 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Luboši a Radku
Zemanovým, Krásná Lípa, Kamenná Horka 56 za cenu 680 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 775/1 o výměře
1612 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ludvíku a Haně
Hercogovým, Krásná Lípa, Pod Lipou 149/2 za cenu 57 360 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2237/1 o výměře
730 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Josefu a Romaně
Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 790/2 za cenu 18 530 Kč (do
základní výměry 9 360 Kč, nad základní výměru 9 170 Kč). Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1893 o výměře
200 m2 a části p. p. č. 1890/3 o výměře 311 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem podnikání Vladimíru Shejbalovi, Krásná Lípa, Krásný Buk
65 za cenu 52 100 Kč (pozemek 51 100 Kč, porosty 1 000 Kč). Prodej
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků

Usnesení RM č. 47 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1216/3 o výměře 150 m2,
p. p. č. 1216/4 o výměře 283 m2 a st. p. č. 889 o výměře 86, vše k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Petře Tomanové, Krásná Lípa,
Masarykova 539/39 za podmínky současného odkoupení p. p. č.
1216/6 o výměře 126 m2 za celkovou cenu 16 900 Kč (do základní
výměry 12 900 Kč, porosty 4 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 11
RM doporučuje ZM schválit vyplacení dotace ve výši 12 000 Kč (50%
kupní ceny do základní výměry pozemku) Petře Bedrníčkové, Krásná
Lípa, Křižíkova 1043/24, dle Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve
vlastnictví města Krásná Lípa.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 12
RM doporučuje ZM schválit změnu v usnesení ZM č. 9-33/2008
ze dne 27. 3. 2008, kterou se zužuje strana kupující na Martinu
Královou, Roztoky, Olbrachtova 811. Ostatní ustanovení smlouvy
zůstávají beze změny.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 13
RM bere na vědomí odstoupení Michala Nováka, Dolní Podluží 93
od žádosti o odkoupení p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, vše k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy. RM neschvaluje vrácení kauce 5 000 Kč.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 47 - 14
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 771/1 o výměře 2812 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 47 - 15
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1789/1 o výměře 2362 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Zdeňku Vrabcovi, Krásná Lípa,
Mánesova 24.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 47 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2008/23/15101, kterou se zužuje nájemce na Martinu Královou. Ostatní
ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 47 - 17
RM schvaluje pronájem pozemků p. p. č. 978 o výměře 3536 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem sekání trávy a p. p. č. 2680/9 o výměře 4428
m2, p. p. č. 2680/5 o výměře 2496 m2, p. p. č. 2684/4 o výměře 1243
m2, p. p. č. 2684/6 o výměře 236 m2, p. p. č. 2535/4 o výměře 2106
m2, p. p. č. 2888/3 o výměře 856 m2, p. p. č. 2615/9 o výměře 1933
m2, p. p. č. 2896/2 o výměře 2816 m2 a p. p. č. 2542/7 o výměře
15525 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem pastvy Jiřímu Janišovi,
Krásná Lípa, Frindova 689/16.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 47 - 18
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 443/2 o výměře 360 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Michalu Mausovi, Krásná Lípa,
Masarykova 31.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 47 - 19
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 2003/23/1518 (nájemce Jan Kašpar, Krásná Lípa, Lesní 2) dohodou ke dni 28.
2. 2009.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 47 - 20
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 3040/2 o výměře
133 m2, části p. p. č. 696/1 o výměře 157 m2 a části p. p. č. 696/3
o výměře 69 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 691 o výměře
369 m2, k. ú. Krásná Lípa s Ing. Ladislavem Kousalem, Přerov,
Palackého 28 a Jaroslavou Sabovou, Rumburk, Dolní 87/13. Náklady
se směnou spojené uhradí směňující rovným dílem.
Duplicitní vlastnictví
Usnesení RM č. 47 - 21
RM na základě předložených dokladů a vyjádření právního zástupce
města doporučuje ZM schválit uznání vlastnictví p. p. č. 2144/9,
k. ú. Krásná Lípa ve prospěch Josefa Bolardta, Praha, K Přístavišti
608 za podmínky, že žadatel uhradí náklady spojené se sepsáním
notářského zápisu.

Převod pozemku od PF ČR
Usnesení RM č. 47 - 22
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod nově vzniklé p. p. č.
1880/24 o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa od Pozemkového fondu
ČR Děčín.
Byty
Usnesení RM č. 47 - 23
RM schvaluje pronájem bytu č. 5, Nemocniční 1149/12A, Krásná
Lípa, Veronice Smrčkové, bytem Rumburk, Matějova 65/3, za
podmínky schválení převodu práv a závazků ZM Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 47 - 24
RM doporučuje ZM schválit převod práv a závazků vyplývajících se
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27 - 3 na
byt č. 5 v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, uzavřené mezi
městem Krásná Lípa a Karlem Smrčkem na Veroniku Smrčkovou,
bytem Rumburk, Matějova 65/3.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 47 - 25
RM schvaluje pronájem bytu č. 18 v domě s pečovatelskou službou
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa Olze Tvrdíkové, bytem Krásná
Lípa, Frindova 4, za podmínky uvolnění současného bytu města do
10. 4. 2009.
Byty
Usnesení RM č. 47 - 26
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Frindova 979/4 o velikosti 1+1
v obecním zájmu ﬁrmě SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková
416, Děčín. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku. Kauce
5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemník na vlastní
náklady.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 47 - 27
RM schvaluje ukončení smlouvy č. 2006/42/18 - 005 o výpůjčce
nebytových prostor v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
uzavřené mezi městem Krásná Lípa a Českým Švýcarskem o. p. s.,
Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa dohodou.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 47 - 28
RM schvaluje pronájem nebytových prostor č. 2 v objektu Masarykova
1094/4, Krásná Lípa Ivetě Bártové, Krásná Lípa, Varnsdorfská
47/18 za účelem zřízení dílny na výrobu oděvů, oděvních doplňků
a prodejny. Veškeré úpravy a opravy si nájemce provede na vlastní
náklady.
Nemovitosti
Usnesení RM č. 47 - 29
RM schvaluje pronájem části přístavku u objektu Pražská 506/6,
Krásná Lípa na st. p. č. 217/1, k. ú. Krásná Lípa ﬁrmě DEMOS s. r. o.,
Krásná Lípa, Masaryková 602/44 za účelem zřízení staveniště a za
podmínky zajištění stavebně technického stavu.
Pronájem veřejného prostranství.
Usnesení RM č. 47 - 30
RM neschvaluje Václavu Chaloupkovi, Hrádek nad Nisou, Donín 224,
pronájem veřejného prostranství za účelem prodejních trhů v roce
2009 z důvodu rekonstrukce náměstí.
III. Různé
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 31
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 13-16 ze dne 2. 12. 2004
o prodeji p. p. č. 543 a st. p. č. 119, vše k. ú. Krásný Buk Jitce Klečkové,
Doksy a Aleně Dlouhé, Nový Bor z důvodu nezájmu žadatelů.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 32
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 314/2, k. ú. Vlčí Hora dle předloženého
návrhu.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 47 - 33
RM bere na vědomí informaci o postupu ve věci nabídky prodeje
p. p. č. 2337/1, k. ú. Krásná Lípa stávajícímu nájemci (Eva Niehusová,
Krásná Lípa, Malátova 15) a o výzvě o doplnění neúplných žádostí
o odkoupení nemovitosti.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 47 - 34
RM podle podle čl. V. odst. 4 odstupuje od smlouvy o nájmu
pozemku č. 2006/23/15-365 (nájemce Eva Niehusová, Krásná Lípa,
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Malátova 15).
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 47 - 35
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2337/1 a části p. p. č.
329/1, vše k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu o maximální
výměře 1800 m2 Ing. Michalu Stiborovi, Krásná Lípa, Rooseveltova 9
a Mgr. Lence Stiborové, Krásná Lípa, Sokolská 10 za účelem výstavby
rodinného domu. Prodej bude realizován dle § 2 odst. 9 Postupu ve
věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Odkoupení pozemků
Usnesení RM č. 47 - 36
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 21-08/2006 ze dne 21. 6.
2006 o odkoupení části p. p. č. 2329/6, k. ú. Krásná Lípa od Jaroslava
Papouška, Krásná Lípa, Pražská 62.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 47 - 37
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 21-09/2006 ze dne 21. 6.
2006 o odkoupení části p. p. č. 2329/7, k. ú. Krásná Lípa od Gerdy
Salovové, Krásná Lípa, Pražská 53.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 47 - 38
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 21-25/2006 ze dne 21. 6.
2006 o odkoupení st. p. č. 560 a st. p. č. 561, vše k. ú. Krásná Lípa
od Antonína Tintěry, Varnsdorf, Pohraniční stráže 2857 z důvodu
nezájmu žadatele.
Odkoupení pozemku
Usnesení RM č. 47 - 39
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 10-21/2004 ze dne 22.
4. 2004 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části
p. p. č. 1691/1, k. ú. Krásná Lípa od Ing. Miroslava Hájka, Praha 5,
Kettnerova 2059 z důvodu nezájmu žadatele.
Převod pozemků
Usnesení RM č. 47 - 40
RM doporučuje ZM schválit opravu usnesení ZM č. 14-19/2008, 1420/2008 a 14-21/2008 ze dne 11. 12. 2008, kterým se mění výměra
převáděných pozemků nově vzniklých p. p. č. 1791/11 na 83 m2,
p. p. č. 1791/12 na 126 m2 a p. p. č. 1791/13 na 65 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 47 - 41
RM schvaluje vyrovnání za byt č. 5, Nemocniční 1149/12a, Krásná
Lípa s Lucií Staňkovou, Varnsdorf, Plzeňská 1405, dle předloženého
návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 47 - 42
RM schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor od 1. 4.
2009 v souladu s ustanoveními nájemních smluv, dle přílohy.
Postup ve věci prodeje a užívání pozemků
Usnesení RM č. 47 - 43
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa ze dne 14. 9. 2007 a schválit nový,
dle předloženého návrhu, s účinností od 27. 3. 2009.
Změna smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 47 - 44
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. EP-12-4001057/P001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce a. s.,
o uložení el. kabelu ve Školní ulici do komunikace.
Výstavba památníku padlých v Zahradách
Usnesení RM č. 47 - 45
RM souhlasí s vybudováním parčíku a památníku padlých
v Zahradách na pozemcích města Krásná Lípa p. p. č. 43/17 a p. p. č.
43/9, k. ú. Zahrady, Klubem českých turistů Krásná Lípa.
Oranžové hřiště
Usnesení RM č. 47 - 46
RM bere na vědomí převzetí stavby - Oranžové hřiště.
RM schvaluje vrácení pozastávky v částce 60 000 Kč společnosti
Prolemax, s. r. o. Plzeň.
RM neschvaluje vrácení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč
společnosti Prolemax, s. r. o. Plzeň.
Regenerace náměstí - TDI
Usnesení RM č. 47 - 47
RM projednala zahájení výstavby akce Regenerace Křinického
náměstí, změny v PD a realizaci.
RM schvaluje Technický dozor investora této stavby.
Kotelna v Mánesově ul.
Usnesení RM č. 47 - 48
RM bere na vědomí dopis Dr. Z. Záboje, jednatele společnosti
Komaxo, s. r. o. Kolín s nabídkou na vytápění sídliště a doporučuje ZM
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rozhodovat po předložení podrobnějších informací.
Návrh smlouvy na budoucí prodej
Usnesení RM č. 47 - 49
RM doporučuje ZM schválit návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní
na případný odprodej objektu č. p. 506 Pražská 6.
Kontrola hospodaření p. o. RELAX Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 50
RM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky u příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2007
a rok 2008, provedené společností AUDIT OBCE s. r. o., s připomínkou
k zaúčtování vratného příspěvku v roce 2008.
Příloha účetní závěrky za rok 2008
Usnesení RM č. 47 - 51
RM bere na vědomí přílohu účetní závěrky města Krásná Lípa za rok
2008 v předloženém znění.
Členské příspěvky
Usnesení RM č. 47 - 52
RM doporučuje ZM schválit členské příspěvky města Krásná Lípa na
rok 2009 do:
1) Destinační fond ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 18 545 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 9 272,50 Kč,
4) Svazek obcí TOLŠTEJN ve výši 16 573,50Kč,
5) Sdružení pro rozvoj šluknovska ve výši 14 548 Kč,
6) Agentura rozvoje Tolštejnského panství ve výši 12 000 Kč.
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 560 907164 6
Usnesení RM č. 47 - 53
RM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 560 907164 6
pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou
zaměstnavateli se společností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
v předloženém znění.
Daňové přiznání za rok 2008
Usnesení RM č. 47 - 54
RM schvaluje smlouvu na zpracování daňového přiznání k dani
z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008 mezi
městem Krásná Lípa a Ing. Pavel Lampa - daňovým poradcem,
Rumburk, Lužické náměstí 158, v předloženém znění.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - zpráva
Usnesení RM č. 47 - 55
RM bere na vědomí zprávu p. o. Kostka Krásná Lípa o zajištění
provozu do 30. 6. 2009.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní směrnice
Usnesení RM č. 47 - 56
RM schvaluje vnitřní směrnice p. o. Kostka Krásná Lípa:
1. FKSP
2. Systém zpracování účetnictví
3. Účtový rozvrh
4. Harmonogram účetní závěrky
5. Oběh účetních dokladů.
Žádost o příspěvek na jednotku požární ochrany
Usnesení RM č. 47 - 57
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu Ústeckého kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru požární ochrany města Krásná Lípa
v předloženém znění.
Prodej majetku
Usnesení RM č. 47 - 58
RM schvaluje prodej hasičského vozidla AVIE DC 78-91 rok výroby
1982, Sboru dobrovolných hasičů Obora 120, 440 01 Louny, IČ
64023419 za zůstatkovou hodnotu 12 000 Kč.
Aktualizace operativní evidence
Usnesení RM č. 47 - 59
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu aktualizace
(stanoveného usnesením RM č. 27-14 ze dne 28. 1. 2008)
operativní evidence veřejného osvětlení do 31. 12. 2009 z důvodu
administrativní náročnosti.
RM doporučuje ZM schválit odložení zpracování operativní evidence
kanalizačních vpustí v místních a krajských komunikacích z důvodu
administrativní a ﬁnanční náročnosti.
Provozní řád sběrného dvora
Usnesení RM č. 47 - 60
RM schvaluje nový ceník sběrného dvora ze dne 16. 3. 2009, dle
přiloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2009.
Ceník na hřbitově Krásná Lípa
Usnesení RM č. 47 - 61
RM schvaluje změnu ceníku na hřbitově Krásná Lípa dle předloženého
návrhu.
Rozdělení dotací organizacím
Usnesení RM č. 47 - 62

RM schvaluje rozdělení dotací organizacím, dle předloženého
návrhu.
Technická výpomoc
Usnesení RM č. 47 - 63
RM schvaluje technickou výpomoc pro organizace na pořádané akce
v roce 2009, dle předloženého návrhu.
Zásady DPS
Usnesení RM č. 47 - 64
RM schvaluje zásady pro pronajímání bytů v DPS (chráněné byty) se
zajištěním pečovatelské služby města Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2009.
Usnesení RM č. 47 - 65
RM schvaluje složení hlavní inventarizační komise a složení
jednotlivých inventarizačních komisí pro rok 2009 dle předloženého
návrhu.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2009
Usnesení RM č. 47 - 66
RM schvaluje harmonogram úkolů k zabezpečení řádné a mimořádné
inventarizace majetku a závazků města Krásná Lípa pro rok 2009
a termíny konání všech inventur dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 47 - 67
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě
na měsíc duben 2009, dle předloženého návrhu.
Kronika města
Usnesení RM č. 47 - 68
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený Ivanem Jaklem,
kronikářem města, za měsíc únor 2009 včetně příloh.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Nabídka fy Prolemax s. r. o., Plzeň - provozní kontroly dětského
hřiště,
- Žádost Krini Center s. r. o., Praha 6 ve věci rekontrukce budovy
č. p. 255, Křinické náměstí,
- Stížnost na postup správního orgánu při výkonu veřejné správy veřejné osvětlení,
- Žádost o prodloužení platnosti nájemní smlouvy pro vyklizení
pozemků p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, Kyjov,
- Sdělení Katastrálnímu úřadu Rumburk ze dne 16. 3. 2009
o nesouhlasu s opravou chyby v KN,
- Žádost od KČT Krásná Lípa o příspěvek na opravu rozhledny Vlčí
Hora,
- Zpráva ke kontrolní akci - Řízení TS města, způsob kontroly
a dodržování pokynů a předpisů,
- Zpráva ke kontrolní akci - Kontrola požární dokumentace města,
- Opakovaná žádost fy Kámen a ztvárnění s. r. o., Krásná Lípa
o odkoupení pozemku p. p. č. 400/1, k. ú. Krásná Lípa,
- Tabulka využití ubytovací kapacity Továrna za období 07/200702/2009,
- Upozornění na porušení pracovní kázně,
- Zpráva o činnosti T-klubu za měsíc leden a únor,
- Statistika návštěvnosti městské knihovny 02/2009.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis ze 23. schůzky ﬁnančního výboru ze dne 16. 3. 2009,
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 2. 2009,
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 3. 3. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 2. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 3. 3. 2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 2. 2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 3. 2009.

Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 16. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 26.03.2009
1. Zpráva o plnění úkolů 14. a 15. ZZM
Usnesení ZM č. 16 – 01/2009
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů ze 14. a 15. zasedání ZM
předloženou místostarostkou města Janou Gálovou bez připomínek.
2. Plán práce ZM na rok 2009
Usnesení ZM č. 16 – 02/2009
ZM schvaluje plán práce Zastupitelstva města Krásná Lípa na rok
2009 bez připomínek.
3. 4. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2008
Usnesení ZM č. 16 – 03/2009
ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro
rok 2008 v předloženém znění.
4. Roční zpráva o výsledcích ﬁnančních kontrol za rok 2008
Usnesení ZM č. 16 – 04/2009
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích ﬁnančních kontrol za
rok 2008 vč. zpráv příspěvkových organizací města Krásná Lípa
v předloženém znění.
5. Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok 2008
Usnesení ZM č. 16 - 05
ZM schvaluje hodnotící zprávu města Krásná Lípa k návrhu státního
závěrečného účtu za rok 2008, dle předloženého návrhu.
6. Zpráva o rozpočtu města na rok 2009
Usnesení ZM č. 16 – 06/2009
ZM schvaluje zprávu o rozpočtu města na rok 2009 předloženou
starostou města Ing. Zbyňkem Linhartem bez připomínek.
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2009 v závazných
ukazatelích rozpočtu v provozní, investiční části rozpočtu
a ﬁnancování dle tabulek č. 1 - 3.
7. Předání kompetencí RM
Usnesení ZM č. 16 – 07/2009
ZM schvaluje
1) využití volných ﬁnančních prostředků ke zhodnocování v souladu
s usnesením ZM č. 15 - 05/2009 a pověřuje RM k tomuto nakládání,
2) poskytnutí příspěvků kulturním, tělovýchovným a zájmovým
organizacím ve městě do výše 200 tis. Kč dle platných pravidel,
3) poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč Klubu cyklistiky Krásná Lípa
na uspořádání TOUR DE FEMININ,
4) poskytnutí příspěvků občanům na opravy vnějších plášťů budov,
střech, plotů a květinové výzdoby do výše 100 tis. Kč dle platných
pravidel,
5) aby s rozpočtovou rezervou rozpočtu nakládala RM.
8. Rozpočtová opatření rozpočtu roku 2009
Usnesení ZM č. 16 – 08/2009
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu
města Krásná Lípa na rok 2009 v rámci schváleného rozpočtu, které
nemění závazné ukazatele rozpočtu v provozní, investiční části
rozpočtu a ﬁnancování.
9. Rozpočtový výhled na období 2010 - 2013
Usnesení ZM č. 16 – 09/2009
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od
roku 2010 do roku 2013, dle předloženého návrhu.
10. Rozpočet sociálního fondu
Usnesení ZM č. 16 – 10/2009
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2009, dle
předloženého návrhu.
11. Rozpočtová opatření příspěvkových organizací města
Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 11/2009
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Krásná Lípa na rok 2009
v rámci schváleného rozpočtu, které nemění výši celkového rozpočtu
příspěvkové organizace.
12. Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 16 – 12/2009
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2009 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši 18 545 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši 9 272,50 Kč,
4) Svazek obcí TOLŠTEJN ve výši 16 573,50 Kč,
5) Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve výši 14 548 Kč,
6) Agentura rozvoje Tolštejnského panství ve výši 12 000 Kč.
13. Úsporná opatření
Usnesení ZM č. 16 – 13/2009
ZM ukládá radě města, aby s ohledem na nevyčíslitelné snížení
daňových podílů do příjmu obce zajistila odklad realizace zbytných
nákladů do druhé poloviny roku, případně aby nezadávala jejich
realizaci.
ZM schvaluje využití volných ﬁnančních prostředků města
k ﬁnancování akcí podporovaných ze zdrojů EU do doby proplacení
či čerpání překlenovacího úvěru v souladu s rozpočtem města na rok
2009.
14. Zpráva o ukončení projektu Komunitní centrum ČŠ

Usnesení ZM č. 16 – 14/2009
ZM bere na vědomí ukončení projektu Komunitní centrum
Českého Švýcarska realizovaného od 15. 12. 2004 do 30. 8. 2008
ﬁnancovaného z CIP EQUAL a dokončení závěrečného vyúčtování
s MPSV ČR.
15. Financování p. o. Relax
Usnesení ZM č. 16 – 15/2009
ZM ukládá radě města a ředitelce p. o. Relax, aby byl rozsah
služeb, činností a otevírací doby přizpůsoben tak, aby docházelo
k postupnému omezování příspěvku zřizovatele na činnost této
příspěvkové organizace města.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 16/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 241/2 o výměře 340 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady JUDr. Michaele Pretschové,
Varnsdorf, Západní 2731 za cenu 52 000 Kč (nad základní výměru
34 000 Kč, porosty 18 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 17/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 284/1 o výměře cca 235 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání Tomáši Ticháčkovi, Praha,
Podjavorinské 1605 za cenu 100 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
18. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 18/2009
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 918/3 o výměře 744 m2 a části p. p. č.
2818/1 o výměře 658 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání
ﬁrmě Praha - Hatinh spol. s r. o. , Jiříkov mj. z důvodu dluhů vůči
městu.
19. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 19/2009
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 2818/1 o výměře 870 m2, k. ú.
Krásná Lípa Libuši a Josefu Knoblochovým, Krásná Lípa, Čapkova 40
z důvodu zachování kontinuity přístupu.
20. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 20/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2385/11 o výměře 34 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Luboši a Radku Zemanovým,
Krásná Lípa, Kamenná Horka 56 za cenu 680 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
21. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 21/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 775/1 o výměře 1612 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Ludvíku a Haně Hercogovým,
Krásná Lípa, Pod Lipou 149/2 za cenu 57 360 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
22. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 22/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2237/1 o výměře 730 m2, k. ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Josefu a Romaně Pakandlovým,
Krásná Lípa, Malátova 790/2 za cenu 18 530 Kč (do základní výměry
9 360 Kč, nad základní výměru 9 170 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
23. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 23/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1893 o výměře 200 m2 a části p. p. č.
1890/3 o výměře 311 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem podnikání
Vladimíru Shejbalovi, Krásná Lípa, Krásný Buk 65 za cenu 52 100 Kč
(pozemek 51 100 Kč, porosty 1 000 Kč). Prodej bude realizován
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
24. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 24/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1216/3 o výměře 150 m2, p. p. č. 1216/4
o výměře 283 m2 a st. p. č. 889 o výměře 86, vše k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Petře Tomanové, Krásná Lípa, Masarykova
539/39 za podmínky současného odkoupení p. p. č. 1216/6 o výměře
126 m2 za celkovou cenu 16 900 Kč (do základní výměry 12 900 Kč,
porosty 4 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
25. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 25/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2337/1 a části p. p. č. 2329/1, vše
k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu o maximální výměře 1800
m2 Ing. Michalu Stiborovi, Krásná Lípa, Rooseveltova 9 a Mgr. Lence
Stiborové, Krásná Lípa, Sokolská 10 za účelem výstavby rodinného
domu za cenu 20 Kč/m2 do základní výměry, 35 Kč/m2 nad základní
výměru + cena porostů. Prodej bude realizován dle § 2 odst. 9
Postupu ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

26. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 26/2009
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 3040/2 o výměře 133 m2, části
p. p. č. 696/1 o výměře 157 m2 a části p. p. č. 696/3 o výměře 69 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 691 o výměře 369 m2, k. ú. Krásná
Lípa s Ing. Ladislavem Kousalem, Přerov, Palackého 28 a Jaroslavou
Sabovou, Rumburk, Dolní 87/13. Náklady se směnou spojené uhradí
směňující rovným dílem.
27. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 27/2009
ZM projednalo žádost Terezy Zedkové, Teplice, Třebízského 2733/5
o udělení výjimky z usnesení ZM č. 9-55/2008 ze dne 27. 3. 2008
o prodeji části p. p. č. 540/2 a části p. p. č. 541/8, vše k. ú. Krásný
Buk a schvaluje realizaci prodeje uvedených pozemků po předložení
právoplatného stavebního povolení rodinného domu na p. p. č.
541/8, k. ú. Krásný Buk.
28. Bezúplatný převod pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 28/2009
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 2984/2 o výměře 4595 m2,
k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem.
29. Převod pozemku od PF ČR
Usnesení ZM č. 16 – 29/2009
ZM schvaluje bezúplatný převod nově vzniklé p. p. č. 1880/24
o výměře 318 m2, k. ú. Krásná Lípa od Pozemkového fondu ČR
Děčín.
30. Duplicitní vlastnictví
Usnesení ZM č. 16 – 30/2009
ZM na základě předložených dokladů a vyjádření právního zástupce
města schvaluje uznání vlastnictví p. p. č. 2144/9, k. ú. Krásná Lípa
ve prospěch Josefa Bolardta, Praha, K Přístavišti 608 za podmínky, že
žadatel uhradí náklady spojené se sepsáním notářského zápisu.
31. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 31/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 2-25/2006 ze dne 14. 12. 2006 o odkoupení
části p. p. č. 1159/2, k. ú. Krásná Lípa od Soni Morávkové, Praha,
Jablonecká 700.
32. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 32/2009
ZM schvaluje odkoupení části p. p. č. 1159/2, k. ú. Krásná Lípa
dle předloženého návrhu za cenu 50 Kč/m2 od Jaroslava a Věry
Hanouskových, Krásná Lípa, Studánecká 67/6. Město uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
33. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 33/2009
ZM schvaluje změnu v usnesení ZM č. 9-33/2008 ze dne 27. 3.
2008, kterou se zužuje strana kupující na Martinu Královou, Roztoky,
Olbrachtova 811. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
34. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 34/2009
ZM schvaluje vyplacení dotace ve výši 12 000 Kč (50% kupní ceny
do základní výměry pozemku) Petře Bedrníčkové, Krásná Lípa,
Křižíkova 1043/24, dle Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí
ve vlastnictví města Krásná Lípa.
35. Věcné břemeno
Usnesení ZM č. 16 – 35/2009
ZM schvaluje 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 1. 1. 2009 zřizuje
věcné břemeno bezúplatně.
36. Převod pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 36/2009
ZM schvaluje opravu usnesení ZM č. 14-19/2008, 14-20/2008 a 1421/2008 ze dne 11. 12. 2008, kterým se mění výměra převáděných
pozemků nově vzniklých p. p. č. 1791/11 na 83 m2, p. p. č. 1791/12
na 126 m2 a p. p. č. 1791/13 na 85 m2, vše k. ú. Krásná Lípa.
37. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 37/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 13-16 ze dne 2. 12. 2004 o prodeji p. p. č.
543 a st. p. č. 119, vše k. ú. Krásný Buk Jitce Klečkové, Doksy a Aleně
Dlouhé, Nový Bor z důvodu nezájmu žadatelů.
38. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 38/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 21-08/2006 ze dne 21. 6. 2006 o odkoupení
části p. p. č. 2329/6, k. ú. Krásná Lípa od Jaroslava Papouška, Krásná
Lípa, Pražská 62.
39. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 39/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 21-09/2006 ze dne 21. 6. 2006 o odkoupení
části p. p. č. 2329/7, k. ú. Krásná Lípa od Gerdy Salovové, Krásná Lípa,
Pražská 53.
40. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 16 – 40/2009
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ZM ruší usnesení ZM č. 21-25/2006 ze dne 21. 6. 2006 o odkoupení
st. p. č. 560 a st. p. č. 561, vše k. ú. Krásná Lípa od Antonína Tintěry,
Varnsdorf, Pohraniční stráže 2857 z důvodu nezájmu žadatele.
41. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 16 – 41/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 10-21/2004 ze dne 22. 4. 2004 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části p. p. č. 1691/1, k.
ú. Krásná Lípa od Ing. Miroslava Hájka, Praha 5, Kettnerova 2059
z důvodu nezájmu žadatele.
42. Byty
Usnesení ZM č. 16 – 42/2009
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Blankou
Hlavovou, bytem, Krásná Lípa, Studánecká 186/9 na bytovou
jednotku č. 1 v bytovém domě Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
43. Byty
Usnesení ZM č. 16 – 43/2009
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Janou
Baranovou, bytem, Krásná Lípa, Potoční 531/5 na bytovou jednotku
č. 27 v bytovém domě Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
44. Byty
Usnesení ZM č. 16 – 44/2009
ZM schvaluje převod práv a závazků vyplývajících ze smlouvy
o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009/40/27 - 3 na byt č.
5 v objektu Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa, uzavřené mezi
městem Krásná Lípa a Karlem Smrčkem na Veroniku Smrčkovou,
bytem Rumburk, Matějova 65/3.
45. Nemovitosti
Usnesení ZM č. 16 – 45/2009
ZM schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva jako práva
věcného k nemovitosti č. p. 272, Pražská 18, Krásná Lípa mezi
městem Krásná Lípa a Zuzanou Hejdukovou, bytem Krásná
Lípa, Bendlova 467/9 a Libuší Steckerovou, bytem Krásná Lípa,
Rooseveltova 930/7.
46. Postup ve věci prodeje nemovitostí
Usnesení ZM č. 16 – 46/2009
ZM ruší Postup ve věci prodeje nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa ze dne 14. 9. 2007 a schvaluje nový, dle předloženého
návrhu, s účinností od 27. 3. 2009.
47. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2008
Usnesení ZM č. 16 – 47/2009
ZM schvaluje zprávu o hospodaření vč. plnění rozpočtu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2008
v předloženém znění.
48. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa za rok 2008
Usnesení ZM č. 16 – 48/2009
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2008 v celkové
výši 354,6 tis. Kč (z hlavní činnosti ve výši 342,4 tis. Kč a z vedlejší
činnosti 12,2 tis. Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20%
hospodářského výsledku a zbylou část hospodářského výsledku
převést do rezervního fondu.
49. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 49/2009
ZM schvaluje na základě snížení státního příspěvku na provoz
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
/dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 2009 snížení neinvestičního příspěvku na
provozní výdaje ZŠ a MŠ na částku 3 656 tis. Kč.
50. Roční odpisový plán ZŠ a MŠ pro rok 2009
Usnesení ZM č. 16 – 50/2009
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) pro rok 2009,
dle předloženého návrhu.
51. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2009
Usnesení ZM č. 16 – 51/2009
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV – schválený
rozpočet roku 2009 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa.
52. RELAX Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 52/2009
ZM schvaluje úhradu doplatku DPH z činností RELAX Krásná Lípa za r.
2007 ve výši 10 203 Kč z rezervního fondu RELAX.
53. Kontrola hospodaření p. o. RELAX Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 53/2009
ZM bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky u příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2007
a rok 2008, provedené společností AUDIT OBCE s. r. o., s připomínkou
k zaúčtování vratného příspěvku v roce 2008.
54. RELAX p. o. Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 54/2009
ZM schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku (investičního
fondu) příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa (dále jen RELAX)
ve výši 293 496 Kč do rezervního fondu RELAX na zajištění úhrady
zhoršeného hospodářského výsledku RELAX roku 2008.
55. Hospodářský výsledek RELAX Krásná Lípa za rok 2008
Usnesení ZM č. 16 – 55/2009
ZM schvaluje zhoršený hospodářský výsledek příspěvkové
organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2008 v celkové výši -354 tis.
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Kč (z hlavní činnosti ve výši -52,2 tis. Kč a z vedlejší činnosti -301,8
tis. Kč) a schvaluje jeho úhradu z rezervního fondu ve výši 306,5 tis.
Kč a z již schváleného příspěvku na provoz p. o. Relax Krásná Lípa
na rok 2009.
56. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 16 – 56/2009
ZM schvaluje úhradu části zhoršeného hospodářského výsledku p. o.
Relax Krásná Lípa roku 2008 ve výši 47 483,42 Kč ze schváleného
příspěvku na provoz Relax Krásná Lípa, p. o. na rok 2009 a ukládá p. o.
Relax Krásná Lípa předložit na další zasedání ZM upravený rozpočet
p. o. Relax Krásná Lípa na rok 2009 se zohledněním této úhrady.
57. Roční odpisový plán p. o. RELAX pro rok 2009
Usnesení ZM č. 16 – 57/2009
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace RELAX
Krásná Lípa (dále jen RELAX) pro rok 2009, dle předloženého návrhu
a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku (investičního
fondu) RELAX ve výši 3 126 420 Kč.
58. Hospodářský výsledek p. o. KOSTKA Krásná Lípa za rok
2008
Usnesení ZM č. 16 – 58/2009
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace KOSTKA
Krásná Lípa za rok 2008 v celkové výši 315,8 tis. Kč (z hlavní činnosti
ve výši 315,8 tis. Kč a z vedlejší činnosti 0 tis. Kč) a schvaluje odvod
do fondu odměn ve výši 20% hospodářského výsledku a zbylou část
hospodářského výsledku převést do rezervního fondu.
59. Finanční výbor ZM Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 59/2009
ZM ukládá ﬁnančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol
v roce 2009:
1) Kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování
ﬁnančních příspěvků na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné
činnosti a práci s mládeží za rok 2008,
2) Kontrola plnění sociálního fondu města Krásná Lípa za období od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 v souladu s platným statutem sociálního
fondu.
60. Pozastávka dotace - uvolnění
Usnesení ZM č. 16 – 60/2009
ZM bere na vědomí schválení ZVA projektu a Protokol o deﬁnitivním
přiznání podpory na akci Kanalizace a ČOV Krásná Lípa a uvolnění
pozastávky dotace ze strany SFŽP ČR v plné výši.
ZM schvaluje převedení uvolněné pozastávky dotace ve výši 3,75 mil.
Kč ve prospěch SVS, a. s. Teplice, za krytí celkových nákladů stavby.
61. Kanalizace II
Usnesení ZM č. 16 – 61/2009
ZM bere na vědomí průběh opakovaného projednávání žádostí
o dotaci na výstavbu splaškové kanalizace - 2. etapa vč. podání další
žádosti na SFŽP ČR.
62. Oprava krajské silnice
Usnesení ZM č. 16 – 62/2009
ZM bere na vědomí informace o opravě krajské silnice přes město, vč.
řešení odvodnění a obrubníků, výměně vodovodního řádu v Pražské
ulici a dálkovém přívodu vody z Chřibské do vodárny.
63. Příprava partnerských staveb
Usnesení ZM č. 16 – 63/2009
ZM bere na vědomí stav projektu Lípa centrum - soubor staveb
a návrhy na řešení parkoviště a přechodu pro chodce v Pražské
ulici a ukládá RM dořešit návrhy realizace a dohod se sousedními
vlastníky.
64. Partnerství v investicích v CR
Usnesení ZM č. 16 – 64/2009
ZM projednalo aktivity společnosti ECON C&S, s. r. o., Praha a plnění
nabídky a závazků z předchozích ujednání a dopisů ve věci zájmu
soukromého investora o partnerství v oblasti služeb cestovního ruchu
a bydlení.
ZM na základě dopisu jednatele společnosti Krini center, s. r. o.
schvaluje v souvislosti s dalšími investicemi v centru města posunutí
termínu dle bodu 6 kupní smlouvy na objekt Křinické náměstí 5
(náklady na investice) do 30. 6. 2012.
ZM ukládá starostovi města a pracovníkům městského úřadu
koordinovat kroky partnerských subjektů a vyvíjet maximální pomoc
s přípravou a následnou realizací projektů.
65. Návrh smlouvy o budoucím prodeji
Usnesení ZM č. 16 – 65/2009
ZM schvaluje na základě předchozího projednávání návrh smlouvy
o budoucí smlouvě kupní na odprodej objektu č. p. 506 Pražská 6
a schvaluje, aby případné drobné úpravy schválila Rada města
s podmínkou, že smlouva bude podepsána po vyřešení vybavení
objektu v době případného prodeje.
66. Obnova zeleně
Usnesení ZM č. 16 – 66/2009
ZM schvaluje realizaci stavby Posílení biodiverzity v sídelních
biotopech města Krásná Lípa (Obnova zeleně) dle vítězné nabídky
v rámci výběrového řízení a podpis příslušné SOD.ZM pověřuje RM
operativním rozhodováním o dílčích změnách stavby.
67. CZECHPOINT
Usnesení ZM č. 16 – 67/2009
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

programu na modernizaci pracoviště CZECH POINT, schvaluje
podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště
CZECH POINT a schvaluje případné přijetí dotace.
68. Prodej majetku
Usnesení ZM č. 16 – 68/2009
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla AVIE DC 78-91 rok
výroby 1982, Sboru dobrovolných hasičů Obora 120, 440 01
Louny, IČ 64023419 za zůstatkovou hodnotu 12 000 Kč.
69. Smlouva na pořízení nového ÚP města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 16 – 69/2009
ZM schvaluje smlouvu na realizaci nového územního plánu města
Krásná Lípa s ﬁrmou SAUL s. r. o., IČ 43224229, U Domoviny 491/1,
Liberec.
70. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 16 – 70/2009
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ﬁrmou
ČEZ Distribuce a. s., IČ 27232425, Děčín, Teplická 874/8, na uložení
el. kabelu do pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 2746/11 a st. p. č.
98, k. ú. Krásná Lípa. Jedná se o posílení el. sítě v ulici Čelakovského
u č. p. 368.
71. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení ZM č. 16 – 71/2009
ZM schvaluje uzavření věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce
a. s., IČ 27232425, Děčín, Teplická 874/8, na uložení el. kabelu do
pozemku města Krásná Lípa p. p. č. 51/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.
Jedná se o vybudování přípojky el. energie k novostavbě RD pana
Hájka.
72. Oranžové hřiště
Usnesení ZM č. 16 – 72/2009
ZM bere na vědomí převzetí stavby - Oranžové hřiště.
ZM schvaluje vrácení pozastávky v částce 60 000 Kč společnosti
Prolemax, s. r. o. Plzeň.
ZM neschvaluje vrácení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč
společnosti Prolemax, s. r. o. Plzeň.
73. Kotelna v Mánesově ul.
Usnesení ZM č. 16 – 73/2009
ZM bere na vědomí dopis JUDr. Z. Záboje, jednatele společnosti
KOMAXO, s. r. o., Kolín ze dne 4. 3. 2009 s nabídkou na vytápění
sídliště města z kotelny v Mánesově ulici a konstatuje, že dopis
je nekonkrétní, neobsahuje dostatečné informace o realizaci
a podmínkách záměru nutné pro rozhodnutí zastupitelstva města.
ZM dále konstatuje, že je možné o nabídce dále jednat, pokud
zájemce předloží doklady a dokumenty konkretizující jeho záměr,
a to písemně.
74. Aktualizace operativní evidence
Usnesení ZM č. 16 – 74/2009
ZM schvaluje prodloužení termínu aktualizace (stanoveného
usnesením RM č. 27 - 14 ze dne 28. 1. 2008) operativní evidence
veřejného osvětlení do 31. 12. 2009 z důvodu administrativní
náročnosti.
ZM ukládá RM zajistit systém pravidelné kontroly a údržby
kanalizačních vpustí.
75. Veřejně prospěšné práce v roce 2009
Usnesení ZM č. 16 – 75/2009
ZM schvaluje pro rok 2009 vytvoření nejvýše 50 pracovních míst
v rámci programu veřejně prospěšných prací, za podmínky získání
ﬁnančního příspěvku od Úřadu práce Děčín.
ZM ukládá Janu Kolářovi, tajemníkovi MěÚ, zajistit podání
a administraci příslušných žádostí.
76. Statut sociálního fondu
Usnesení ZM č. 16 – 76/2009
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města Krásná Lípa,
dle předloženého návrhu.
77. Propagace politických stran
Usnesení ZM č. 16 – 77/2009
ZM nebude řešit propagaci politických stran včetně vývěsních
skříněk.
78. Rozšíření Národního parku ČŠ
Usnesení ZM č. 16 – 78/2009
ZM bere na vědomí návrh na rozšíření území Národního parku České
Švýcarsko a ukládá Radě města předložit do ZM souhrnné stanovisko
k dané věci k dalšímu projednání.
79. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 16 – 79/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse
členů ZM:
a) Jana Chvátalová - oprava chodníku před domem Nemocniční 89
a 90
b) Karel Beneš - zpevnění povrchu v Nerudově ulici
c) Milan Sudek - odměnit pracovníky TS za zimní údržbu
komunikací
d) Milan Sudek - znovu vyhlásit k prodeji část pozemku č. 400/1, k.
ú. Krásná Lípa, za zámečkem.
e) Josef Myšák - zušlechtit vstupní prostory do ordinace
MUDr. Rezkové.
Ověřovatelé: Dana Smolová

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
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POZVÁNKY POZVÁNKY
Legendární Beatles
v Krásné Lípě
V úterý 21. dubna v 19:00 vystoupí v kulturním
domě v Krásné Lípě jedna z nejúspěšnějších
evropských revivalových skupin The Beatles
Revival Band z Kladna. Předprodej vstupenek
v ceně 120,- Kč si můžete zajistit a domluvit
buď telefonicky – 412 384 096, 777 184 083,
e-mailem: semelkova@krasnalipa.cz, nebo
osobně v kině v Krásné Lípě. Více o skupině na
www.TheBeatlesRevival.com

POZVÁNKY

POZVÁNKY POZVÁNKY

Kulinárium v Českém rozhlase. Další

povídání o dietách se Stanislavou Vaňkovou
a Stanislavou Jelínkovou, které vedou léčebné
poradenství v komunitním centru v Krásné
Lípě si můžete též poslechnout v nedělním
Kulináriu. To další bude v neděli 19.4. a další
26.4.
Na dotazy odpovídají Stáňa Vaňková a Staňa
Jelínková, které vedou léčebné poradenství
v komunitním centu.
Poradna je otevřena každé první a třetí pondělí
v měsíci.

Koncert flétnového souboru. V neděli

26. dubna od 17:00 jste zváni do šluknovského
zámku na koncert flétnového souboru.
Účinkují Nikola Nováková, Bára Aunická,
Mikuláš Velenský, Bětka Kohoutková, Pavel
Mojžíš a Flétnový soubor ZUŠ Jablonné
v Podještědí „Zdislavina píšťalička“.

ČSOP Tilia ve spolupráci se Správou NP České
Švýcarsko zve všechny zájemce na jarní
úklid koryta říčky Křinice v Kyjovském údolí
a přilehlého břehu. Sraz je v neděli 26. dubna
v 10:00 u restaurace Fakulta v Kyjově. S sebou
vhodný oděv, obuv (nejlépe holínky), rukavice
a dobrou náladu.

Den otevřených dveří
Zveme vás na Den Otevřených Dveří Českého
rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. 16.května od
9 hod. vás pohostíme v naší krásné vilce, bude
pro vás i vaše děti připraven bohatý program
a můžete si prohlédnout i zákulisí vysílání.
Zazpívá vám Bohuš Matuš, František Nedvěd
a nebo Věra Martinová, setkáte se s Janem
Révaiem, Zuzanou Bubílkovou a dalšími
známými osobnostmi. Pro děti jsou připravené
soutěže a divadlo. Samozřejmě, že nebude
chybět ani občerstvení. Více ve vysílání ČRo
Sever nebo na webových stránkách www.
sever.rozhlas.cz

Pomozte uklidit černou
skládku v první zóně
národního parku
V sobotu 18. dubna se uskuteční v Národním
parku České Švýcarsko ve spolupráci
s provozovatelem areálu Sokolího hnízda
a za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti
úklidová brigáda zaměřená na odstranění
letité černé skládky, která se nachází
v obtížně přístupném terénu pod Pravčickou
bránou. Sraz všech účastníků bude v 10.00
hodin u autobusové zastávky „Tři prameny“
(nástupní místo při výstupu k Pravčické bráně,
červeně značená turistická cesta). Správa NP
České Švýcarsko zve k účasti na brigádě také
dobrovolníky z řad veřejnosti, pro které bude
jako poděkování připraven oběd v restauraci
Sokolí hnízdo a vstup do areálu vyhlídek
pod Pravčickou branou bude samozřejmě
bezplatný. Dobrovolníci budou pro práci
rozhodně potřebovat pracovní rukavice
a odolnou obuv.

Kulisy kostelního spolku. V Loretě
v Rumburku je k vidění nová výstava - Dobové
kulisy kostelních her. Dvě desítky dobových
kulis a dalších dekorací, které v minulosti
doprovázely církevní slavnosti v Rumburku,
budou v ambitech barokní památky k vidění
až do 30. dubna. Loreta je otevřena od úterý
do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod.
Lidové památky v Českém Švýcarsku

Tilia o.s., Vás zve v sobotu 18. dubna v 19:00
do kaple ve Vlčí Hoře na unikátní Představení
zvuku ticha tibetských mís Miroslava Noe.

Až do konce června budou návštěvníkům
Galerie Továrna v Krásné Lípě představovat
obrazové a textové panely v českém
a německém jazyce unikátní architekturu
podstávkových domů, jejich hospodářských
staveb a drobných památek lidové zbožnosti
včetně kaplí, božích muk, smírčích křížů,
skalních rytin a reliéfů v krajině Českého
Švýcarska. Reprízu výstavy připravila České
Švýcarsko, o.p.s.

Zábava pro seniory. V sobotu 25.dubna

Nejmenší kontinent světa

Prožitek způsobený zvukem. Nobilis

Ukliďme svět - Ukliďme
Kyjovské údolí

děti připraveny sportovní soutěže s cenami
a medailemi a diplomem za účast. Připraven
bude i táborák a chybět nebudou ani trampské
písničky, které bude hrát skupina Ruksak.

2009 od 15:00 pořádá SPOZ v kulturním domě
v Krásné Lípě taneční zábavu pro seniory.
K tanci i poslechu hraje taneční hudba
PELETON ze Šluknova.

Tradiční stavění máje

Město Krásná Lípa, soubor Lužičan a Sbor
dobrovolných hasičů pořádají ve čtvrtek
30.dubna v 19:00 v parku za Domem služeb
TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJE . Po vystoupení
folklorních souborů Křiničánek a Lužičan
následuje PÁLENÍ ČARODĚJNIC na hřišti za
T-klubem.

Stezka odvahy. Klub českých turistů

Rumburk pořádá v sobotu 2. května již XXX.
ročník Stezky odvahy. Jde o pěší turistickou
akci pro rodiče s dětmi v délce 8 km. Start je
na nádraží ČD Panský mezi 9:45 až 11:00, cíl
je v osadě Kopec na turistické základně vedle
restaurace Vyskočilů. V cíli pochodu budou pro

Ve středu 29. dubna v 19:00 se v Domečku Na
Kopečku v Rumburku můžete zaposlouchat
do subjektivního vyprávění o cestování po
východní části Austrálie a její kráse, kterou
zachytili objektivem svého fotoaparátu Martin
Růžička a Jitka Vlasáková.

Jarní vítr v šatníku – s Šatníkem.

V sobotu 25. dubna od 15:00 můžete
v Domečku Na Kopečku v Rumburku vyměnit,
či prodat všemožné šaty. Udělejte doma místo
pro nové věci a přineste Na Kopeček oblečení,
co už nenosíte. A možná tu objevíte i něco,
co Vám v šatníku dosud chybělo. Moderuje
Michal Šatník.

Den Země na TZ Buk. V sobotu
25. dubna od 14:00 jste zváni na Terénní
základnu Buk v Krásné Lípě na oslavy svátku
Dne Země. A co Vás čeká? Spousta her
a zábavy, soutěže, výtvarné dílny. A na závěr
bude i společný táborák.

Správa NP České Švýcarsko pořádá pro veřejnost
V novém regionálním vzhledu vyšla skládanka
s akcemi pro veřejnost, které v letošním roce
bude pořádat Správa NP České Švýcarsko.
Místním obyvatelům i turistům přináší širokou
nabídku exkurzí, soutěží, přednášek, brigád
i oslav pro přírodu významných dní. Veškeré
akce jsou určeny pro laickou veřejnost,
účastníci se tedy nemusí obávat příliš
odborného zaměření akcí. Pro usnadnění
příprav na akci byly do skládanky doplněny
také piktogramy informující o druhu akce,
době trvání a u vycházek také o její délce.
Skládanku mohou zájemci získat především
v informačních střediscích v regionu Českého
Švýcarska. Seznam akcí pro veřejnost je
k dispozici také na internetových stránkách
Správy NP České Švýcarsko www.npcs.cz,
v sekci Akce pro veřejnost.
Nejbližší akce pro veřejnost:
18. 4. 2009 - Historická exkurze
Návštěva dvou vesnických památkových zón
a kulturní památky Dolský mlýn
Sraz Kamenická stráň, 9.30 hod. u tabule
naučné stezky věnované lidové architektuře
18. 4. 2009 - Úklid černé skládky pod
Pravčickou branou
Sraz u Tří pramenů, 10.00 hod.
25. 4. 2009 - Den Země
Oslavy dne Země spojené se soutěžemi, hrami

a táborákem. Sraz na terénní základně Buk na
Kamenné Horce v Krásné Lípě, 14.00 hod.
25. 4. 2009 - Lesnické exkurze
Vycházka zaměřená na vývoj lesů v NP, vliv
člověka na lesy v NP, přeměna porostů.
Sraz Vysoká Lípa u hotelu Lípa, 10.00 hod.
30. 4. 2009 - Uzávěrka soutěže
Uzávěrka vědomostní soutěže a soutěže
o narozeninové logo NP
(informace www.npcs.cz)

Desátá - jubilejní cyklojízda
Tradiční hvězdicová cyklojízda z obou stran
hranice má letos cíl na Jitrovníku u Šluknova
a stane se tak součástí oslav 650. výročí
založení města Šluknova. Překonejme pohodlí
a udělejme něco pro svoje zdraví! Setkání
českých a německých cykloturistů se koná
v sobotu dne 30. května 2009 od 13:00 do
15:00 hodin
Sraz krásnolipských účastníků je v 10:20
hodin na parkovišti u radnice, odkud volnou
jízdou v 10:30 vyjedeme. Vítáni jsou všichni
od šesti do devadesáti let a doufám, že nás
letos pojede o něco více než loni, kdy jsme si
vyrazili do Mikulášovic.
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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 duben
Sobota
Středa
Sobota
Úterý

18.4 MINIGOLF
22.4 DISCO OD 16:00 HOD.
25.4 BOWLINGdani
28.4 BANÁN

Kuličky cvrnkali
všichni, malí i velcí
Kuličky - hra pro děti? Tak to dávno neplatí.
Alespoň tedy ne v Krásné Lípě, kde se
v uplynulém nedělním dopoledni sešlo
třiadvacet malých i velkých borců při velké
jarní kuličkyjádě. Ke cvrnkání kuliček přitom
stačí opravdu málo, vyhloubit důlek, vlastnit
alespoň pět kuliček a hlavně mít dobrou
mušku. A tu tentokrát měly děti, když
v souboji dětí proti dospělákům nedaly
rodičům šanci a na plné čáře je porazily. Vítězů
ani poražených nakonec ale nebylo. Všichni
společně se dobře pobavili a sladkou odměnu
si vycvrnkali úplně všichni soutěžící.

16. dubna 2009

Knihovna byla plná
dětí i v noci
Dobrodružnou noc mezi knížkami a s knížkami
prožilo dvanáct dětí z Krásné Lípy v místní
knihovně. Ta se společně s dalšími knihovnami
na Děčínsku již počtvrté přidala k Noci
s Andersenem. Krásnolipská knihovnice Jindra
Malinová program pohádkové noci zahájila
malováním nejmilejších pohádkových postav,
mezi děti pozvala i skupinu historického
šermu, v programu nechyběla ani stezka
odvahy. Zábavný a soutěžní program pak
prokládala čtením pohádek Boženy Němcové.
Soutěže a zábava skončily s půlnocí, kdy se
děti uložily k spánku.

Velikonoční koledu si
vyzpívali
V duchu lidových tradic a s písničkou na rtech
vyrazili v pondělí dopoledne na velikonoční
koledu do ulic Krásné Lípy členové folklorního
souboru Lužičan. Tam kde zaklepali na dveře,
zahráli a zazpívali a za to dostali výslužku.
Potěšení z písničky si ale mohli užít i všichni ti,
kteří je v ulicích města potkali.

Učili se tančit i stolovat

Ochránci přírody
zachraňovali žáby
Pozor, žáby! S touto dopravní značkou
a s bariérou, která chrání žáby před koly aut
se v těchto dnech mohou setkat řidiči, kteří
projíždí Doubicí na Šluknovsku. Stejně jako
v minulosti i letos tu dobrovolní ochránci
přírody z Krásné Lípy stavěli migrační bariéry,
které žáby a další vzácné obojživelníky
chrání před tím, aby při svém jarním tahu
k vodě neskončili pod koly projíždějících aut.
Stavbou zábran ochrana žab a obojživelníků
ovšem nekončí. Nyní se musí alespoň dvakrát
denně žáby ze záchytných nádob vybírat
a přenášet k nedalekému rybníku. Díky této
aktivitě se každodročně podaří zachránit
tisíce žab, především ropuch obecných, ale
i několik stovek čolků horských a obecných.
Žabí zábrany budou v Doubici do té doby,
než skončí „žabí“ tah. Jak dlouho to bude,
záleží hlavně na počasí a povětrnostních
podmínkách. Na instalaci zábran v Doubici
dobrovolní ochránci přírody spolupracují se
Správou CHKO Lužické Hory.

Nejen společenskému tanci a společenskému
chování se v hodinách předtaneční
a společenské výchovy naučí žáci deváté
třídy Základní školy v Krásné Lípě. Při jedné
z devíti lekcí se dozvěděli i to, že společně
s dříve jmenovaným jde ruku v ruce i kultura
stolování. A jelikož se zvyky na mnoha
kulturních akcích s dobou trochu mění, již
druhým rokem se krásnolipští deváťáci pod
vedením manželů Širokých učí tomu, jak se
správně a kulturně chovat při rautu. Nyní proto
ví, jak správně si naložit na talíř, nebo na co se
smí či nesmí sáhnout rukou, a také, že nesmí
chybět ubrousek. Ale dozvěděli se i to, že při
rautu je vhodné pohybovat se v páru, či že to,
co nám spadne na zem, se rozhodně nesbírá,
ale nenápadně nohou zasune pod stůl. S tím
a mnoha dalšími společenskými a tanečními
dovednostmi se krásnolipští deváťáci svým
blízkým pochlubí na závěrečném věnečku,

který je naplánován na pátek 17. dubna.

Velikonoce v komunitním centru
Během příprav na letošní velikonoce se
návštěvníci kurzů komunitního centra naučili
širokou škálu dovedností. Háčkovali jsme
oblečky na vajíčka, malovali voskem, pekli
velikonoční nádivku i mazance. Jednou
z letošních zajímavostí bylo předvedení
krajkování vajíček vrtáním. To, že se nejedná
o jednoduchou věc, si mohli všichni přítomní
vyzkoušet. Jemný elektrický vrták poskakoval

začátečníkům po vajíčku a nebylo jednoduché
usměrnit jeho cestu podle našich představ.
Pěkný výsledek by potřeboval pilný trénink,
ale přesvědčili jsme se, že se krajkování dá
naučit. Děkujeme všem šikovným lektorům,
kteří ve svém volnu dobrovolně předali své
zkušenosti a těšíme se na další spolupráci.
(Lada Hrnečková)
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Tip na výlet - Na lodičkách v soutěsce
Mnohé návštěvníky dnes návštěva vyhlášených
soutěsek na Kamenici u Hřenska neláká. Kdysi
perla Českého Švýcarska mnoho ztratila na
svém kouzlu vzhledem k davům návštěvníků,
kteří se tudy valí v zástupech, i vzhledem
k vleklým vlastnickým kauzám, jež rozebírat
není předmětem tohoto sloupku…
Je ale dobré opět připomenout, že naše Krásná
Lípa je především branou do údolí Křinice, které
je neméně romantické a zatím ne tak turisticky
navštěvované (odmyslíme-li si ovšem cyklisty
v Kyjovském údolí). V nejkrásnějším skalním
úseku se potom nalézá místo, kde můžete
také plout na lodičkách, místo, které díky
své tiché podmanivé kráse patří k nejlepším
cílům Českosaského Švýcarska a pro mnohé
překonavá i půvaby zmíněných soutěsek na
Kamenici. Pro mne určitě.
Nejlépe dojdete do Křinické soutěsky z Brtníků,
stále po modré značce, přes starou osadu
Kopec s výborně zachovanými podstávkovými
domy, údolím Brtnického potoka, a nakonec
již podél Křinice do Zadní Doubice.
Odtud po německé straně ke starému
hrázděnému mlýnu Niedermuehle. Jedna
z nejkrásnějsich samot skalní krajiny, přímo
u Křinice, dnes již nefunkční, ale svůj dávný
půvab si plně zachovala i po staletích. Maně
se přitom vybavuje zřícenina Dolského mlýna,
přes veškerou péči nehostinné a neútulné

místo.
Nyní vás červené značky vedou do stále
temnější a hlubší skalní rokle, až k jezírku Obere
Schleuse vzniklému před staletími a sloužícímu
jako splav dřeva po Křinici k jejímu ústí do Labe
v Bad Schandau. Naleznete zde přístaviště
loďek a malou útulnou restaurací, posazenou
pod skalou přímo u vody. Převozník potom
vypráví, ovšem německy, i o historii místa,
o tom, jak se jezírko k plavbám využívá už 130
let, a vy jste okouzleni tou nadšenou klidnou
plavbou ve skalách, plavbou po staleté hranici
mezi naší zemí a Německem.
Z Brtníků je to k soutěsce dobrých 9 km,
ale pokud si vyhradíte celý den, nebudete
zklamáni.
Pro ty, kdo nejsou nuceni vrátit se stejnou
cestou zpět, se nabízejí dva tipy:
Ze soutěsky vystupte po značených cestách
do vysoko položené vsi Hinterhermsdorfu
a vyhlídkovou cestou pokračujte k rozhledně
na Weifbergu a do Mikulášovic. Jiný svět,
horské výhledy a lesy.
Nebo projdete podél Křinice až do bývalých
Zadních Jetřichovic, odkud lze přejít na naší
stranu a po zelené značce putovat na Tokáň
nebo na Mezní Louku. To už by bylo ale jiné
vyprávění.
Krásná Lípa je tedy východiskem skvělé túry,
která překoná krásy okolí Hřenska. Mějte to

na paměti a choďte více i se svými přáteli
do soutěsky Křinice. Je to vaše řeka, která
nedaleko pod vaším městem vytváří jedno
z nejpodivuhodnějších údolí Českosaského
Švýcarska. Propagujte více taková místa svého
okolí. Máte být nač pyšní.
(J. Rak)

Čekání na uralské jaro
Přinášíme další povídání od Jiřího Raka,
donedávna manažera obchodu a turistiky OPS
České Švýcarsko a krásnolipského zastupitele,
nyní „našeho zahraničního dopisovatele“
zpoza Uralu. Vyznání Českému Švýcarsku
předchází postřehy z nového dočasného
profesního působiště autora.
Trošku s rozpaky hledím na jaro 2009 na Urale.
Oblevu vystřídal v druhé polovině března
patnáctistupňový mráz. Nový sníh láká opět
na běžky. Pryč z přeplněného Ekaterinburgu,
aspoň o víkendu. V borových lesích lze jet
v tichých stopách, jezera jsou stále bílá, jaro je
v nedohlednu. Zimní kouzlo.
V městech nakupují Rusové stále jako zběsilí
v obrovských nákupních centrech, přestože ceny
potravin se neustále zvyšují. Na cesty do přírody
nemají pomyšlení. Ale spíše většina z nich ani po
turistice nikdy netoužila.
Ekonomové předpovídají vleklý propad
hospodářství. Gubernátor Sverdlovské oblasti
německého původu Eduard Russel, jeden
z rozvážných politiků , mluví k národu v televizi
a nabádá všechny ke změně životních postojů.
To je v největší zemi světa velmi obtížné.
Nedělní večer. Stmívá se až po sedmé hodině.
Výstavní domy Ekaterinburgu se rozsvěcují
a vytvářejí zdání blahobytu. V okrajových ulicích
a velkých sídlištích už však příliš útulno není.
Z okna bytu ve výškovém domě výhled na
velkoměsto, v dáli Uktůské hory.
Pohled na nejkrásnější krajinu mého života to
však nemůže nahradit.
Před neuvěřitelnými 40 roky, na jaře šedivého
roku 1969, v době, kdy v Československu začala
tuhá normalizace, jsem poprvé vstoupil do
skalní krajiny Českého Švýcarska. Dva měsíce
pobytu v Jetřichovicích s možnostmi mnoha
vycházek do skal znamenaly zlom v životě

dvanáctiletého chlapce. Už odmala mne
otec bral na výlety do Českého ráje nebo na
Kokořínsko a pískovce mne svou podmanivou
krásou učarovaly, ale České Švýcarsko
překonalo všechna moje očekávání.
Nebyl tehdy dokonalý cestovní ruch jako dnes,
přes hranici se nemohlo, a přece fungovaly
ještě věci, které dnes nikdo nedokáže obnovit.
V Dolní soutěsce bylo možno navštívit stylovou
výletní restauraci, pamatující počátky turistiky,
z Hřenska do Děčína jste mohli plout starým
nefalšovaným parníkem, v Hřensku jste si
připadali jako v lázeňském městečku, pravé to
brány do Českého Švýcarska, a na Mezní Louce
v hotelu jste se mohli najíst v dobře vedené
samoobslužné restauraci od 7 hodin dlouho
do večera. Ideální pro turisty, kteří nechtějí
čekat hodinu na jídlo. Celé Hřensko bohužel
dávno ztratilo svoji turistickou slávu a půvab
(dnes se člověk bojí vést tudy návštěvníky, aby
je od návštěvy skal neodradil).
O pár let později jsem již prošel skalami
a roklemi křížem krážem. Krajina pro mne
neměla hranic. Jednu zářijovou noc jsem
strávil ve skalách Růžové zahrady. Jelení říje se
rozléhala Pryskyřičným dolem hluboko pode
mnou a já si tehdy připadal jako na koruně
celého světa. Od těch dob jsem vodil do těchto
míst lidi mému srdci nejbližší, za ta léta jich
kromě mé ženy a dětí bylo pouze šest………
Ráno mne potom zastihlo v roklích kolem
Křinice. Prolézal jsem stezku podél hranice
s NDR, Velkým Kozím dolem prudce vzhůru,
aby vzápětí přišlo strmé klesání do Velkého
Zschandu. A opět roklemi nahoru, a potom po
horní hraně Křídelní stěny až k Pravčické bráně.
Nejkrásnější hranice, nejkrásnější výhledy. Den
skončil ve starém Hřensku. To nádherné babí
léto nikdy nezapomenu.

Dnes se stává významnou branou do skalní
krajiny Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Před pár lety mnoho lidí pochybovalo. Dnes
čím dál více lidí začíná svoji cestu Českým
Švýcarskem právě zde, v kvetoucím městečku
na horní Křinici. Jedinečná expozice nemá
na našem území obdobu. Skryté vzbudí
v návštěvníkovi touhu vstoupit do skal
a objevit jejich svět. Zvýšený nápor turistů od
východu přináší bohužel jedno negativum.
Úzká silnice od Chřibské do Jetřichovic není
stavěna na velký provoz. Zlepšení napomáhá
alespoň teprve několik let zprovozněná linka
turistického autobusu z Krásné Lípy do Děčína,
jeden z největších počinů týmu obecně
prospěšné společnosti České Švýcarsko. Ze
zastávek autobusu můžete přímo vkročit do
tajemných roklí a toulat se jimi po cely den.
Ne již tak svobodně jako kdysi já, můžeme
se však těšit z toho, že národní park přináší
s sebou jiné hodnoty….

(J. Rak, Ekaterinburg, březen 2009)
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Konečná tabulka
po 11. kole

Krajský přebor družstev ŠSLK 2008/2009
- 11. kolo (ŠACHY)

Poř.

Družstvo
stvo

V

R

P

Body

1.

Desko Liberec „A“

9

0

2

27

62.0

49

2.

TJ Bižuterie Jablonec
n.N.

8

1

2

25

51.0

35

ŠK Libštát

7

3.
4.

Jiskra Tanvald

6

1
1

3
4

22
19

Skóre Partie

47.5
53

34
39

5.

TJ Krásná Lípa

6

0

5

18

46.5

32

6.

TJ Spartak Rokytnice
n.J.

5

2

4

17

50.0

38

7.

1. Novoborský ŠK „D“

4

3

4

15

42.0

33

8.

ŠK Zikuda Turnov
„C“

4

3

4

15

42.0

31

9.

Desko Liberec „B“

4

1

6

13

41.5

30

10.

TJ Lokomotiva
Liberec „A“

4

1

6

13

38.0

27

11.

TJ Lokomotiva
Liberec „B“

1

1

9

4

30.0

22

12.

TJ Sokol Rovensko
p.Tr.

0

2

9

2

24.5

16

Desko Liberec „A“

TJ Krásná Lípa

Kadeřábek Jiří

2205

1/2

-

1/2

2042

Adamec Antonín

Jedlička Vladimír

2089

1

-

0

1969

Blaháček Evžen

Horák Josef

2103

1

-

0

1956

Lašek František

Pražák Ondřej

1988

1

-

0

1772

Gombos Ladislav

Fales Anatolij

1958

1

-

0

1741

Švec Luděk

Hojač Mojmír

1894

1/2

-

1/2

1759

Braun Tomáš

Kolář Jaroslav

1785

1/2

-

1/2

1644

Václavíček Lukáš

Tancer Miroslav

1735

0

-

1

1791

Krtouš Zdeněk

5 1/2

:

2 1/2

PROGRAM KINA KRÁSNÁ LÍPA DUBEN
pondělí 20. 4.
od 17.3o hod

2009

PŘÍBĚH O
ZOUFÁLKOVI

Vstupné 50,- Kč

VALKÝRA

Vstupné 60,- Kč

Dobrodružný animovaný příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké
skutky. Ml. přístupno. ČESKÁ VERZE. 94min.

středa 22. 4.
od 18.oo hod

Tom Cruis jako německý plukovník organizující atentát na Adolfa Hitlera.
Ml. přístupno od 12ti let 120 min.

středa 29. 4.
od 18.oo hod

KAMARÁDOVA
HOLKA

Vstupné 60,- Kč

Mohou se do sebe zamilovat profesionální lamač srdcí a právnička, toužící po
všem kromě lásky? Přístupno od 12ti let. TITULKY. 102 min.

Předpokládaný termín zahájení letního provozu je 1. květen 2009
Rezervace a Info: www.krasnalipa.cz, tel. 608 522 871, sportareal@krasnalipa.cz
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