
Slavnostním odhalením pamětní desky na 
nově zrekonstruované krásnolipské základní 
škole
byl symbolicky ukončen projekt s názvem 
„Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní 
škole v Krásné Lípě snížením energetických 
ztrát a využitím obnovitelných zdrojů energie“. 
Projekt byl zaměřen na realizaci opatření, 
vedoucích ke snížení spotřeby energie a tím 
i ke snížení emisí CO2 v ovzduší. 
Zasazením prvního stromu před městským 
hřbitovem byla naopak zahájena akce další – 

„Posílení biodiverzity sídelních biotopů města 
Krásná Lípa“ (zjednodušeně „Obnova zeleně“), 
kdy bude v průběhu nadcházejících osmnácti 
měsíců vybudováno či nově upraveno celkem 
19 parčíků a zákoutí na území celého města. 
Obě akce jsou fi nancovány z fondů EU, Státním 
fondem životního prostředí ČR a městem 
Krásná Lípa. Obou slavnostních aktů se 
zúčastnil poslanec RNDr. Libor Ambrozek, 
předseda výboru pro životní prostředí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Na přelomu března a dubna se v Krásné Lípě 
uskutečnilo dotazníkové šetření, zaměřené na 
spokojenost obyvatel s místním společenstvím, 
na vandalismus a na kriminalitu v Krásné 
Lípě. Téměř 8% obyvatel města starších 15ti 
let odpovídalo na otázky, jak jsou spokojeni 
s fungováním městského úřadu, zdravotními 
a sociálními službami v Krásné Lípě, jaká místa 
ve městě považují za nebezpečná a proč a na 
řadu dalších otázek.
Občané kladně hodnotili zejména životní 
prostředí v Krásné Lípě, naopak nejméně 
jsou spokojeni s možnostmi zaměstnání 
a fungováním Policie. Dle obyvatel Krásné 
Lípy jsou nebezpečné zejména následující 
lokality: Křinické náměstí, Varnsdorfská 

ulice, Nemocniční ulice, altán u Cimráku 
a v neposlední řadě panelové sídliště a cesta 
na vlakové nádraží. Občanům nejvíc vadí 
shlukování opilců a narkomanů v uvedených 
lokalitách a jejich vulgární případně agresivní 
chování, volný pohyb divokých psů a koček 
a nedostatek osvětlení na kritických místech. Na 
náměstí a ve Varnsdorfské ulici je přidruženým 
problémem i nepřehledná dopravní situace 
a tudíž hrozba automobilových nehod.
Občany trápí především ničení veřejného 
majetku a zeleně, krádeže a noční hluk. A co 
je hlavní příčinou vandalismu a kriminality 
v Krásné Lípě? Především nedostatek 
pracovních příležitostí a tudíž nedostatek 
fi nancí a naopak přebytek volného času 

nezaměstnaných. Na druhém místě je 
nedostatek volnočasových aktivit a kulturního 
vyžití pro mladé lidi. 
Podrobné výsledky zveřejníme v červnovém 
vydání a na diskusním setkání občanů 
k problematice kriminality a vandalismu, které 
se bude konat 4. června v 16:00 hodin v Domě 
Českého Švýcarska. Výstupy ze setkání se 
stanou podkladem pro strategii omezení 
kriminality a vandalismu v Krásné Lípě a pro 
přípravu projektů zaměřených na zvýšení 
bezpečnosti ve městě.
Výzkum proběhl v rámci projektu Krásná Lípa 
– náš bezpečný domov.
PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, 

o.p.s.), Šárka Pešková 

V pondělí 18. května 2009 se v Krásné 
Lípě slavnostně předalo do užívání dětské 
Oranžové hřiště. Situováno je v prostoru 
křižovatky cyklostezek u rybníku Cimrák. 
Dominantou hřiště je šestimetrová lanová 
pyramida, která je doplněna dalšími hracími 
prvky a parkovým mobiliářem. Hřiště je 
určeno pro děti od 3 let a je veřejně přístupné. 
Vše je již tradičně doplněno parkovými 
úpravami a dekorativními přírodními prvky. 
Bylo vybudováno nákladem cca 1,1 mil. Kč 
městem Krásná Lípa za podpory Nadace ČEZ. 
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Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 
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Tento článek byl vytvořen za fi nanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu 

je výhradně odpovědný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního 

prostředí.

VOLBY DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 2009

Ve dnech 5. a 6. 6. 2009 se uskuteční volby do 
Evropského parlamentu.
 Volby se konají v pátek 5. 6. 2009 od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu 6. 6. 2009 od 8:00 do 
14:00 hodin. Volební místnosti jsou pro volební 
okrsek č.1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě 
a pro volební okrsek č. 5 bude volební místnost 
v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře 147.
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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, fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, 
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady 
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz:  
Matka mého manžela mu daruje rodinný dům. Dům tedy bude celý patřit manželovi. 
V současné době provádíme rekonstrukci tohoto domu. Na rekonstrukci jsme si 
vzali půjčku, je psaná na mě i manžela a splácíme ji ze společných peněz. Jak mohu 
postupovat v případě našeho rozvodu? 

Odpověď:
Pokud ještě nedošlo k darování a vy jste rekonstruovali dům, který patřil manželově matce, 
pak Vy nemáte vůči manželovi či bývalému manželovi žádný nárok na vrácení prostředků 
vložených do rekonstrukce. Na manžela přece přešel darováním dům již (vámi oběma) 
zrekonstruovaný. Pokud by nárok nebyl promlčen, máte (s manželem oba, a po vašem 
rozvodu každý polovinou) nárok na úhradu vašich peněz vložených do domku matky – 
a vůči matce.
Pokud byste se rozvedla, pak se ohledně domu nijak vypořádávat nebudete, dům je pouze 
manželův. Avšak vaše dluhy vůči bance se dělit budou, a to, nedojde-li k jiné dohodě, mezi 
oba manžele rovným dílem. Společné jmění manželů tvoří totiž i závazky, které některému 
z manželů nebo oběma manželům vznikly společně za trvání manželství. Situace je o hodně 
složitější, než popisuji. Zde přichází v úvahu prakticky jediné rozumnější řešení: po vkladu 
daru domu ve prospěch manžela do katastru nemovitostí uzavřete s manželem smlouvu 
formou notářského zápisu o zúžení společného jmění manželů, v níž byste se dohodli, že 
dluh z půjčky na rekonstrukci je pouze a jenom „jeho“, když je dům jenom jeho. Notář už ví, 
jak to sepsat. Platí sice, že banka bude požadovat vrácení po kterémkoliv z vás, ale Vy poté 
máte nárok na zaplacení proti bývalému manželovi – a on by měl majetek – ten dům, čili - 
Váš nárok by byl vymahatelný.  

Svoz separovaného 

odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu 
proběhne v pondělí 1.6. 2009 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 4.6. 2009 
v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 15.6. 
2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 18.6. 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.

OZNÁMENÍ
dne 29.5.2009 bude v obci Krásná Lípa 
z důvodu přepojování vodovodních řadů 
v době od 7:00 do cca 18:00 hodin nepoteče 
v části města voda. Dotčeno bude cca 2 500 
obyvatel, náhradní zásobování zajištěno.

Z TOHO DŮVODU BUDE: 
- dne 29. 5. 2009 z technických důvodů 
uzavřen Městský úřad včetně pokladny
- v tento den bude uzavřena i základní škola 
a obě školy mateřské, v provozu nebude ani 
školní jídelna 

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.

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Také národní parky mají svůj svátek
Podobně jako jiné národní parky v Evropě slaví 
každoročně svůj evropský svátek i Národní 
park České Švýcarsko. Oslavit tento významný 
den bylo možné účastí na několika místech, 
například v Domě Českého Švýcarska, kde 
návštěvníci měli po celý den zdarma příležitost 
shlédnout expozici pojmenovanou České 
Švýcarsko - život, tajemství, inspirace. 
Slavnostní atmosféra panovala také 
v krásnolipském Kulturním domě. Zde 
probíhalo vyhlášení vítězů soutěží o Národním 
parku České Švýcarsko, spojené s hrami, 
uměleckými vystoupeními a promítáním 
fi lmu o Českém Švýcarsku nazvaném Krajina 
tajemství. 
Do třetice se slavilo přímo v přírodě národních 
parků, kde pro příznivce místní historie 
proběhla česko-německá exkurze o životě 
lesních dělníků v Českosaském Švýcarsku. 

Jejím účastníkům se přímo v krajině národních 
parků dostalo výkladu o životě zdejších 
obyvatel od dob středověku až po nedávnou 
minulost.
Oslavy Evropského dne parků byly přichystány 
ve vzájemné spolupráci Správami národních 
parků České a Saské Švýcarsko, obecně 
prospěšnou společností České Švýcarsko 
a Českým svazem ochránců přírody Tilia 
Krásná Lípa.
Evropský den národních parků je velice 
mladým svátkem. Vznikl z popudu federace 
Europarc teprve v roce 1999, jako připomínka 
zřízení prvních národních parků v Evropě. 
Evropský den parků připadá každoročně na 
24. května, tedy na den, kdy bylo vyhlášeno 
prvních devět národních parků ve Švédsku. To 
se stalo přesně před 100 lety, v roce 1909.

(Tomáš Salov)

Oslavit Evropský den parků bylo možné také na přeshraniční exkurzi do přírody národních parků 
České a Saské Švýcarsko.
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INFORMACE PRO 

POPLATNÍKY DANĚ 

Z NEMOVITOSTÍ
Vzhledem ke změnám v zákoně o dani 
z nemovitosti platných od 1.1.2009, 
kdy došlo ke změnám průměrné ceny 
zemědělských pozemků a ke vzniku 
nových místních koefi cientů u pozemků 
a staveb, VÁS ŽÁDÁME O VYČKÁNÍ 
S PLACENÍM TÉTO DANĚ DO DOBY, NEŽ 
VÁM BUDE ZASLÁNA DAŇOVÁ SLOŽENKA 
S JIŽ NOVĚ VYPOČTENOU DAŇOVOU 
POVINNOSTÍ. 

České Švýcarsko o. p. s., 
regionální rozvojová agentura, 
hledá do svého dynamického týmu 
vhodného uchazeče na pozici účetní/
ekonom. Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického 
zaměření
-  velmi dobrou znalost účetnictví
-  velmi dobrou znalost práce v prostředí 
MS Offi  ce, především Excel
-  zkušenost s prací na projektech EU 
-  řidičský průkaz sk. B
-  znalost cizího jazyka (NJ/AJ)
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte 
do 31. 5. na adresu jana.novakova@
ceksesvycarsko.cz.
Více informací na www.ceskesvycarsko.
cz/ops/volna-mista/.

Oznámení o přerušení 

dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení 
dodávky elektřiny v úterý 2. 6. v době 
od 7:30 do 14:30 pro část Krásné Lípy - 
Varnsdorfská, Jugoslávská, Na kopečku, 
Na náspu, Polní, Potoční a Pod lipou.

Krásná Lípa má nového čestného občana

Rada Ústeckého kraje jednala v Krásné LípěRa
Relax Krásná Lípa má 
své webové stránky

Nezaměstnanost 
v Krásné Lípě 

v dubnu

Turisté mají novou skříňku

Če
reg
hle
vho
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Rodí se další 
krásnolipská tradice

Je jím Libor Ambrozek a o udělení čestného 
občanství rozhodli zdejší zastupitelé. „Libor 
Ambrozek se koncem devadesátých let 
minulého století zásadním způsobem zasadil 
o vznik Národního parku České Švýcarsko, 
jehož správy je Krásná Lípa sídelním městem,“ 
vysvětlil krásnolipský tajemník Jan Kolář. 
Dodal, že jeho osobní zájem o Krásnou Lípu 
navíc pomohl realizaci řady rozvojových 
projektů, především v oblasti životního 
prostředí a budování infrastruktury. 
Čestné občanství bylo Liboru Ambrozkovi 
předáno 18. května 2009 u příležitosti 
10. výročí vyhlášení Národního parku České 
Švýcarsko. 

Ve středu  20. května zavítala do Krásné Lípy, 
po více jak roce, v rámci svého výjezdního 
zasedání, Rada Ústeckého kraje.
V Domě Českého Švýcarska na náměstí hosty 
přivítal starosta Zbyněk Linhart.  Ředitel 
společnosti České Švýcarsko Marek Mráz 
seznámil  mimo jiné členy rady s aktivitami 
a novinkami z oblasti cestovního ruchu 
a ředitel Správy NP ČŠ Pavel Benda představil 
záměr na rozšíření hranic národního parku.
Poté radní v doprovodu starosty města 

navštívili krásnolipský dětský domov.
V rámci pracovního oběda, který se konal 
v restauraci Dymník, seznámil starosta 
Zbyněk Linhart hosty s rozvojovými aktivitami 
města Krásná Lípa a to jak již realizovanými, 
tak i probíhajícími, ale především 
s připravovanými.
V další části programu členové rady ÚK 
pokračovali  prohlídkou Šluknovského 
výběžku a Národního parku České Švýcarsko.

Příspěvková organizace města Relax Krásná 

Lípa, která provozuje Továrnu – dům volného 

času a Sportovní areál českého Švýcarska, 

má své nové, historicky první webové 

stránky - www.relaxkrasnalipa.cz. Jejich 

prostřednictvím jsou návštěvníci informováni 

o nabízených službách, je zde možná rezervace 

služeb a produktů a v neposlední řadě přináší 

aktuální informace o připravovaných akcích. 

Dalších devět uchazečů o zaměstnání z Krásné 

Lípy přibylo v evidenci uchazečů o zaměstnání 

děčínského úřadu práce v měsíci dubnu. 

Oproti březnu tak nezaměstnanost v Krásné 

Lípě stoupla na rovných 18%. Podobně je 

tomu i ve většině měst a obcí regionu, kde 

nezaměstnanost meziměsíčně také mírně 

stoupala. Okresní průměr je 13,54%, ve 

Šluknovském výběžku pak 16,22 %. 

K 30. 4. 2009 bylo ve městě evidováno 

310 uchazečů o zaměstnání, z toho 126 žen. 

Po téměř dvou letech má krásnolipský 
turistický klub opět svojí vývěsní skříňku. 
Naleznete ji mezi budovou OPS České 
Švýcarsko a autobusovou zastávkou. Turisté 
i jejich příznivci zde budou informování 
nejen o životě a činnosti klubu, nově zde 
budou i pozvánky na akce pořádané Českým 
svazem ochránců přírody a Správou NP 
České Švýcarsko. Vývěska navíc do budoucna 
dozná i drobné změny, v průčelí pod stříškou 
bude barevný znak KČT nahrazen dřevěným 
vyřezávaným klubovým emblémem, podobně, 
jako mají tabule Köglerovy stezky. 
Výbor OKČT Krásná Lípa touto cestou děkuje 
všem, kteří se zasloužili o vznik nového 
turistického informačního místa. Vývěsce 
přejme, aby byla vždy aktuální, sloužila 

k propagaci turistiky našeho kraje a byla 
chráněna před rukou vandala. 

(V. Hieke)

Muzikanti z partnerského německého města 
Eibau, společně s muzikanty z krásnolipského 
Lužičanu a hudební rodinou Andělů z Velkého 
Šenova, si v sobotu 16. 5. zahráli a zazpívali 
v amfi teátru u kina v Krásné Lípě. Bylo to 
příjemné setkání, v jehož závěru si s nimi 
zahrála a zazpívala i dvacítka příchozích 
diváků. A pro ně, i pro ty, kteří toto hudební 
setkání neviděli, máme dobrou zprávu. Další 
hudební setkání se uskuteční v příštím roce 
opět v sobotu v polovině května. 

Veškeré sou ty vychází z po t  dosažitelných uchaze .

Evidovaní uchaze i
název m sta, obce, oblasti celkem ženy muži
Varnsdorf 1387 690 697
Dolní Podluží 86 40 46
Horní Podluží 57 23 34
Ch ibská 154 61 93
Ji etín pod Jedlovou 35 17 18
Rybništ 57 30 27
Varnsdorfsko 1776 861 915
Rumburk 726 322 404
Ji íkov 421 189 232
Krásná Lípa 310 126 184
Doubice 7 2 5
Staré K e any 132 58 74
Rumbursko 1596 697 899
Šluknov 507 248 259
Dolní Poustevna 114 49 65
Mikulášovice 227 100 127
Velký Šenov 191 95 96
Lipová 54 19 35
Lobendava 33 12 21
Vilémov 64 30 34
Šluknovsko 1190 553 637
Šluknovský výb žek 4562 2111 2451
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I. Hlavní program

Závěry z 16. zasedání ZM

Usnesení RM č. 48 - 01

RM projednala průběh a výsledky 16. zasedání ZM a ukládá:

a) Ing. Jiřímu Rousovi zajistit vyčíslení opravy chodníku před 

domy Nemocniční 1089 a 1090,

b) Martině Fiegerové:

- zajistit zpevnění povrchu v Nerudově ulici,

- zajistit pravidelné kontroly a údržby kanalizačních vpustí,

c) Janu Kolářovi zajistit mimořádné ocenění pracovníků TS za 

zimní údržbu komunikací,

d) Karlu Homolkovi zajistit úpravu vstupních prostor do objektu 

Masarykova 993/2, Krásná Lípa,

e) Vedoucím organizačních složek zajistit s ohledem na 

nevyčíslitelné snížení daňových podílů do příjmů obce odklad 

zbytných nákladů do druhé poloviny roku, případně nezadávat 

jejich realizaci,

f) Řediteli p. o. Relax Krásná Lípa přizpůsobit rozsah služeb, 

činností a otevírací doby tak, aby docházelo k postupnému 

omezování příspěvku zřizovatele na činnost této p. o.,

g) Ing. Zbyňku Linhartovi dořešit návrh realizace parkoviště 

a přechodu pro chodce na Pražské ulici se sousedními 

vlastníky,

h) Komisi výstavby a životního prostředí předložit RM a poté 

ZM souhrnné stanovisko k návrhu na rozšíření území NPČŠ 

k dalšímu projednání v termínu do 10. 6. 2009.

Sportbar

Usnesení RM č. 48 - 02

RM schvaluje, za účasti ředitele p. o. Relax Krásná Lípa, 

pronájem Sportbaru na sportovním areálu Krásná Lípa, Pražská 

615/27, Jiřímu Podhorskému, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 

1065/32 od 1. 5. 2009.

II. Došlá pošta

Pronájem pozemků

Usnesení RM č. 48 - 03

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:

p. p. č. 580/1 o výměře 1323 m2, k. ú. Kyjov,

p. p. č. 580/2 o výměře 989 m2, k. ú. Kyjov.

Pronájem pozemků

Usnesení RM č. 48 - 04

RM schvaluje pronájem p. p. č. 521/3 o výměře 144 m2, p. p. č. 

523 o výměře 183 a p. p. č. 521/2 o výměře 704 m2, vše k. ú. 

Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Romanu Mikovi, Krásná 

Lípa, Frindova 14 za podmínky úhrady dluhů vůči městu do 15. 

4. 2009.

Pronájem pozemků

Usnesení RM č. 48 - 05

RM projednala žádost Ladislava a Jana Hájkových, Staré 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 49 - 01
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1937/9 o výměře 108 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1937/24 část o výměře cca 300 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1935/2 část o výměře cca 30 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1902/16 o výměře 121 m2, k. ú. Krásná Lípa,
část p. p. č. 57/2 o výměře 2500 m2, k. ú. Zahrady,
st. p. č. 9 o výměře 658 m2, k. ú. Zahrady.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 49 - 02

Křečany, Nové Křečany 126, v zastoupení Ladislava Hájka, 

Krásná Lípa, Vlčí Hora 160 a schvaluje prodloužení termínu pro 

vyklizení p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 

Lípy do 15. 4. 2009.

Byty

Usnesení RM č. 48 - 06

RM neschvaluje výměnu oken v bytě č. 1, Nemocniční 

1149/12a, Krásná Lípa Blance Hlavové. 

Nebytové prostory

Usnesení RM č. 48 - 07

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytové prostory 

v objektu Masarykova 246/6, Krásná Lípa, o velikosti cca 

150 m2 (suterén radnice). Veškeré opravy a úpravy provede 

nájemce na vlastní náklady.

Výtahy

Usnesení RM č. 48 - 08

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o servisu výtahu pro objekt 

Nemocniční 1148/12 a 1137/6, Krásná Lípa s fi rmou OTIS, a. s., 

J. Opletala 1279, Břeclav, dle předloženého návrhu.

III. Různé

Prodej pozemku

Usnesení RM č. 48 - 09

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemek:

p. p. č. 312/2 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa,

p. p. č. 400/1 o výměře 2107 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty

Usnesení RM č. 48 - 10

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 28, Nemocniční 

1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie o velikosti 1 + 2 (cca 

44 m2). Kauce 5 000 Kč. Veškeré opravy a úpravy si nájemce 

provede na vlastní náklady. 

Prodej bytů

Usnesení RM č. 48 - 11

RM vyhlašuje záměr obce prodat členská práva k bytu č. 18 

a 19, byty I. kategorie o velikosti 3 + 1 (72 m2), Krásná Lípa, 

Nemocniční 1063/28, dle schválených pravidel.

RM ukládá Soně Tůmové obeslat s touto informací současné 

nájemníky.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Usnesení RM č. 48 - 12

RM schvaluje návrh smlouvy o provedení přezkoumání 

hospodaření města Krásná Lípa za rok 2009 se společností 

AUDIT OBCE s. r. o. Příbram, v předloženém znění.

Audit - Oranžové hřiště

Usnesení RM č. 48 - 13

RM schvaluje smlouvu o provedení ověření čerpání nadačního 

příspěvku na akci Oranžové hřiště mezi městem Krásná Lípa 

a společností AUDIT OBCE, s. r. o. Příbram, dle předloženého 

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1936, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Romanu Škarydovi, 
Rumburk, Skalní 400 z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města.
Snížení ceny pozemků
Usnesení RM č. 49 - 03
RM projednala žádost Tomáše a Šárky Panenkových, Krásná 
Lípa, Vlčí Hora 7 o snížení kupní ceny p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí 
Hora a doporučuje ZM snížení kupní ceny neschválit.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 49 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:

návrhu. 

Kolizní opatrovnictví

Usnesení RM č. 48 - 14

RM bere na vědomí informaci Jany Gálové, místostarostky 

města, k problematice zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a schvaluje žádost DD a ÚSP, p. o. Krásná Lípa ve věci 

tzv. kolizního opatrovníka, dle předloženého návrhu.

RM pověřuje Janu Baranovou výkonem kolizního opatrovnictví 

ve věci zastupování při uzavírání smluv o poskytnutí sociálních 

služeb a při provádění případných dalších změn těchto smluv 

s poskytovatelem DD a ÚSP, p. o. Krásná Lípa.

Vnitřní předpis pro předkládání materiálů RM a ZM

Usnesení RM č. 48 - 15

RM schvaluje změnu vnitřního předpisu pro předkládání 

materiálů pro jednání RM a ZM, dle předloženého návrhu.

RM ruší vnitřní předpis ze dne 5. 6. a 12. 6. 2008.

Příspěvky na střechy, ploty a fasády

Usnesení RM č. 48 - 16

RM schvaluje podmínky pro přiznání příspěvků města na 

opravu fasád, střech a oplocení pro rok 2009, dle předloženého 

návrhu.

Vyhlášení soutěže Město plné květin 2009

Usnesení RM č. 48 - 17

RM vyhlašuje soutěž Město plné květin pro rok 2009 a schvaluje 

její pravidla dle předloženého návrhu.

IV. Informace

Informace

RM dále projednala tyto informace:

- Přehled majetku, daňových příjmů, investic, provozních 

výdajů, poskytnutých příspěvků zájmovým, sportovním 

organizacím města Krásná Lípa za dobu 14 let,

- Přehled aktiv a pasiv města Krásná Lípa od r. 1994 do r. 

2008,

- Zápis z jednání o odstranění reklamací projektu Centrum ČŠI,

- Žádost A. Záhorové ve věci pozemku č. 580/2,

- Žádost A. Kurucové o zapůjčení kontejneru na zneškodnění 

odpadu,

- Oznámení o povolení benefi čního koncertu Kyjovský 

festiválek ve dnech 24. - 26. 7. 09,

- Plán akcí T-Klubu na měsíc duben,

- Návštěvnost městské knihovny za měsíc březen 09.

Informace

RM dále projednala tento zápis:

- Zápis č. 2 z jednání školské rady, které se konalo dne 25. 3. 

2009.

Jana Gálová                                                       Ing. Zbyněk Linhart

p. p. č. 2919/4 o výměře 164 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 49 - 05
RM schvaluje pronájem p. p. č. 771/1 o výměře 2812 m2, k. 
ú. Vlčí Hora za účelem sekání trávy a pastvy koz Alexandře 
Banatové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 49 - 06
RM neschvaluje pronájem p. p. č. 580/1 a p. p. č. 580/2, vše k. ú. 
Kyjov u Krásné Lípy z důvodu probíhajícího soudního sporu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 49 - 07

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 48. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 02.04.2009 

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 49. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23.04.2009 
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RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v objektu 
Masarykova 246/6, Krásná Lípa, o velikosti cca 150 m2 (suterén 
radnice) Milanu Duškovi bytem Krásná Lípa, Křižíkova 617/16 
za účelem provozování Kickbox klubu a za těchto podmínek:
1. Nájemce předloží písemně rozsah a způsob provedení 
stavebních úprav.
2. Veškeré opravy a úpravy může nájemce provést až po 
odsouhlasení Karlem Homolkou, vedoucím odboru MěÚ, 
a provede je na vlastní náklady.
3. Měsíční nájemné činí 1 000 Kč.
Výtahy
Usnesení RM č. 49 - 08
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o servisu výtahu pro objekt 
Nemocniční 1156/16, Krásná Lípa s fi rmou OTIS, a. s., Břeclav, 
J. Opletala 1279, dle předloženého návrhu.
III. Různé
Rozdělení pozemků
Usnesení RM č. 49 - 09
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 644, p. p. č. 643, vše k. ú. Kyjov 
u Krásné Lípy dle předloženého návrhu.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 49 - 10
RM vyhlašuje záměr směnit část p. p. č. 569 za část p. p. č. 28/7, 
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy dle předloženého návrhu.
Pronájem kůlny
Usnesení RM č. 49 - 11
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 1 kůlnu o rozloze cca 6 
m2 na p. p. č. 404/4, k. ú. Krásná Lípa.
Byty
Usnesení RM č. 49 - 12
RM schvaluje ukončení nájemních smluv po uplynutí doby 
nájmu a předat právnímu zástupci k podání žalob na vyklizení 
bytů:
1. byt č. 33, Nemocniční 1137/6 - nájemce Pavel Lhoták, Krásná 
Lípa, Mánesova 982/20
2. byt č. 6, Bezručova 359/15 - nájemce Miroslav Zíma, Krásná 
Lípa, Mánesova 983/10
3. byt č. 7, Bezručova 359/15 - nájemce Růžena Horáková, 
Krásná Lípa, Bezručova 359/15
4. byt č. 8, Bezručova 359/15 - nájemce Antonie Mirková, 
Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12A
Byty
Usnesení RM č. 49 - 13
RM schvaluje vrácení kauce za byt ve výši 5 000 Kč Radimu 
Burkoňovi, Praha 3, Roháčova 34.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 49 - 14
RM schvaluje pronájem bytu č. 29 v domě s pečovatelskou 
službou 
Nemocniční 1148/12 Marii Maškové, bytem Krásná Lípa, 
Varnsdorfská 59/26.
Ukončení projektu ZŠ 1. etapa
Usnesení RM č. 49 - 15
RM bere na vědomí dokončení prací a monitorování zkušebního 
provozu na akci Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní 
škole v Krásné Lípě snížením energetických ztrát a využitím 
obnovitelných zdrojů energie.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2008
Usnesení RM č. 49 - 16
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města 
Krásná Lípa za rok 2008 provedeného nezávislou auditorskou 
společností AUDIT OBCE s. r. o., Příbram - při přezkoumání 
nebyly zjištěny významné nedostatky.
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru vyzvat příslušné 
pracovníky k řešení některých dílčích zjištění.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení RM č. 49 - 17
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku 
v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Krásná Lípa za rok 2008 v předloženém znění.
RELAX Krásná Lípa
Usnesení RM č. 49 - 18
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku, 
závazků a pohledávek v příspěvkové organizaci RELAX Krásná 
Lípa za rok 2008 v předloženém znění.

KOSTKA Krásná Lípa
Usnesení RM č. 49 - 19
RM schvaluje zprávu o provedené inventarizaci v příspěvkové 
organizaci KOSTKA Krásná Lípa za rok 2008 v předloženém 
znění.
Použití odvodu části výtěžku z VHP za rok 2008
Usnesení RM č. 49 - 20
RM schvaluje využití části výtěžku z provozování výherních 
hracích přístrojů za rok 2008 na veřejně prospěšné účely, 
a to na částečné fi nancování příspěvků na činnost a akce pro 
zájmové organizace ve městě Krásná Lípa v roce 2009.
Drobné sakrální památky města Krásné Lípy
Usnesení RM č. 49 - 21
RM ukládá Karlu Marešovi, aby ve spolupráci s KVŽP vypracoval 
seznam drobných sakrálních památek na území města Krásná 
Lípa vč. fotodokumentace a popisu umístění v termínu do 15. 
10. 2009.
Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 49 - 22
RM schvaluje dodatek č. 10 k pojistné smlouvě 772023728 0 
společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., dle předloženého 
návrhu.
Směrnice č. 3
Usnesení RM č. 49 - 23
RM schvaluje změnu směrnice č. 3 k inventarizaci majetku 
města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Směrnice č. 5
Usnesení RM č. 49 - 24
RM schvaluje změnu směrnice č. 5 pohledávky k rozpočtovým 
příjmům města Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
Relax Krásná Lípa, p. o. - pracovní smlouva ředitelky
Usnesení RM č. 49 - 25
RM schvaluje pracovní smlouvu mezi Relax Krásná Lípa, 
příspěvková organizace a Věrou Povolnou, dle předloženého 
návrhu. 
RM schvaluje mzdový výměr Věře Povolné, ředitelce Relax 
Krásná Lípa, p. o., dle předloženého návrhu.
Hodnocení činnosti
Usnesení RM č. 49 - 26
RM projednala situaci v příspěvkové organizaci Relax Krásná 
Lípa.
RM schvaluje odměnu tajemníkovi MěÚ, dle předložené 
přílohy.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - ředitel
Usnesení RM č. 49 - 27
RM jmenuje Hanu Volfovou do funkce ředitelky příspěvkové 
organizace Kostka Krásná Lípa na dobu určitou do 30. 6. 2009.
RM schvaluje dohodu o změně pracovní smlouvy mezi p. o. 
Kostka Krásná Lípa a Hanou Volfovou, dle předloženého návrhu 
(mzdový výměr zůstává beze změn).
Komunitní centrum - neuznatelné výdaje
Usnesení RM č. 49 - 28
RM ruší usnesení RM č. 46 - 23 ze dne 26. a 28. 2. 2009 o výši 
neuznatelných výdajů projektu EQUAL.
RM schvaluje novou výši neuznatelných výdajů projektu EQUAL 
- Komunitní centrum Českého Švýcarska za období 2005 - 2008 
k 30. 8. 2008 ve výši 327 655,04 Kč, dle předloženého návrhu.
Cestovatelský festival
Usnesení RM č. 49 - 29
RM projednala záměr o. p. s. České Švýcarsko a žádost o využití 
zařízení města při pořádání 1. ročníku festivalu s cestovatelskou 
tématikou a předběžně s realizací souhlasí.
RM ukládá starostovi města zkoordinovat počáteční jednání 
kompetentních ososb.
Kyjovský festiválek
Usnesení RM č. 49 - 30
RM bere na vědomí konání koncertu Kyjovský festiválek 
v Kyjově na soukromém pozemku u domu č. 2 ve dnech 24. - 
25. 7. 2009. V sobotu 24. 7. od 12:00 do 26. 7. 2009 do 03:00 
hodin. Pořadatelé jsou povinni dodržovat veškeré pokyny 
vyhlášek a zákonů s konáním akce souvisejících, včetně 
řádného úklidu celého okolí po ukončení akce.
Propagace
Usnesení RM č. 49 - 31
RM neschvaluje smlouvu o uveřejnění reklamního inzerátu 

v titulu Českosaské Švýcarsko mezi městem Krásná Lípa 
a společností Soukup & David, s. r. o. Praha za cenu 17 850 Kč 
vč. DPH, dle předloženého návrhu.
Pronájem NP na volby do EP 2009
Usnesení RM č. 49 - 32
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 
2009/22/29-125 na pronájem volební místnosti s Nobilis Tilia, 
s. r. o., Vlčí Hora.
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 
2009/22/29-127 na pronájem volební místnosti se ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa.
Dodatek č. 2
Usnesení RM č. 49 - 33
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního 
příspěvku č. OH 58/08 mezi městem Krásná Lípa a Nadací ČEZ, 
Praha 3, Seifertova 55/570 (Oranžové hřiště).
Knihovna
Usnesení RM č. 49 - 34
RM schvaluje změnu knihovního řádu městské knihovny 
včetně ceníku, dle předloženého návrhu.
Pečovatelská služba
Usnesení RM č. 49 - 35
RM pověřuje místostarostku města Janu Gálovou k podpisu 
smluv o poskytování pečovatelské služby.
Zapůjčení kontejneru
Usnesení RM č. 49 - 36
RM schvaluje poskytnutí kontejnerů na úklid odpadu v ulici 
Pražská u č. p. 262/19 paní Anně Kurucové, bytem Varnsdorf, 
U Nádraží 1059. Poplatek za poskytnutí kontejnerů bude 
uhrazen ve splátkách 500 Kč měsíčně.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 49 - 37
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve 
městě na květen 2009, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 49 - 38
RM neschvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc 
březen 2009 předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Žádost o. s. Čačipen o převedení schváleného fi nančního 
příspěvku na akci Miss Roma,
- Vyjádření Policie ČR k místní úpravě provozu na pozemních 
komunikacích na sil. II/263 ul. Pražská - neschválení umístění 
měřiče rychlosti,
- Výkres (situace, půdorys) garáže se sklady v areálu TS Krásná 
Lípa,
- Přehled daní z příjmů právnických osob placených městem 
Krásná Lípa za období r. 1993 - 2007,
- Studie rekonstrukce kotelny Krásná Lípa a rozvody tepla ve 
městě od fy Komaxo s. r. o., Kolín,
- Mimořádná mostní prohlídka přes Křinici, ul. Mánesova, za 
č. p. 13,
- Zápis o tematické požární kontrole dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 7. 4. 
2009 v Kulturním domě,
- Usnesení a zápis z 1. jednání Sdružení pro Rozvoj Šluknovska 
ze dne 16. 1. 2009,
- Usnesení a zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 27. 
3. 2009.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis ze 14. schůze kontrolního výboru, ze dne 26. 3. 2009,
- zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 7. 4. 
2009,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti, ze dne 6. 4. 
2009,
- zápis z jednání kulturní komise, ze dne 7. 4. 2009.

Jana Gálová                                                        Ing. Zbyněk Linhart
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II. Došlá pošta

Prodej pozemků 

Usnesení RM č. 50 - 01 

RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:

p. p. č. 2344/4 o výměře 498 m2, k. ú. Krásná Lípa;

p. p. č. 231/1 o výměře 1460 m2, k. ú. Vlčí Hora. 

Prodej pozemku 

Usnesení RM č. 50 - 02 

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 1126/8 

o výměře cca 1200 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Vítězslavě a Josefu Dadokovým, Krásná Lípa, 

Rumburská 31 z důvodu zachování pozemku pro potřeby 

města. 

Prodej pozemků 

Usnesení RM č. 50 - 03 

RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 9 o výměře 658 m2 

a části p. p. č. 57/2 dle předloženého návrhu, vše k. ú. Zahrady 

za účelem zřízení zahrady Janu a Haně Nykodýmovým, Krásná 

Lípa, Zahrady 31 za cenu 30 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré 

náklady s prodejem spojené. 

Pronájem pozemku 

Usnesení RM č. 50 - 04 

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2919/4 o výměře 50 m2, 

k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Miloši Hnutovi, 

Krásná Lípa, Pražská 49. 

Pronájem pozemku 

Usnesení RM č. 50 - 05 

RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2919/4 o výměře 56 m2, k. 

ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Evě Rybárové, Krásná 

Lípa, Pražská 51. 

Směna pozemků 

Usnesení RM č. 50 - 06 

RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 3037 o výměře 178 

m2, k. ú. Krásná Lípa za část p. p. č. 2597/5 o výměře 15 m2, 

k. ú. Krásná Lípa s Jiřím Kopeckým, Krásná Lípa, Na Náspu 7 

z důvodu majetkoprávního vypořádání. Žadatel uhradí veškeré 

náklady se směnou spojené. 

Převod pozemku 

Usnesení RM č. 50 - 07 

RM doporučuje ZM, na základě předložených dokladů 

a vyjádření právního zástupce města, schválit uznání 

vlastnictví ke st. p. č. 56, k. ú. Vlčí Hora ve prospěch Marcely 

Šafářové, Praha 8, Řešovská 565/24 za podmínky, že žadatel 

uhradí náklady spojené se sepsáním notářského zápisu.  

Byty 

Usnesení RM č. 50 - 08 

RM schvaluje pronájem bytu č. 28, Nemocniční 1137/6, Krásná 

Lípa v tomto pořadí:

1. Ivana Fraňková, Krásná Lípa, Frindova 924/8,

2. Tereza Uxová, Krásná Lípa, Nemocniční 1064/30,

3. Miroslav Novotný, Šluknov, Sídliště 1015.

Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní 

náklady. 

Byty 

Usnesení RM č. 50 - 09 

RM schvaluje Markétě Novotné, Praha 5, Drimlova 2364 

podnájem bytu č. 24, Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa pro 

Blanku Hiekovou, Krásná Lípa, Nemocniční 1091/2. 

Bankomat ČS, a. s. 

Usnesení RM č. 50 - 10 

RM schvaluje doznačení bankomatu České spořitelny, a. s. 

v objektu Masarykova 993/2, Krásná Lípa dle předloženého 

návrhu. 

III. Různé

Nebytové prostory 

Usnesení RM č. 50 - 11 

RM projednala žádost Josefa Galbavého o ukončení nájmu 

dohodou a nesouhlasí s požadovaným termínem ukončení.

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout - objekt restaurace Pod 

Kostelem, Křinické nám. 7/12, Krásná Lípa o provozní rozloze 

cca 380 m2 dle podmínek v předloženém znění. 

Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2008 

Usnesení RM č. 50 - 12 

RM doporučuje ZM schválit Zprávu o hospodaření města 

Krásná Lípa /Závěrečný účet/ za rok 2008 v předloženém znění 

bez výhrad. 

Hlavní zásady hospodaření RELAX Krásná Lípa, p. o. 

Usnesení RM č. 50 - 13 

RM dopuručuje ZM schválit změnu Hlavních zásad hospodaření 

příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa dle předloženého 

návrhu. 

Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí 

Usnesení RM č. 50 - 14 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 

874/ 8. Smlouva se týká uložení zemního kabelu NN do 

pozemků města pro rodinný dům na pozemku 1915/20, k. ú. 

Krásná Lípa. 

Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o smlouvě budoucí 

Usnesení RM č. 50 - 15 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

Teplická 874/ 8. Smlouva se týká uložení zemního kabelu NN 

do pozemků města pro budoucí rodinný dům na pozemku 

1959/1, k. ú. Krásná Lípa. 

Žádost o změnu územního plánu 

Usnesení RM č. 50 - 16 

RM doporučuje ZM schválit dodatečné zařazení žádosti Evy 

Fišerové, Krásný Buk E96, Krásná Lípa, o změnu územního 

plánu v rámci pořizování nového ÚP. 

Žádost o změnu územního plánu 

Usnesení RM č. 50 - 17 

RM doporučuje ZM schválit dodatečné zařazení žádosti Jana 

Javůrka, Krásný Buk E96, Krásná Lípa, o změnu územního 

plánu v rámci pořizování nového ÚP. 

Dodatek ke smlouvě - městská knihovna 

Usnesení RM č. 50 - 18 

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování 

a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Krásné 

Lípě, evidenční číslo na MK ČR 2205, uzavřené mezi stranami 

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace, Děčín, 

Raisova 3 a Město Krásná Lípa, Masarykova 6. 

Ceník ke smlouvě o odstranění odpadu č. 730010 

Usnesení RM č. 50 - 19 

RM schvaluje dodatek smlouvy, který upravuje ceník ke 

smlouvě číslo 730010 o odstraňování odpadů uzavřenou mezi 

městem Krásná Lípa a fi rmou Marius Pedersen, a. s., se sídlem 

Hradec Králové, Průběžná 1940/3. Ceník je platný od 1. 1. 

2009. 

Dodatek č. 9 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití 

a odstranění komunálního odpadu 

Usnesení RM č. 50 - 20 

RM schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě na zajištění sběru 

odpadu, uzavřenou mezi městem Krásná Lípa a fi rmou Marius 

Pedersen, a. s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, 

platným od 1. 4. 2009. 

Prodloužení plné moci 

Usnesení RM č. 50 - 21 

RM se seznámila se stavem pohledávek města Krásná Lípa 

předaných poprvé dne 15. 5. 2008 k vymožení společnosti 

PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje u těchto pohledávek 

prodloužení doby k jejich vymožení o dalších 12 měsíců 

s účinností od 15. 5. 2009. 

Likvidační komise 

Usnesení RM č. 50 - 22 

RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krásná Lípa, 

dle předloženého návrhu. 

Soutěž ve sběru PET lahví 

Usnesení RM č. 50 - 23 

RM schvaluje ceny do soutěže ve sběru PET lahví ve školním 

roce 2008/2009 v ZŠ Krásná Lípa a schvaluje předat ceny pro 

nejlepší třídy a jednotlivce.

Třídy:

1. místo 2 000 Kč

2. místo 1 500 Kč

3. místo 1 000 Kč

Jednotlivci:

1. místo cena v hodnotě 500 Kč

2. místo cena v hodnotě 300 Kč

3. místo cena v hodnotě 200 Kč

4. až 25. místo ceny v celkové hodnotě 2 000 Kč rozdělených 

formou slosovatelných kupónů. Soutěž bude uzavřena 

v červnu 2009. 

Divadelní představení 

Usnesení RM č. 50 - 24 

RM schvaluje smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi 

Městem Krásná Lípa a společností SemTamFór o. s., Slavičín, 

Květná 424. Předmětem smlouvy je divadelní představení 

s názvem Benátky pod sněhem, autor Gilles Dyrek. Předstvení 

se uskuteční v kulturním domě Krásná Lípa dne 22. 5. 2009. 

Účinkujícím bude uhrazen honorář 8 000 Kč hotově oproti 

příjmovému dokladu. 

Zápis do kroniky města 

Usnesení RM č. 50 - 25 

RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc 

duben 2009 předložený kronikářem Ivanem Jaklem. 

IV. Informace

Informace 

RM dále projednala tyto informace:

- Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí - Kanalizace Krásná Lípa II. etapa,

- Pohledávky k rozpočtovým příjmům Města Krásná Lípa k 31. 

3. 2009,

- Denní tržby Sportbar a Továrna 01-03/2009,

- Statistika návštěvnosti městské knihovny za měsíc duben 

2009,

- Zpráva o činnosti T-klubu za měsíc duben 2009. 

Informace 

RM dále projednala tyto zápisy:

- Zápis ze 24. schůzky fi nančního výboru ze dne 27. 4. 2009,

- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 5. 

2009,

- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 5. 2009. 

Jana Gálová            Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ  USNESENÍ  USNESENÍ
z 50. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13.05.2009  
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Pozvánka  

na setkání aktivních ob an  z Krásné Lípy na téma 
 

Krásná Lípa – náš bezpe ný domov 
 

Jaké lokality ob ané Krásné Lípy považují za nebezpe né a pro ? 
Jak m žeme zvýšit bezpe nost v t chto lokalitách? 

Co pro zlepšení bezpe nostní situace m že ud lat M stský ú ad, policie, neziskové 
organizace a co mohou ud lat sami ob ané/ob anky m sta? 

 

4. ervna 2009 od 16:00 hod. do 18:30 hod.  
 

v prostorech Domu eského Švýcarska (K inické nám. 1161/10, Krásná Lípa, 
zadní vchod) 

 
Program: 
16:00 – 16:30 P edstavení výsledk  dotazníkového šet ení zam eného na kriminalitu 

a vandalismus v Krásné Líp  
 

16:30 – 18:30 Moderováná diskuse ve skupinách zam ená na kritické lokality:  
 K inické nám stí 
 Varnsdorfská ulice 
 Nemocni ní ulice 
 panelové sídlišt  a cesta na vlakové nádraží 
 altán u Cimráku 

 
 

Výstupy ze setkání se stanou podkladem pro strategii omezení kriminality a 
vandalismu v Krásné Líp  a pro p ípravu projekt  zam ených na zvýšení bezpe nosti 

ve m st . 
 

Akci moderují Marjánka Krásnolipská a Monika Lampová. 
 

Podrobné informace vám poskytne Šárka Pešková tel.: 603 529 551 p ípadn  Hana Volfová 
(KC Kostka) tel.: 412 354 844. 

 
Na míst  bude zajišt no ob erstvení. 

 
Tento dokument byl vytvo en za finan ní pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prost edí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradn  odpov dný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a 
nelze jej v žádném p ípad  považovat za názor Ministerstva životního prost edí. 
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• 
• 
• 
• 

 
Pond lí 18. 5. 2009 od 17 hod. 

v Dom  s pe ovatelskou službou 
 

Termín bude vyhlášen po 
 rozkvetení bezu. 

Za átek od 17.hod. 

P íjem p ihlášek  
10 lekcí po 1,5 hod. 

Každé kv tnové úterý  
od 17 do 18.30 hod. 

V sobotu 23.5. 2009 od 14.hod. 
         v kulturním dom   

Každé úterý 
od 17.00 hod. 

Objednávky vy izuje  
p. R ži ková 
tel. . 412 354 842 

P íjem p ihlášek 
10 lekcí po 1 hod. 

Němčina - jazykové kurzy

Kurz Bowenovy tlakové 
masáže I.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: 
Znáte opravdu Krásnou 

Lípu?

Komunitní plánování sociálních služeb na 
Šluknovsku

Komunitní centrum Krásná Lípa v současnosti 
přijímá přihlášky do dalších jazykových kurzů 
němčiny pro začátečníky, pro mírně pokročilé 
a pro pokročilé. Kurz má vždy 15:00 hodin, 
cena je 800 Kč a probíhá v komunitním centru 
v podvečerních hodinách. Kurzy vede paní 
Sidorr. Přihlásit se můžete elektronicky, či 
přímo v komunitním centru.  

Kurz je pořádán ve spolupráci s fi rmou 
NOBILIS TILIA (www.nobilis.cz) a bude zahájen 
18. června v 9:00 hodin.
Místo konání:  Kulturní dům-Kino - Krásná 
Lípa 
Termíny výuky:18. – 21.6. 2009 
Program: teorie bowenovy masáže, výuka 
sestav bowenovy tlakové masáže I.- celé tělo.
Vzít s sebou: poznámkové potřeby, barevné 
tenké fi xy, cca 50ks euroobalů A4, desky-
šanon A4, dobrou náladu, ostříhané nehty, 
prostěradlo, 2 osušky
Lektor:  Bc. David Rozbroj
Počet míst omezen na 18. Kurzovné 4 500,- Kč.

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
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. 
V minulém čísle jsme uveřejnili snímek štítu 
kdysi honosné budovy, nacházející se naproti 
bývalé jídelně Elitky.
Pro vstupenky do našeho kina si mohou 
tentokráte dojít: Klárka Procházková, Dáša 
Řebíčková a Igor Knapp. 
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 tedy něco lehčího: poznáte tento 
objekt?

Ve Šluknovském výběžku se již po druhé 

připravuje komunitní plán sociálních 

služeb, který bude v dalších čtyřech letech 

určovat směřování služeb v celém regionu. 

Na komunitním plánu spolupracují obce, 

jednotlivá zařízení, neziskové organizace 

i samotní klienti. Patří jim všem velký dík, 

protože práci na přípravě komunitního plánu 

vykonávají dobrovolně s vysokým osobním 

nasazením a odbornou znalostí problematiky. 

Komunitní plánování je rozděleno do několika 

pracovních skupin, které se zaměřují na 

služby poskytované různým skupinám osob. 

Komunitní plán po zpracování bude sloužit 

regionu až do roku 2013. Plánovací proces je 

otevřen každému zájemci a organizaci, která 

chce přispět ke kvalitnímu zpracování plánu 

rozvoje sociálních služeb. 

Pracovní skupiny komunitního plánování:

-  koordinátor: Hana Volfová, Kostka Krásná 

Lípa, p. o.,

-  služby pro seniory: Bc. Petra Mikušová, město 

Šluknov,

-  služby pro osoby ohrožené drogou: Vít 

Jelínek, WHITE LIGHT,  

-  služby pro zdravotně postižené občany: 

Ing. Monika Lampová, Agentura Pondělí, o. s., 

-  služby pro děti a mládež: Alena Sobotková, 

Město Varnsdorf, 

-  nouze, krize a poradenství: Ing. Pavlína 

Šafusová, Na Křižovatce, 

-  etnika: Karel Jiřišta, Město Varnsdorf, 

Další informace, kontakty a materiály 

k připomínkování budou postupně 

zveřejňovány na www.krasnalipa.cz/kccs.

(hv)
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Dětský den s rybáři

Den dětí v Krásné Lípě
Dětský den v Pohádkovém 

lese.

Soutěž „Šluknovem za 
pokladem“ 

Den dětí s ČRO Sever 
v ZOO Ústí nad Labem 

Svatojánské slavnosti bylin

TANAMBOURRÉE 2009 ve 
Varnsdorfu

Česko-moravské hudební 
setkání

Koncert populárních písní

Sokolnice z Libčic počtvrté

Nakresli lamu guanako

Tomáš Sedláček - 
populární ekonom 

v Krásné Lípě

So

A opět tu jsou TOLŠTEJNSKÉ 
SLAVNOSTI,

T

Domeček Na Kopečku 
Rumburk zve

Desátá - jubilejní - cyklojízda

V sobotu 30. května se od 8:00 na tůni 
č. 1 koná „Dětský den v lovu ryb“. Lovit ryby 
mohou nejen rybáři, ale i ti, kteří dosud nikdy 
nechytali. Pruty a dobrou náladu si vezměte 
s sebou. 
(Za MO ČRS  Josef Vavroch)

Romské sdružení Čačipen zve všechny dětí na 
oslavy Dne dětí v sobotu 30. května od 13:00 
u T-klubu v Krásné Lípě. V rámci akce vystoupí 
i taneční soubor Amare Čave a hudební 
skupina Galaxie Junior. Akci fi nančně 
podpořilo město Krásná Lípa.

Město Šluknov zve všechny děti v neděli 
31. května od 14:00 na cestu Pohádkovým 
lesem. Start je u rybníka pod Křížovým vrchem 
ve Šluknově.

Projděte od konce května do konce června 
pěti oslavnými víkendy, které se konají ve 
Šluknově v rámci oslav 650. výročí založení 
města Šluknova a sbírejte razítka z těchto 
návštěv. Zúčastníte se tak velkého losování 
o ceny na Zámeckých slavnostech! Na výherce 
čekají fotoaparáty. Herní kupóny budou 
k dispozici na akci „Hudba spojuje sousedy“ 
a „Pohádkový les“ a poté v Regionálním 
informačním centru ve Šluknovském zámku.

30. května se v Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem uskuteční oslava Svátku dětí s Českým 
rozhlasem Sever. Příjemným odpolednem 
plným her, soutěží a dětské diskotéky Vás 
budou provázet moderátoři ČRo Sever. 
A nejen pro děti je připraveno vystoupení 
známé dvojice Jů a Hele ze Studia Kamarád. 
Také si můžete prohlédnout nové zvířecí 
přírůstky v zoologické zahradě a některá 
zvířátka se vám představí v rámci programu. 
Více se dozvíte na webových stránkách www.
sever.rozhlas.cz 
Příjemně strávené odpoledne Vám přeje vaše 
rádio – Český rozhlas Sever.

V areálu aromaterapeutického centra Nobilis 
Tilia se ve dnech 19.6. – 21.6. bude slavit 
svátek Sv. Jana. Všichni, kdo zavítají do Vlčí 
Hory u Krásné Lípy, budou mít možnost 
blíže nahlédnout do staročeských řemesel, 
uměleckého zpracování přírodních materiálů, 
sami si budou moci v naší laboratoři v přírodě 
vyzkoušet zpracování bylinek, či výrobu mýdel, 
meditace na bylinky, cvičení jógy, severskou 
chůzi, jízdu na koloběžkách a mnoho dalšího.  
Budou připraveny přednášky pro laiky 
i odborníky na různá témata, např.: pěstování 
léčivých rostlin, aromaterapie, fytoterapie, 
cestování, arteterapie, astrologie, ajurvédská 
masáž.  Zajištěn je hudební i divadelní 
program, za mnohé např. koncert Štěpána 
Raka. Tyto slavnosti se staly příjemnou tradicí 
připomínající kouzlo letního slunovratu. 
Podrobný program naleznete  v příloze a na 
www.nobilis.cz/os

Od čtvrtka do neděle - 4. 6. - 7. 6. – se ve 
Varnsdorfu koná 11.ročník otevřeného 
celostátního festivalu scénického tance 
4.6. v 19.00 (v divadle) –  „ZATANČI SI S NÁMI“ 
– Představení profesionálního souboru.
5.6. v 9.00 a 10.30 (v zahradě MŠ Národní ul.) – 
Taneční program pro nejmenší.
6.6. v 18.00 (sraz v ZUŠ) -  Představení souborů 
v zajímavých exteriérech města.
7.6. v 15.00 (v divadle) – „PÁTÉ ROČNÍ OBDOBÍ“ 
– Pestrá přehlídka souborů.

V pátek 5. června ve 20:00 dojde v amfi teátru 
krásnolipského kina k hudebnímu setkání 
muzikantů souboru Lužičan s muzikanty 
valašského souboru písní a tanců Rusava 
.Tato akce volně navazuje na Mezinárodní 
hudební setkání, které se uskutečnilo v neděli 
17. května. Jste srdečně zváni. 

Město Krásná Lípa Vás zve v úterý 2. června od 
17:30 do Kulturního domu na Koncert 
populárních písní. Uslyšíte písně skupin ABBA, 
Roxette, Evanescence, Chinaski a zpěváků Kelly 
Clarkson, Mandy Moore, Katky Knechtové, 
Leonarda Kohena aj. 
Zpívají studenti ZUŠ z Rumburku: Jana 
Beláňová, Josef Borovka, Petra Doležalová, 
David Hlušička, Klára Hlušičková, Hana 
Homolová, Marek Relich, Radka Macková, 
Renata Sadílková, Klára Stárková, Veronika 
Šafránková. Vstupné 30,- Kč  

Po úspěšných minulých akcích se opět vrací 
Sokol Libčice nad Vltavou do Krásné Lípy. 
O víkendu od 30. do 31. 5. 2009 vždy od 9:00 
do 11:00 si můžete společně protáhnout 
tělo a zacvičit si v tělocvičně Sportovního 
areálu Českého Švýcarska dance aerobic, step 
aerobic, budou posilovat s gumou a činkami. 
Místa si vzhledem k omezenému počtu stepů 
rezervujte na 602 858 490.

Výtvarné soutěže se může zúčastnit každý, kdo 
do 30. 9. 2009 pošle obrázek lamy guanako.
Podmínky soutěže:
- obrázek je označen jménem a příjmením 
autora, celou adresou a věkem
- obrázek je doručen na adresu U LAMY, 
Pletařská 660/9, 407 46 Krásná Lípa nebo 
elektronicky na e-mail ubytovani@ulamy.cz
- zaslané obrázky se autorům nevrací
- účastí v soutěži dává autor obrázku souhlas 
se zveřejněním obrázku na www.ulamy.cz 
- vítězové soutěže budou po vyhodnocení 
zveřejněni na www.ulamy.cz a obesláni 
osobním dopisem
- uzávěrka soutěže je 30. 9. 2009
Ceny pro vítěze: (dle vlastního výběru)
- slevový kupón na ubytování pro 2 osoby 
v hodnotě 300 Kč 
- slevový kupón na ubytování pro 2 osoby 
v hodnotě 200 Kč 
- 1 litr zmrzliny 
- ovocný dort 
- pytel kvalitního lamího hnojiva 

Na úterý 2. června 2009 je připraveno v Domě 
Českého Švýcarska velmi zajímavé setkání. 
Pozvání Marjánky Krásnolipské přijal 
nepřehlédnutelný a populární mladý ekonom 
Tomáš Sedláček. Od 20:00 hodin představí 
v Krásné Lípě svou novou knihu Ekonomie 
dobra i zla. 
Nenechte si ujít povídání s odborníkem, který 
umí říkat i složité věci srozumitelně. 

které se letos konají ve dnech 5. a 6. června 
na hradě Tolštejn. Dobové tržiště, rytířská 
klání, ohnivé vystoupení, fakír, škola šermu, 
dělostřelba, zpěvák Hutka, pochodňový 
průvod a další zajímavosti Vám mohou 
zpříjemnit páteční večer a celou sobotu. Více 
na plakátech nebo na www.tolstejn.cz.

Středa 3.6. v 19:00 - Zvukem zvonů a tibetských 
mís - provází hudebník, kontemplátor 
zvuku a skladatel performer Miroslav Noe 
svým programem: Myšlenky beze slov 
1 – Představení hlubokých ideálů.
Sobota 13.6. od 10:00 až do noci - Festiválek 
malého umění – III. ročník - benefi ční akce pro 
projekt podporovaného bydlení Agentury 
Pondělí. Těšte se na pestrý program se 
„starými známými“ a novými tvářemi, na 
dílny a na soutěže pro celou rodinu, na kapku 
alternativy a na kouzlo jednoduchosti!
Středa 17.6. 2009 v 19:00 - Na Kopečku s ... 
Marií Noe - Marie Noe je majitelka malého 
nezávislého nakladatelství One Woman 
Press a věnuje se kromě toho profesionálně 
aromaterapii, masážím a zdravějšímu vaření.

Tradiční hvězdicová cyklojízda z obou stran 
hranice má letos cíl na Jitrovníku (Pytlák) 
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.
Odpoledne na Jitrovníku zpříjemní kapela 
PELETON.

(Milan Sudek)

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
Kino Krásná Lípa promítá v sobotu 30. 
května od 10:00 ke DNI DĚTÍ zdarma 
pásmo pohádek - POHÁDKY TISÍCE 
A JEDNÉ NOCI. Děti se mohou těšit na 
Dobrodružství námořníka Sindibáda, 
Druhou cestu námořníka Sindibáda, 
vydají se do Země obrů, na Magnetovou 
horu, poletí na Létajícím koberci, setkají 
se s Mořským sultánem a se Zkroceným 
démonem.
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Maminkám k jejich svátku zahrály pohádku

Webové stránky 
mateřských škol

Jarmarky pro šikovné 
ručičky

Na návštěvě v Indii

Se srdcem na dlani zazpívaly a zahrály 

k svátku svým maminkám děti z Mateřské 

školy Motýlek z Krásné Lípy. V rolích zpěváků, 

recitátorů a herců se předvedly nejen ty 

větší děti, ale i ty úplně nejmenší a všechny 

dohromady nacvičily pohádkový muzikál 

s písničkovými hity českých pohádek. 

Z představení Pohádkový sen maminky 

odcházely nejen obohaceny o kulturní zážitek, 

ale navíc si každá nesla i vlastní portrét a velké 

papírové srdce. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, co 

se v krásnolipských mateřinkách děje, či co 

nového chystají, stačí zadat www.zskrasnalipa.

cz/materska/index.php a můžete se seznámit 

s mateřskou školou Sluníčko a Motýlek. Na 

stránkách je také aktuální fotogalerie, v níž 

jsou fotografi e z většiny akcí obou školek. 

Děti z dětského domova v Krásné Lípě se 

letos již po šesté zapojily do projektu OPS při 

Nadaci Terezy Maxové „Jarmarky pro šikovné 

ručičky“. Tento projekt pomáhá našim dětem, 

díky fi nančnímu příspěvku, zapojit se do 

proškolení, výroby a následného prodeje 

vlastních výrobků. Tyto zkušenosti mohou 

využít i v dospělosti. Na letošní ročník si děti 

připravily pro své zákazníky glycerínová mýdla 

a přírodninami, svíčky zdobené ubrouskovou 

technikou, ručně malovaná trička, svícny 

a další drobnosti. A ještě jedna důležitá 

informace. Letošní 6. ročník se koná v pátek 

5. června v Plzni na Náměstí Republiky. 

Udělejte si výlet a přijeďte se potěšit krásným 

zbožím našich šikovných dětiček.

(Hana Štěpánková, vychovatelka)

Celý týden jsme žili vyprávěním zážitků o naší 
zemi. Povídali jsme si o výletech, které jsme 
prožili se svými rodiči a o dárcích, které jsme 
si přivezli na památku. Hlavním cílem však 
bylo  naše hlavní město Praha. Jaké však bylo 
překvapení, když jsme zjistili, že nás velká část 
v Praze ještě nikdy nebyla. 
To, že není jenom Česko, že existují také jiné 
země, kde se mluví jinak než česky, jsme věděli, 
vždyť jsme si v loňském školním roce udělali 
výlet do Německa. Ale že máme v naší školičce 
kamaráda, jehož maminka žila nějaký čas také 
v jiných zemích, to pro nás byla novinka. 
Ve čtvrtek 14. května jsme se nemohli dočkat, 
koho že to k nám paní učitelky pozvaly 
na návštěvu? Po dobré 
svačince zazvonil zvonek 
a do školičky vstoupila  
zvláštně oblečená a  
upravená paní. Ejhle, jaké to 
překvapení, když jsme v ní 
poznali maminku Daniela. 
Paní Vosátková, převlečená 
za Indku a ozdobená 
šperky, s sebou přinesla 
nějaké tašky. To v nás 
probouzelo obrovskou 
zvědavost. Napjatě jsme 
poslouchali její vyprávění 
o nám vzdálené zemi – Indii 
– kde pobývala několik 
měsíců. Dozvěděli jsme se 
o tamnějším životě, školství, 
zdravotnické péči, o volně 

žijících zvířatech, o kultuře a zvycích. Prohlédli 
jsme si nejrozmanitější fotografi e, vyzkoušeli 
si indické oblečení „sárí“ a prozkoumali širokou 
škálu ozdůbek, šperků, uměleckých předmětů, 
přivoněli jsme si k vonným tyčinkám.  Paní 
Vosátková každému zájemci natřela na ruku 
voňavý pudr. Zajímavostí jsme se dozvěděli 
opravdu mnoho, ale čas rychle vypršel a my 
jsme se museli rozloučit.
Paní Vosátkové děkujeme za krásné povídání 
a za čas,  který nám věnovala. Doufáme, že 
to nebylo posezení poslední a že mezi nás 
brzy přijde s vyprávěním o jiné zemi, kterou 
navštívila.

(Kolektiv MŠ Sluníčko)

T- KLUB KRÁSNÁ LÍPA

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TEL. : 774 233 010

E – MAIL : TKLUB@KRASNALIPA.CZ

WWW.TKLUB.ESTRANKY.CZ

DOVOLENÁ OD 1. 6. DO 12. 6. 2009

Děti z T – Klubu opět navštívily bazén

Již po několikáté děti z T-klubu navštívily plavecký bazén v Děčíně. To, že se do Děčína 

s železnou pravidelností vracejí je jejich iniciativa. Děti si totiž samy zvolí jakou akci či výlet 

chtějí. Samy si také uklízejí, plánují a v neposlední řadě, ani po opětovném vloupání do 

T-klubu, neztrácejí chuť a náladu po vandalech uklidit a plánovat dál. 

Stále přemýšlím, kde, či v kom je chyba, proč nám někdo stále kazí snahu dětem vytvořit 

příjemné prostředí a zlepšit jim tak jejich pobyt v klubu. Ráda bych poděkovala policii 

v Krásné Lípě a dětem, za skvělou spolupráci.

(Za T – Klub Svobodová)
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Nejstarším účastníkem Severní stopy byl 
Krásnolípák

Tip na výlet - Na Velkém Winterbergu

Čačipen vystoupil na 
festivalu romské kultury 

v Rumburku
František Hanzalík se stal nejstarším 

účastníkem 33. ročníku mezinárodního 

turistického pochodu Severní stopou v Dolní 

Poustevně. Letošní STOPA byla úspěšná 

i navzdory nepříznivému počasí, zúčastnilo 

se jí 1253 účastníků a 90 pořadatelů, z toho 

105 turistů z Německa a 34 z Polska, cyklistů 

bylo 28 a dětí 320. O zdárný průběh pochodu 

se staralo přes 90 pořadatelů. Nejmladším 

účastníkem pochodu se stal teprve měsíční 

Jiří Škoda z Horní Poustevny, nejstarším 

účastníkem pak osmaosmdesátiletý František 

Hanzalík z Krásné Lípy. 34. ročník turistického 

pochodu Severní stopou se bude konat  

15. května  2010. Informace a fotografi e 

z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY 

naleznete na www.severnistopou.cz.

Dominantní hora Českosaského Švýcarska 
nemá sobě rovnou: mohutný vrch je 
budován čedičem, který v podobě žhavého 
magmatu v době sopečné činnosti prorazil 
pískovcovou desku. Její zbytky představují 
dnes mnohakilometrovou skalní izolovanou 
plošinu, která svými okrajovými stěnami, 
rozbrázděnými v mnoha místech téměř 
neprostupnými roklemi, klesá k západu 
do údolí Labe skalami Schrammsteine, 
k severu do údolí Křinice skalami Aff ensteine 
a Baerenfangwaende, k východu do údolí 
Velký Zschand oblasti skal Partschenhoerner 
a k jihu do Čech Stříbrnými stěnami, skalami 
kolem Pravčické brány a Křídelní stěnou. 
Přestože česká část skal představuje jen malou 
část skalního okraje této kry, je právě Pravčická 
brána nejpozoruhodnějším skalním útvarem 
v celé oblasti Winterbergu. 
Na německé straně najdeme mnoho menších 
skalních bran a zejména bezpočet mohutných 
skalních věží, které spojují stezky vedoucí 
po obvodu skal v několika jejich patrech, 
turistům volně přístupné. Úžasné jsou partie 
na Předním loupežném hradu s jeskyní 
Idagrotte, via ferrata na Dlouhý roh ve skalách 
Aff ensteine nebo Krakonošovy schody ve 
směru od Schmilky. 
Mnoha cestami lze vystoupit na skalní plateau 
i vlastni vrchol Winterbergu, ať už od Bad 
Schandau/Ostrau, od Schmilky v labském 
údolí nebo z údolí Křinice.
Slavná turistická trasa Fremdenweg směřuje 
od Lichtenhainského vodopádu kolem skalní 
brány Kuhstall/Kravin na Malý Winterberg, kde 
se otevírají strhující výhledy z Gleitmannshornu 
na skalní ostrohy Winterstein (Zadní Loupežný 
hrad), Teichstein, Kanstein, na horský hřeben 
Tanečnice, Vlčí horu a Jedlovou (za tmy jsou 
vidět světla chalup na Kamenné Horce!!!), a na 
vrchol Velkého Winterbergu. 
Do roku 1945 pokračovala tato klíčová cesta na 
Pravčickou bránu, kterou turista uviděl poprvé 
v závratném pohledu z výšky z východní strany. 
Cestu nejprve znemožnila státní hranice mezi 
dvěma bratrskými socialistickými zeměmi, 
v nové době potom vznik národního parku. 
Přímý přístup z české strany na Winterberg 
tedy již mnoho let není možný, ale přesto stojí 

hora za vidění. Jednou z německých stezek se 
tam určitě vydejte. Skvěle udržovaný horský 
hotel na vrcholu z 19. století na vrcholu patří 
k nejstarším objektům turistiky v oblasti. 
Vkusně a účelně zařízené pokoje umožňují 
strávit noc na nejvyšším bodě Saského 
Švýcarska na pravém břehu Labe. 
Nedávno zrekonstruovaná rozhledna 
umožňuje potom neopakovatelný pohled 
k východu na skalní vrchy zadního Saského 
i Českého Švýcarska jako žádné jiné 
vyhlídkové místo. Jetřichovické skály uvidíte 
z neobvyklého pohledu, jakož i lesy a rokle 
kolem Křinice, Tokáně, Lužické hory se 
Studencem, za jasna Krkonoše.
Výhled není zdaleka kruhový jako kdysi, výseč 
pohledu od severu přes východ k jihu je dnes 
menší než 180 stupňů. Vrchol hory pokrývá 
nádherný bukový les, nemající v Českosaském 
Švýcarsku obdoby. Připomíná chráněné 
bučiny někde na svazích Divočáku u Hejnic 
v Jizerských horách nebo na Pěnkavčím vrchu 

či Velkém Buku v Lužických horách.
Za vyhlídkou k západu musíte na skalní 
ostroh Kipphorn, asi kilometr po značené 
cestě od vrcholu. Ze skal se nabízí panorama 
stolových hor, údolí Labe u Hřenska a u Bad 
Schandau, jako vějíř se otevrou skalní partie 
v kotli u Schmilky a Schrammsteine, pohledu 
dominuje Lilienstein,  Zschirnstein, Děčínský 
Sněžník, Buková hora, v dáli Milešovka.
Nejkrásněji je na Kipphornu večer při západu 
slunce, kdy už nechodí davy turistů. Ideální 
místo pro zpytování svědomí nebo třeba 
začátek velkého vztahu.
Slunce zapadá, náhodný příchozí nechce 
zamilované vyrušit (nebo možná právě on je 
sem přivedl?) a raději sestupuje osamocen 
prudkým Bergsteigem do Schmilky, staré 
podstávkové domy se již halí do tmy, od Labe 
vane chlad a cesta po silnici do Hřenska příliš 
neláká. 

(J. Rak)

V sobotu 16.5.2009 vystoupil taneční soubor 
Amare Čave a hudební skupina Galaxie na 
11. ročníku festivalu romské kultury 
v Rumburku, který pořádal Dům dětí 
a mládeže Rumburk. 



strana 12 28. května 2009

VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459, šéfredaktor Šárka Pešková. 
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Sazba a tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

Třináct závodníků = 
třináct medailí

Prohráli po statečném 
výkonu: Krásná Lípa - 
Forvard Děčín 0 : 2

Jednoznačné vítězství: Boletice - Krásná Lípa 
1 : 6

Romští fotbalisté byli úspěšní 

V sobotu 16. května se v Liberci konalo 

mistrovství oblasti pro přípravky a žáky 

v zápase ve volném stylu. Účast 75ti závodníků 

a závodnic ze 7 oddílů nebyla maximální a to 

z toho důvodu, že specializací na volný styl 

v oblasti se zabývá pouze Lokomotiva Liberec, 

a děvčata, pokud je mají v oddílech.

Chlapci z Krásné Lípy zřejmě okoukali 

z výcviku chvatové techniky děvčat skutečně 

hodně a byli více jak rovnocennými soupeři 

volnostylařským specialistům.

V kategorii přípravek startovali v jednotlivých 

hmotnostních kategoriích chlapci společně 

s děvčaty. V mnoha případech byla děvčata 

lepší než chlapci.

Umístění naších závodníků:

1. místo Halušková, Horáková, Šrejmová H., 

Indráková, Nezbeda, Urban, Halama

2. místo Šrejmová P., Kučerová, Wirgler, 

Indrák, Kubáň

3. místo Hercok

V hodnocení družstev obsadili naši zápasníci 

vynikající 1. místo. O řadě děvčat ale i chlapců 

– pokud vydrží - bychom mohli slyšet 

i v budoucnu - a to nejen v rámci ČR.

(Jan Durec)

V neděli 2. května přivítali hráči starší přípravky 

na domácím hřišti lídra tabulky celek Forvard 

Děčín.

Naši kluci nastoupili v této sestavě: kapitán 

Ondra Lehoczky, brankář Tomáš Rýsler, hráči 

Matěj Pavlíček, Kuba Virgler, David Holubek, 

Dominik Cempírek, Kuba Vindyš, Filip Alfery, 

Matěj Grejcar, Tomáš Alfery, Honza Kaipr, 

Libor Král.

Do zápasu jsme vstoupili s defenzivní taktikou 

s cílem nedostat gól, což se nám bohužel 

nepodařilo. Po střele z dálky, kdy brankář 

neudržel míč, jsme inkasovali. Nadále nás 

soupeř přehrával a do poločasu ještě zvýšil na 

2 : 0.   

V druhém poločasu jsme otevřeli hru 

a vypracovali si několik nadějných příležitostí. 

Branku se nám bohužel nepodařilo vstřelit.  

Soupeř si vypracoval ještě několik 100 % šancí, 

které naše obrana společně s brankařem 

zlikvidovala. Naši kluci zaslouží uznání za 

statečný a bojovný výkon proti nejlepšímu 

týmu soutěže.    

(Trenéři: Martin Rýsler, Milan Smejkal)

V sobotu 25. dubna odehráli proti fotbalovému 
klubu Boletice další utkání žáci starší přípravky 
v této sestavě: kapitán Ondra Lehoczky, brankář 
Tomáš Rýsler, hráči Matěj Pavlíček, Kuba 
Virgler, David Holubek, Dominik Cempírek, 
Kuba Vindyš, Filip Alfery, Matěj Grejcar.
Na začátku zápasu se obě mužstva dopustila 
několika nepřesností. Postupem času jsme 
získali územní převahu a do poločasu vstřelili 

3 branky. 
Druhý poločas jsme výsledek ještě navýšili 
o další 3 branky. Soupeř stačil ke konci už 
pouze korigovat výsledek na konečných 1 : 6 
pro náš tým.
Střelci: F. Alfery 3 góly
 O. Lehoczki 2 góly
 D. Cempírek 1 gól
(Trenéři: Martin Rýsler, Milan Smejkal)

V sobotu 23. května se v Campu 

Valdek nedaleko Starých 

Křečan uskutečnil 3. ročník 

fotbalového turnaje v kopané, 

kterého se zúčastnili i fotbalisté 

romského sdružení Čačipen. 

A byli úspěšní – získali pohár za 

2. místo.


