356

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 6. srpna
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Evropská unie a Evropský sociální fond
pomohly Krásné Lípě
V dubnu 2009 bylo vytvořeno celkem
5 pracovních míst v rámci veřejně
25
rospěšných prací za pomoci příspěvku
prospěšných
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
České republiky a Evropského sociálního
fondu v souvislosti s realizací projektu ESF
OP LLZ - „Veřejně prospěšné práce“ reg. č.
CZ.1.04/2.1.00/03.00001.
Pracovní místa podpořená v rámci veřejně
prospěšných prací, jsou zaměřena na úklid
obce a přidružené práce. Naší obci tak

Evropský sociální fond pomohl řešit provozní,
hygienické, estetické a environmentální
záležitosti Uchazečům o zaměstnání
záležitosti.
zaměstnání, kteří
nastoupili na výše uvedená pracovní místa,
pomáhá Evropský sociální fond získat nebo
osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich
uplatnění na trhu práce.
Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji
zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti,
podnikatelského ducha, rovných příležitostí
a investicemi do lidských zdrojů.

Triumfovala Ruska, Češka skončila třetí
Po třech letech se opět na stupních vítězů
tietapového závodu Tour de Feminin
pětietapového
jevila česká závodnice. Bronzový úspěch
objevila
bojovala Martina Růžičková, která si třetí
vybojovala
íčku v celkovém hodnocení držela od první
příčku
etapy. „Sice tu letos nebyla taková konkurence,
ale ruský tým byl velice silný,“ radovala se
ze svého úspěchu cyklistka, hájící barvy
rakouského týmu.
Dvaadvacátému ročníku Tour de Feminin
dominovala ruská závodnice Aleksandra
Burchenko, když i ona základ svého úspěchu
položila hned v první etapě, ve které zvítězila
a oblékla žlutý trikot vedoucí závodnice. Ten
udržela po celý závod a svým soupeřkám ještě

výrazněji poodskočila v sobotní časovce, která
se jela v polské Bogatynii. Na těžkých tratích
Šluknovska a Českokamenicka se neztratila
ani druhá česká závodnice Jarmila Machačová
z pražské Dukly
Dukly, která dojela na celkovém
sedmém místě.
Letošní Tour de Feminin svou účastí ozdobila
legenda ženské cyklistiky, jednapadesátiletá
Jeannie Longo z Francie. Závod však nezdobila
příliš dlouho – hned v první etapě ji rozhodčí
ze závodu vyloučili za školáckou chybu, když
přejela železniční přejezd na červenou.
Kompletní výsledky a fotogalerii závodu
najdete na www.tourdefeminin.com.

České Švýcarsko získalo
další významný úspěch:
Pravčická brána byla
mezi 77 kandidáty na
novodobých
7 divů světa
Za velkého očekávání byly vyhlášeny první
výsledky celosvětové ankety o 7 novodobých divů
světa. Pravčická brána, symbol Národního parku
České Švýcarsko, zaznamenala obrovský úspěch,
když postoupila mezi 77 semifinalistů.
Internetovou anketu vyhlásila švýcarská Nadace
New7Wonders s cílem zviditelnit nejzajímavější
přírodní úkazy na světě. V prvním kole vybírali
respondenti ze 440 nominovaných památek,
které byly přihlášeny do sedmi kategorií, a to
z 224 zemí světa.
Po skvělém vítězství v soutěži o exkluzivní
turistickou destinaci (EDEN 2009) je to v tomto
roce už druhé potvrzení výjimečnosti Českého
Švýcarska, a to nejméně v evropském měřítku.
Odborná porota ze 77 semifinalistů do
21. července měla vybrat 28 finalistů, kteří
se budou až do roku 2011 ve finálovém kole
internetového hlasování utkávat o titul jednoho
ze sedmi novodobých přírodních divů světa.
Dominanta Českého Švýcarska ovšem mezi
těmito finalisty bohužel již chybí.

PODĚKOVÁNÍ

Organizátoři Tour de Feminin 2009 touto
cestou děkují Technickým službám Krásné
Lípy, doborovolným hasičům, Policii ČR,
oddílu volejbalu a všem zde nejmenovaným
spolupracovníkům, kteří se podíleli na
organizaci a zdárném průběhu letošního
závodu.
Jiří Vích.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 27.7. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.7.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
10.8. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 13.8. 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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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.

Jak bylo v červnu v Krásné Lípě?
Měsíc červen byl v Krásné Lípě teplotně
pod normálem, srážkově nad normálem,
průměrná teplota činila 12,9°C a úhrn srážek
necelých 140 mm vody na m2. Ve srovnání
s oblastmi, které letos pustošily povodně
je toto číslo malé. V Krásné Lípě se srážky
vyskytovaly v osmnácti dnech, nejvyšší
úhrn byl zaznamenán 25. června s úhrnem
37,7 mm/m2.
Teplotně byl měsíc pocitově chladný,
nechladnějším dnem s průměrnou teplotou
byl 5. červen s teplotou 6,4°C, nejteplejším
dnem byl den 29. červen s průměrnou
teplotou 18,4°C.
Maximální teplota byla dosažena až
v odpoledních hodinách posledního
červnového dne s hodnotou 25,1°C, minimální
teplota klesla 6.6 na hodnotu +1,6°C a opět se
vyskytl i přízemní mráz.
(Jan Pícha)

prĤmČrná teplota:

12,9°C

maximální teplota

25,1°C

minimální teplota

1,6°C

maximální vlhkost

99%

minimální vlhkost

33%

maximální poryv vČtru

16,2 m/s tj. 63 km/h

mČsíþní srážky

139,8 mm

Zásadní změna doručování úředních
písemností právnickým osobám
Na základě platných předpisů jsou od 1.7.2009
zřizovány pro právnické osoby, zapsané
v obchodním rejstříku, datové schránky, do
kterých budou doručovány v elektronické
podobě dokumenty od soudů a ostatních
orgánů veřejné moci.
Datové schránky budou zřízeny bezplatně
nejpozději do 28.9.2009 automaticky bez
žádosti. Fyzická osoba, která by si přála mít
vlastní datovou schránku, o ni musí požádat.
Do nově zřízených schránek začnou být
doručovány úřední dokumenty po obdržení
přístupových údajů a po prvním přihlášení ke
schránce, nejpozději však 1.11.2009.

Dokument, který byl doručen do datové
schránky, se považuje za doručený okamžikem,
kdy se po jeho doručení do schránky přihlásí za
právnickou osobu k tomu oprávněná osoba.
Pokud se k datové schránce oprávněná osoba
ve lhůtě 10 dnů od doručení dokumentu do
schránky nepřihlásí, považuje se dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. Tento
princip rovněž platí pro písemností, které jsou
doručovány do vlastních rukou. Doručení
písemností prostřednictvím veřejné datové
sítě se tedy nově považuje za doručení do
vlastních rukou adresáta.

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.

Léčebné poradenství
Vždy 1. pondělí v měsíci – poradenství při
dietách a nemocech

DOTAZ:
Co je to domácnost pro účely daně z příjmů?

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.

ODPOVĚĎ: Podle zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb. v platném znění) je u termínu
„domácnost“ odkaz na ust. § 115 občanského zákoníku. Podle ust. § 115 obč. zák. pak tvoří
domácnost fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Domácnost v tomto (daňovém) pojetí představuje jen skutečné a trvalé soužití. V něm
členové domácnosti přispívají podle svých možností k úhradě a obstarávání společných
potřeb a v něm společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy. Spolužijící fyzická
osoba musí žít ve společné domácnosti tak, jako by byla členem rodiny; vyžaduje se, aby
(1) pečovala o společnou domácnost, nebo (2) poskytovala prostředky na úhradu potřeb
společné domácnosti, nebo (3) byla odkázána výživou na další členy společné domácnosti.
Takto vyjadřuje definici společné domácnosti např. část odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR ve věci 21 Cdo 436/2001.
Musí zde být objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové společenství
trvale. Nejsou přesně oddělovány finanční prostředky a nerozlišuje se, kterých věcí
v domácnosti smějí tyto osoby užívat. To v podstatě odpovídá „ustálenému“ právnímu
výkladu pojmu domácnost již z dob prvé republiky, který se od té doby nijak zásadně ani
principielně nezměnil.
Společnou domácnost tvoří i rodiče s dítětem, které studuje (i v cizině) a proto i přechodně
bydlí jinde. Tedy (a) nutnost bydlení jinde je přímo vyvolána potřebou studia, přičemž (b)
prostředky na toto bydlení, prostředky na stravu, prostředky na ošacení, prostředky na další
vyžití včetně studia jsou hrazeny ze společných prostředků této konkrétní domácnosti.

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.
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Poděkování

Komunitní centrum v Krásné Lípě
uspořádalo sbírku čisticích prostředků pro
povodněmi postižené oblasti Děčínska.
Děkujeme všem, kdo přispěli do materiální
sbírky pro povodněmi postižené oblasti
a pomohli nasbírané čistící, dezinfekční
prostředky a náčiní převézt. (hv)

Pronájem restaurace
Město Krásná Lípa nabízí k pronájmu (vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem) Restauraci pod
kostelem na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
Objekt restaurace o celkové ploše cca 400
m2 (1.NP - bar, kuchyň, cca 70 míst k sezení
a skladové prostory; 2.NP - 2 byty, sál).
Podmínkami pronájmu jsou zachování
provozování
hostinské
činnosti
min.
v současném rozsahu, složení kauce za
vybavení a složení kauce ve výši trojnásobku
nájemného.
Zahájení provozu možné k 1.9.2009.
Nabídky podávejte nejpozději do 11.08.2009.
Pravidla pro pronájem restaurace najdete na
www.krasnalipa.cz
Podrobné informace podá na MěÚ Krásná
Lípa, p. Homolka, tel.: 608 468 965.

Soutěž o nejkrásnější
město a obec Čech
a Moravy 2009
Podpořte Krásnou Lípu a hlasujte v anketě
o nejkrásnější město/obec. http://www.
czregion.cz/krasna-lipa.
Krásná Lípa je zatím na třetím místě.
Pravidla soutěže:
1. Hlasovat pro město/obec je možné
maximálně jedenkrát za hodinu. (To znamená,
že obec dostane od jednoho hlasujícího
maximálně 24 hlasů denně).
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce
hlasů.
3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do
30. listopadu 2009 (do 24:00hod). Hlasujte
kliknutím na „Přidej hlas!“ v hlasovacím
zařízení pod prezentací města/obce. Jakýkoliv
pokus o manipulaci znamená automatické
vyřazení ze soutěže.
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.
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Deštivé počasí ztěžuje lesní práce
v Národním parku České Švýcarsko
Dlouhodobě deštivé počasí komplikuje lesní
práce v Národním parku České Švýcarsko.
Nejvíce přitom trpí lesní cesty, po kterých
probíhá odvoz vytěženého dřeva; kvalita
některých lesních cest je proto dočasně
zhoršena.
„Mezi návštěvníky Národního parku České
Švýcarsko lze občas zaslechnout názor, že těžba
dřeva na území národního parku nepatří,“ řekl
ředitel odboru péče o ekosystémy, Jan Drozd.
Toto tvrzení by ale podle něj bylo pravdou,
kdyby lesy na území národního parku byly
přírodní nebo alespoň přírodě blízké.
Správa parku v roce 2000 převzala péči o lesy,
které se do značné míry bez zásahů člověka
neobejdou. Pokud by lidé v současné době
přestali v lesích provádět management,
mohlo by dojít k rozsáhlému odumření lesů
na území parku. Aby zdejší lesy zůstaly nadále
zelené, musí být jejich struktura průběžně
upravována tak, aby bylo v budoucnu možné

od managementu ustoupit. Dosažení takové
změny je otázkou několika desetiletí.
„Těžba dřeva je především prostředkem
k provedení přeměn lesních ekosystémů,“
vysvětlil Jan Drozd a zdůraznil, že s těžebními
zásahy souvisí také vyvážení dřeva z lesa, které
je ztíženo dlouhodobě vlhkým počasím. Cesty
jsou v důsledku dešťů poměrně měkké a jejich
poškození vyvážecí technikou rozsáhlejší.
Dřevo přitom z lesa vyvezeno být musí, aby
nedošlo k rozmnožování kalamitních škůdců.
Dočasně sníženou kvalitu lesních cest mohou
na některých místech pocítit i návštěvníci
národního parku. „Veškeré cesty budou po
ukončení lesnických prací opět uvedeny
do původního stavu,“ zdůraznil tiskový
mluvčí Správy NP ČŠ Tomáš Salov, který se
návštěvníkům za sníženou kvalitu některých
cest omlouvá a věří, že veřejnost bude mít pro
nezbytné lesní práce pochopení.
(Tomáš Salov)

S rodiči do školky
„S rodiči do školky“, tak se jmenuje projekt,
který spolu připravily a v roce 2009 budou
realizovat Kostka Krásná Lípa, p. o. a Základní
a mateřská škola Krásná Lípa. Našim cílem je
lepší příprava předškolních dětí i jejich rodičů
ze znevýhodňujícího prostředí na zahájení
1.třídy a na lednový zápis do školy. To, jak
se dětem ve škole bude dařit, závisí také na
tom, jak se podaří navázat spolupráci rodiny
a školy. Proto je program připraven nejen
pro děti, ale děti si s sebou do školky na akce

mohou přivést i své rodiče. Projekt podpořilo
MŠMT ČR.
A na co se maminky, tatínkové a budoucí
prvňáčci mohou těšit? Ve školce se od září
začnou potkávat s„Tužtičkou Aničkou“ a pobaví
se na společných akcích, v komunitním centru
pro ně budou připraveny hry a zábava, budou
se společně učit to, co každý budoucí prvňák
potřebuje, anebo se jen potkají s budoucími
spolužáky.
(dh)

Vyšla nová oficiální mapa Českého Švýcarska
Na prázdninovém trhu se objevilo
aktualizované vydání české a německé verze
oficiální mapy Národní park České Švýcarsko
v měřítku 1:25 000, kterou vydala obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko ve
spolupráci se Správou Národního parku České
Švýcarsko.
Jedná se o 4. aktualizované vydání této
mapy (poprvé vyšla v roce 2002), která jako
jediná vychází s oficiálním souhlasem a daty,
poskytnutými od Správy národního parku. Jak
už název napovídá, mapa zahrnuje především

území národního parku s dostatečným
přesahem i do Saského národního parku.
Kromě tradičných informací najdete v mapě
aktuální vyznačení ochranných zón, nové
přeshraniční stezky, řadu ubytovacích
a stravovacích zařízení, hipo a cyklostezky
a nezapomnělo se také na označení nových
turistických cílů – jako je např. rozhledna
na Studenci, či Dům Českého Švýcarska
a podobně.

Turistický autobus
národním parkem.

Tento způsob léta
zdá se mi poněkud
nešťastný....

Nezapomeňte, že turistický autobus národním
parkem jezdí od 1. července do 31. srpna
denně. První ranní spoj vyjíždí z Krásné Lípy
vždy v 7:58 hod. Poslední pak v 15:58. Poslední
autobus z Děčína do Krásné Lípy vyjíždí 15:55
– z Hřenska v 16:24.

(Dana Štefáčková, České Švýcarsko o. p. s.)

Pro případ špatného počasí Vám Relax Krásná
Lípa, příspěvková organizace, nabízí vyžití
v krásnolipské tělocvičně. Kromě klasického
tělocvičného nářadí (kruhy, lana, žíněnky,
lavičky) můžete zkusit basket, volejbal,
badminton, ringo...
Letní cena za hodinu včetně využití nářadí
je 200,- Kč. Dětem do 15 let je vstup do
tělocvičny povolen pouze pod dozorem
osoby starší 18ti let (nutná sportovní obuv).
Dále doporučujeme stolní tenis - cena 50,- Kč/
hodinu.

POZOR – ZMĚNA
Sauna pouze po objednání předem osobně,
nebo telefonicky na čísle 774 492 230 !!!

strana 4

Rytíři na Krásném
Buku

V sobotu 25. července od 16:00 jste
zváni do Na pile v Krásném Buku, kde se
uskuteční nultý ročník Rytířských slavností.
Chybět nebude šermování, připraveny
jsou dětské hry, soutěže pro děti i dospělé
a samozřejmě tradiční grilování.

SoliDeo ve Sněžné
S novým programem, ve kterém nechybí
celá řada nevšedních dobových hudebních
nástrojů (letos novinka - seljefloyte,
kytarová loutna,...) se v sobotu 25. července
v kostelíku Panny Marie ve Sněžné představí
instrumentálně-vokální soubor pro hudbu
gotiky, renesance a baroka SoliDeo.

23. července 2009

SKALNÍMI HRÁDKY LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
Už po sedmadvacáté se krásnolipští turisté
vydají na trasy turistického pochodu
Sklaními hrádky Labských pískovců. Ve dnech
7.-9. srpna se na trasy, vedoucí po CHKO
Labské pískovce, můžete vydat i Vy.
Připraveny jsou trasy pro pěší v délce od
12 km do 100 km, které Vás zavedou na Dymník,
do Mlýnů, Jetřichovic, Kyjova, Zadních Doubic
a na mnohá
m
další místa Krásné Lípy a jejího
okolí. N
Na své si přijdou i cykloturisté, pro které
jsou připraveny
př
trasy od 16 km do 101 km po
Tolštejn
Tolštejnském panství.
Prezent
Prezentace pochodu je v pátek 7.8. na
turistic
turistické základně. V sobotu 8.8. a v neděli
9.8. v restauraci Továrna.

Klub eských turist8 Krásná Lípa
ve spolupráci s M$Ú Krásná Lípa
poIádá ve dnech

7. - 9. 8. 2009
KýT KRÁSNÁ LÍPA

XXVII. RONÍK

MEZINÁRODNÍHO DÁLKOVÉHO TURISTICKÉHO POCHODU
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V pátek 7. srpna od 18:00 hraje na turistické
základně (vedle fotbalového hřiště)
country kapela RUKSAK. Chybět nebude
bohaté občerstvení. Vstup zdarma.

Kyjovský festiválek 2009
Kyjovský festiválek - benefiční koncert, jehož
výtěžek bude věnován mateřské škole v Krásné
Lípě, se koná již tuto sobotu - 25.7.2009 od 12
hodin v Kyjově u Krásné Lípy (u přehrady - dům
č. 2). Neoficiální začátek v pátek 24.7.2009 písničkáři z Ameriky, hudební překvapení jako
vždycky, NONSTOP BAR, kde se bude pít pivo
Gambrinus, kořalky a nějaké to nealko,

vegetariánskou i flákotovou stravu připraví
Bláža a Šumák, čajovna, tretky&fajfky, fireshow,
a další…Více na www.kyjovsky-festival.com.
Vstupenky na hudební festival je možné
zakoupit i v Krásné Lípě, a to v informačním
středisku na Křinickém náměstí. Předprodej:
150,- Kč, na místě: 200,- Kč.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu
Krásnou Lípu:
Parkmaraton 2009 spojí národní parky
Agentura pro Lípu, o. s., České Švýcarsko,
o. p. s. a město Krásná Lípa opět připravují na
12. září letošního roku Den Českého Švýcarska.
Jeho nedílnou součástí bude v letošním roce
i Parkmaraton 2009.
Parkmaraton 2009 je nultým ročníkem
mezinárodního vytrvalostního běhu Českým
a Saským Švýcarskem. Je otevřeným
závodem, jehož tratě jsou připraveny přijmout
každého, kdo projeví zájem poznat území
obou národních parků z nové perspektivy.
Organizátoři závodu připravili pro účastníky
celkem čtyři tratě.

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 desíti dnů
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.
V minulém čísle se jednalo o snímek pozůstatků
kdysi honosné budovy pod kostelem. V době
prázdnin se také změnila cena, kterou bude
pexeso. To získávají: Jindra Malinová, Milan
Procházka a Václav Hieke.
Tím to ovšem nekončí. Správné odpovědi na
úkoly ze všech Vikýřů budou v prosinci znovu

slosovány a tři z Vás si mohou odnést pěkné
výhry.
Tentokrát máte poznat známou budovu
z historického snímku.

Program kina Krásná Lípa červenec 2009
pondělí 27. 7.
od 18.oo hod

STAR TREK

Vstupné 60,- Kč

Odvážně se pouštět tam, kam se ještě žádný člověk nevydal.Slavná sága se
vrací na samotný začátek. 126 min. TITULKY. Ml. přístupno.

středa 29. 7.
od 18.oo hod

PŘEDČÍTAČ

Vstupné 60,- Kč

Oscarová Kate Winsletová v příběhu o pravdě a odpuštění a o tom, jak se
jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé. 124 min. Ml. nepřístupno.

23. července 2009
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Úspěchy krásnolipských mladých hasičů
Uplynulé jarní měsíce byly pro krásnolipské
hasiče ve znamení mnoha akcí, jako například
memoriály, o poháry města, či okresní a jiné
soutěže a také oslavy výročí jednotlivých
sborů, kde se například vystavuje hasičská
technika.
Nejinak tomu bylo i u krásnolipských mladých
hasičů, kteří se zúčastnili různých soutěží
po děčínském okrese a jejich výsledky lze
hodnotit velice kladně. Soutěžilo se především
v požárně-technických disciplínách - požární
útok, štafeta 4x60 m a štafeta požárních
dvojic.
A to, že je jejich práce na velmi dobré úrovni,
dokazují i výsledky z různých soutěží:
I. ročník v sálové kopané v Jílovém
- umístění: 5.místo bez rozlišení věkových
kategorií

Memoriál Františka Fürsta ve Velkém Šenově
- umístění: 7.místo v kategorii starších z 10-ti
družstev
Jílové-Modrá o pohár města
- umístění: 5.místo v kategorii mladších
7.místo v kategorii starších
Rumburk, okresní kolo hry „PLAMEN 2009“
- umístění: 3.místo z osmi družstev v kategorii
mladších
Vilémov,V. ročník memoriálu Milana
Machary
10 umístění: 2.místo ze sedmi družstev
v kategorii mladších
Závěrem touto cestou děkuji jak mladým
hasičům, tak i jejich vedoucím za jejich
obětavou a náročnou práci na úseku práce
s mladou generací. Přeji všem dětem i našim
mladým hasičům krásné prožití prázdnin,
mnoho zážitků a šťastný návrat.

Soutěž v požárním
sportu dospělých
V Jílovém u Děčína se uskutečnil již 10.ročník
soutěže memoriálu Václava Bartoše v požárním
sportu, kterého se účastnilo i krásnolipské
družstvo dospělých dobrovolných hasičů.
Po náročné soutěži, které se zúčastnilo osm
družstev, si nakonec odvezli domů krásné
3.místo.
(Walter Heene, vedoucí OORM OSH ČMS
Děčín)

Skončil XI. ročník ,,Open České Švýcarsko“
Po týdenním zápolení od 5.-12.07 skončil
v Krásné Lípě mezinárodní šachový turnaj
,,Open České Švýcarsko“. Turnaj, řízený
počítačem, byl hrán na devět kol.
Díky MěU Krásná Lípa a dalším sponzorům
(Ratio RBK a další) tak nabývá náš turnaj na
stále větším významu. Uskutečnil se za účasti
58 hráčů z dvaceti českých a čtyř německých
oddílů.
Vítězem XI. ročníku ,, Open České Švýcarsko“
se stal Marek Braun z TJ Desko Liberec se
ziskem 7,5 bodu. Na druhém místě skončil
podobně jako v minulém roce, mistr Fide
Gregory Bogdanovich z Bad Mergentneimu.

Třetí místo obsadil loňský vítěz Petr Kučera
z 1. Novoborského ŠK.
Z krásnolipských šachistů si nejlépe vedl
Jiří Průdek, který skončil na 4. místě. Tomáš
Buchcar byl 16., Oldřich Štefánik 26. a největší
krásnolipská naděje - Filip Třešňák – na
27. místě. Ostatní skončili v druhé polovině
tabulky.
Turnaj byl organizačně velmi dobře zvládnutý,
měl i dobrou sportovní úroveň a všichni
zúčastnění se již těší na XII. ročník v příštím
roce.

Děti dětem

Čačipen - na
Různobarevném
festivalu
v Trmicích a na
Starokřečanských
slavnostech

Na konci školního roku se uskutečnilo poslední
partnerství mezi třídami v krásnolipské
základní škole, které nese název „Děti dětem“.
Vzhledem k nepříznivému počasí se připravené
soutěže konaly ve škole. Mezi soutěžními
disciplínami byly např. prolézání obručemi,
hod na koš, hokej, slalom s plnými kelímky
vody, chůze s míčky na lžíci, provázkovaná,
fotbal atd. Také byla rozhlasem vyhlášena
kvízová soutěž týkající se jednotlivých měst,
které si děti na začátku roku vylosovaly.
(m.alf )

(J.Veselý)

Taneční soubor Amare Čave a hudební
skupina Galaxie se zúčastnily 6.ročníku
Různobarevného festivalu v Trmicích.

Sedmáci se vydali do
jiřetínské štoly
Vše začalo na nádraží v Krásné Lípě. První
cesta vedla do Jiřetína pod Jedlovou, odkud
jsme putovali až na Tolštejn, kde jsem zastavili
na kus žvance s vyhlídkou na krásu Lužických
hor. Dále naše putování vedlo okolo Jedlové
hory do štoly sv. Jana Evangelisty, která byla
založena v letech kolem roku 1781 v celkové
délce 640 m, z čehož zpřístupněné je 360m.
Bylo to úžasné! Šli jsme podzemní chodbou,
kde bylo pouze okolo 8°C a dále okolo malých
tůněk, ve kterých byly pouze 4°C. Úžasné bylo
vidět nástroje, s nimiž těžili stříbro a zlato
a 200 let starý žebřík. Někteří z nás se báli jít
dovnitř kvůli 300 netopýrům, které jsme měli
v jedné části chodby nad hlavou. Nakonec
se všichni odvážili a po putování dlouhou
podzemní a tmavou chodbou, která nás
vtáhla do doby těžké práce a častého úmrtí
mnoha lidí, jsme vyšli opět ven. Nakoupením
drobných suvenýrů naše cesta vedla na areál
v Jiřetíně. Tam jsme se nasvačili a hned potom
jsme prozkoumali areál. Někteří hráli fotbal
a někteří zase přehazovanou na plážovém
hřišti. Od fotbalu a přehazované začali ubývat
hráči a všichni se sešli na velkém dětském
hřišti, kde jsme začali hrát na klasickou
schovávanou. Pikání a schovávání uběhlo
rychle, několik kluků vyzkoušelo ještě své síly
ve fitcentru a než jsme se nadáli už jsme seděli
ve vlaku zpět do Krásné Lípy. Musím za celou
naši třídu říct, že tento výlet jsme si moc užili,
že je spousta hezkých míst a spousta legrace
se dá užít i v našem okolí. Děkujeme paní
Podhorské, že věnovala kus svého času pro
náš výlet.
(Za třídu Veronika)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 18.06.2009
1. Zpráva o plnění úkolů z 16. ZZM
Usnesení ZM č. 17 – 01/2009
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 16. zasedání ZM předloženou
místostarostkou města Janou Gálovou bez připomínek.
2. Zpráva o hospodaření za rok 2008 - závěrečný účet
Usnesení ZM č. 17 – 02/2009
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2008 /
Závěrečný účet/ v předloženém znění bez připomínek.
3. Přezkoumání hospodaření města za rok 2008
Usnesení ZM č. 17 – 03/2009
ZM 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.
4. Projekty soukromého investora
Usnesení ZM č. 17 – 04/2009
ZM bere na vědomí informace o realizaci a průběhu projektů ze strany
soukromého investora a to:
a) penzion - Pražská 4 vč. přístavby,
b) Aparthotel na náměstí,
c) Stavba inž. sítí v ulici Rooseveltova,
d) parkoviště v Pražské ulici,
e) přeprodání pozemku.
5. Budoucí prodej vč. vybavení
Usnesení ZM č. 17 – 05/2009
ZM schvaluje upravený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
objekt Pražská 506/6, Krásná Lípa, vč. vybavení.
6. Parkoviště v Pražské ulici
Usnesení ZM č. 17 – 06/2009
ZM bere na vědomí návrh řešení parkoviště na Pražské ulici vč. nájezdů
a přechodu pro chodce a souhlasí s přípravnými pracemi a kladným
stanoviskem města k jednotlivým řízením.
ZM předběžně souhlasí s částečnou výměnou pozemků mezi městem
a Železářstvím Semelka, s. r. o. a Petrem Semelkou.
7. Přístavba penzionu
Usnesení ZM č. 17 – 07/2009
ZM schvaluje žádost ﬁrmy ECON C&S, s. r. o., o přístavbu penzionu
k objektu Pražská 278/4, Krásná Lípa dle PD zpracované ing. arch.
Patrikem Hoﬀmanem, za podmínky, že ke stavebnímu povolení bude
vyřešeno a smluvně zajištěno:
a) parkování k objektu Továrna při výstavbě i po dokončení přístavby
především ve variantě nerealizování podzemních parkovišť
v Aparthotelu,
b) přesně stanovit velikost a místo pozemku pro stavbu (oddělit návrhem
geometrického plánu),
c) zřídit právo užívání k pozemku – uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o prodeji pozemku, případně smlouvu o provedení stavby na cizím
pozemku,
d) sdělit časový horizont stavby – měsíc a rok zahájení a předpoklad
ukončení stavby a zavázat se jím,
e) zvážit a rozpracovat vnější vzhled přístavby.
8. Smlouva o smlouvě budoucí kupní - pozemky
Usnesení ZM č. 17 – 08/2009
ZM schvaluje návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na lokalitu
Rooseveltova za účelem výstavby domů k bydlení se společností ROSEW
HOUSES s. r. o., Praha.
9. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 17 – 09/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse
občanů:
a) Monika Bártlová – dlouhodobě existuje problém s vodou v oblasti
Kamenná Horka – jsou možnosti města k zavedení vody, event. plynu
k domům zde bydlících občanů? Nutná je též oprava cesty k „Základně
Buk“.
b) Václav Šena – zhoršující se stav komunikace Na Skřivánku – možnost
opravy alespoň výtluků.
10. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 10/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 976/5 o výměře 1088 m2 a části p. p. č. 746
o výměře 214 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného
domu Tomáši Vondráčkovi, Krásná Lípa, Nemocniční 30 za cenu 61 660 Kč
(do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 3 060 Kč, porosty
34 600 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.
11. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 11/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2031/1 o výměře 274 m2 a části p. p. č.
1675/4 o výměře 92 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Bohumile a Jaroslavu Maturovým, Praha 4, Ke Krči 23/1046 a Ing. Veronice
Váchové, Praha 4, Ke Krči 23 a Martinu Váchovi, Rožďalovice, Ruská 321
za cenu 30 280 Kč (nad základní výměru 29 280 Kč, porosty 1 000 Kč). ZM
neschvaluje prodej studny na p. p. č. 2984/2, k. ú. Krásná Lípa. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
12. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 12/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2031/1 o výměře 53 m2, části p. p. č.
1675/4 o výměře 242 m2 a p. p. č. 3124 o výměře 65 m2, vše k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Vladimíru a Jiřině Pospíšilovým, Mlékojedy
- Neratovice, Okružní 169 a Tomáši Pospíšilovi, Mlékojedy - Neratovice,
Okružní 169 za cenu 46 800 Kč (nad základní výměru 28 800 Kč, porosty
18 000 Kč) s tím, že ve vzdálenosti min. 2 m kolem studny bude odděleno
geometrickým plánem a zůstane v majetku města. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 13/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1902/16 o výměře 121 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Lence Stiborové, Krásná Lípa, Rooseveltova 9 za
cenu 4 235 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
14. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 14/2009

ZM schvaluje prodej p. p. č. 2344/4 o výměře 498 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zřízení zahrady Romaně Jasanové, Krásná Lípa, Vrázova 1 za cenu
11 960 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 15/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 332/2 o výměře 412 m2, k. ú. Krásný
Buk za účelem zřízení zahrady Marcele Marinovové, Praha 8, Šaldova
504/24 za cenu 10 240 Kč (do základní výměry 8 240 Kč, porosty 2 000
Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
16. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 16/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 400/1 o výměře 2107 m2, k. ú. Krásná Lípa
ﬁrmě Kámen a Ztvárnění s. r. o., Krásná Lípa, Pražská 31, za cenu 80 Kč/
m2 (za porosty 3 100 Kč).
17. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 17/2009
ZM neschvaluje 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.
18. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 18/2009
ZM neschvaluje 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.
19. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 19/2009
ZM schvaluje stavbu na části p. p. č. 1936, k. ú. Krásná Lípa, včetně
uzavření smlouvy o umístění části stavby na cizím pozemku a pověřuje
RM s administrativním dořešením za účelem legalizace.
20. Odkoupení pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 20/2009
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 3051/23 o výměře 10 m2, p. p. č. 3051/34
o výměře 11 m2, p.p. č. 3064/31 o výměře 1 m2, p. p. č. 3064/35 o výměře
3 m2, p. p. č. 3064/36 o výměře 20 m2, p. p. č. 3064/37 o výměře 14
m2 a p. p. č. 3064/50 o výměře 16 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem
majetkoprávního vypořádání od Povodí Ohře, s. p. , Chomutov za cenu
10 Kč/m2. ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 3048/7 o výměře 72 m2, k.
ú. Krásná Lípa.
21. Snížení ceny pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 21/2009
ZM projednalo žádost Tomáše a Šárky Panenkových, Krásná Lípa, Vlčí
Hora 7 o snížení kupní ceny p. p. č. 203/1, k. ú. Vlčí Hora a neschvaluje
snížení kupní ceny.
22. Směna pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 22/2009
ZM schvaluje 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.
23. Převod pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 23/2009
ZM na základě předložených dokladů a vyjádření právního zástupce
města schvaluje 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.
24. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 24/2009
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 1373/2 o výměře 92 354 m2, k. ú. Krásná
Lípa za cenu 356 960 Kč od Pozemkového fondu ČR.
25. Odkoupení pozemku
Usnesení ZM č. 17 – 25/2009
ZM neschvaluje odkoupení st. p. č. 622 o výměře 638 m2, k. ú. Krásná Lípa
za cenu 78 870 Kč od Pozemkového fondu ČR.
26. Souhlas s prodejem pozemků
Usnesení ZM č. 17 – 26/2009
ZM vydává souhlas Jiřímu a Dagmar Vajdíkovým, Krásná Lípa, Kyjovská
220 s prodejem st. p. č. 145, p. p. č. 168/1, části p. p. č. 168/2 a části p. p. č.
168/4, vše k. ú. Krásná Lípa manželům Rattayovým.
27. Převod členských práv
Usnesení ZM č. 17 – 27/2009
ZM schvaluje převod členských práv k bytu č. 18, Nemocniční 1063/28,
Krásná Lípa na Jakuba Judu, Krásná Lípa, Nemocniční 1063/28 za cenu
160 500 Kč.
28. Nenaplňování daňových příjmů
Usnesení ZM č. 17 – 28/2009
ZM bere na vědomí stav hospodaření města v roce 2009 a snížené
zasílání podílů na daních ze strany státu, snahu o další úspory ze strany
RM a neplnění podmínek o průběžném ﬁnancování projektů ze strany
poskytovatelů dotací.
ZM schvaluje zrušení realizace vyjmenovaných projektů dle přílohy
a ponechání zůstatků v rozpočtové rezervě na krytí ztráty provozního
rozpočtu a ﬁnancování projektů.
ZM schvaluje realizaci opravy (rekonstrukce) mostku v Mánesově ulici
a výměnu folií na nafukovací hale ve sportovním areálu a pověřuje RM
zrealizováním těchto akcí, ﬁnancovaných z rozpočtové rezervy.
29. 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 17 – 29/2009
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok
2009, v předloženém znění.
30. Regenerace Křinického náměstí - překlenovací úvěr
Usnesení ZM č. 17 – 30/2009
ZM schvaluje úvěrovou smlouvu včetně stanovených podmínek na
ﬁnancování projektu CZ.1.09/2.2.00/03.00073 Regenerace Křinického
náměstí v Krásné Lípě s Komerční bankou, a. s. Praha 1 do výše 30 mil.
Kč.
31. Regenerace Křinického náměstí
Usnesení ZM č. 17 – 31/2009
ZM projednalo stav realizace akce Regenerace Křinického náměstí
a schvaluje, aby úpravy a změny projektu schvalovala RM vč. dodatku ke
smlouvě v případě, že nebude navyšována celková cena stavby.

32. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 32/2009
ZM ruší usnesení k hospodářskému výsledku příspěvkové organizace
RELAX za rok 2008 a to usnesení ZM č. 16 - 54/2009, usnesení ZM č. 16
- 55/2009 a usnesení ZM č. 16 - 56/2009. ZM schvaluje k tomuto nová
usnesení.
33. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 33/2009
ZM schvaluje zhoršený hospodářský výsledek příspěvkové organizace
RELAX Krásná Lípa za rok 2008 v celkové výši -354 tis. 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 13 tis. Kč, z účelového příspěvku města
Krásná Lípa ve výši 293 tis. Kč a z již schváleného příspěvku na provoz
RELAX na rok 2009 ve výši 48 tis. Kč.
34. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 34/2009
ZM schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku /investičního fondu/
příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa ve výši 293 496 Kč do rozpočtu
města Krásná Lípa.
35. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 35/2009
ZM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve výši 293 496 Kč na
zajištění úhrady části zhoršeného hospodářského výsledku RELAX roku
2008.
36. Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 36/2009
ZM schvaluje 1. úpravu ročního odpisového plánu příspěvkové organizace
RELAX Krásná Lípa pro rok 2009, dle předloženého návrhu a současně
schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku /investičního fondu/ RELAX
ve výši 2 929 860 Kč.
37. Hlavní zásady hospodaření Relax Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 37/2009
ZM schvaluje změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace
RELAX Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
38. Dotace pro ZŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 17 – 38/2009
ZM bere na vědomí informaci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa
o získání dotace na projekt Přátelství bez hranic a dopis ředitelky p. o.
o způsobu řešení ﬁnancování projektu.
39. Kostka Krásná Lípa, p. o. - fondy
Usnesení ZM č. 17 – 39/2009
ZM schvaluje uvolnění prostředků z fondu odměn do provozního rozpočtu
p. o. Kostka Krásná Lípa v plné výši 41 168 Kč.
40. Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 17 – 40/2009
ZM projednalo žádost p. o. Kostka Krásná Lípa o navýšení příspěvku
pro rok 2009 a schvaluje jeho navýšení o 160 000 Kč za podmínky úspor
v jiných organizačních složkách města.
41. Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočet 2009
Usnesení ZM č. 17 – 41/2009
ZM schvaluje rozpočet p. o. Kostka Krásná Lípa na rok 2009, dle
upraveného návrhu.
42. Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekt
Usnesení ZM č. 17 – 42/2009
ZM schvaluje přijetí dotace pro p. o. Kostka Krásná Lípa na projekt
Flexibilně pro odlehčovací služby z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
ve výši 4 857 840 Kč.
43. Kostka Krásná Lípa, p. o. - půjčka
Usnesení ZM č. 17 – 43/2009
ZM schvaluje poskytnutí částky na předﬁnancování projektu Flexibilně
pro odlehčovací služby ve výši 300 000 Kč za podmínky úspor v jiných
organizačních složkách města, jejichž výdaje se dají zahrnout do
projektu. Částka bude poskytnuta v případě prodloužení doby proplacení
úhrady uznatelných výdajů s projektem spojených nebo zálohových
plateb ze strany Řídícího orgánu MPSV ČR.
44. Terénní práce
Usnesení ZM č. 17 – 44/2009
ZM schvaluje rozpočet org. složky 2374 - podpora terénní práce, Amari
poradna, Amari klub pro rok 2009, dle předloženého návrhu.
45. Ručení na úvěr
Usnesení ZM č. 17 – 45/2009
ZM neschvaluje ručení na úvěr ve výši 10 mil. Kč společnosti České
Švýcarsko o. p. s. na schválené projekty.
ZM předběžně souhlasí s případným ručením za úvěr společnosti České
Švýcarsko o. p. s. a to za maximálně jednu třetinu celkové výše půjčené
částky a max. 5 mil. Kč za podmínky ručení zbývající části úvěru jinými
subjekty. ZM ukládá RM připravit podklady ke schválení vč. podmínek
a řešení zajištění.
46. Kotelna v Mánesově ulici
Usnesení ZM č. 17 – 46/2009
ZM projednalo studie na přestavbu kotelny v Mánesově ulici a vytápění
sídliště, řízení vedená ve věci nepovoleného položení vysokonapěťových
kabelů a přípravy výrobny elektrické energie ze strany ﬁrmy Komaxo s.
r. o., Kolín.
ZM nebude dále projednávat záměry ﬁrmy Komaxo s. r. o., Kolín a to
minimálně do doby ukončení jednotlivých řízení ve věci nepovoleného
položení kabelů, jasného vymezení záměrů přestavby areálu kotelny
s nutností vymezení výrobny elektrické energie (velikost zdroje,
limity, právní blokace budoucího rozšiřování zdroje, atp.) a právního
a technického zabezpečení případných dodávek tepla pro sídliště, atp.,
závazně a písemně předloženého zájemcem.
ZM ukládá RM zjistit oﬁciální stanovisko ve věci trestního oznámení
podaného ﬁrmou Komaxo s. r. o., Kolín v červnu 2008 za vymístění
vysokonapěťových kabelů v Mánesově ulici ze strany města.
47. Úpravy hranic NP České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 17 – 47/2009
ZM schvaluje návrh úpravy hranic Národního parku České Švýcarsko
v území města Krásná Lípa a podporuje celkový koncept rozšíření hranic
NP.
ZM zároveň žádá ředitele NP a MŽP aby:
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a) byly podporovány akce pro veřejnost i v území NP,
b) podporoval realizaci rozšíření turistické infrastruktury v území NP,
c) účinně napomohly řešení čistoty vod v říčce Křinice.
48. Žádost o změnu územního plánu
Usnesení ZM č. 17 – 48/2009
ZM schvaluje dodatečné zařazení žádosti Evy Fišerové, Krásná Lípa,
Krásný Buk E96, o změnu územního plánu v rámci pořizování nového ÚP.
49. Žádost o změnu územního plánu
Usnesení ZM č. 17 – 49/2009
ZM schvaluje dodatečné zařazení žádosti Jana Javůrka, Krásná Lípa,
Krásný Buk E96, o změnu územního plánu v rámci pořizování nového ÚP.
50. Žádost o změnu územního plánu
Usnesení ZM č. 17 – 50/2009
ZM schvaluje dodatečné zařazení žádosti Vladimíry Kašparové a Jana
Kašpara, Krásná Lípa, Lesní 855/2, o změnu územního plánu v rámci
pořizování nového ÚP.
51. Žádost o změnu územního plánu
Usnesení ZM č. 17 – 51/2009

ZM schvaluje dodatečné zařazení žádosti Janni Krejbichové, Praha,
Krakovská 584/1, zastoupená na základě písemné plné moci Květoslavou
Lapáčkovou, Praha, Krakovská 584/1, o změnu územního plánu v rámci
pořizování nového ÚP.
52. Žádost o změnu územního plánu
Usnesení ZM č. 17 – 52/2009
ZM schvaluje dodatečné zařazení žádosti Romany Pakandlové a Josefa
Pakandla, Krásná Lípa, Malátova 790/2, o změnu územního plánu
v rámci pořizování nového ÚP.
53. Změna č. 1 Územního sídelního útvaru Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 17 – 53/2009
Zastupitelstvo města Krásná Lípa projednalo a:
1. schvaluje návrh Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Krásná
Lípa, v předloženém znění,
2. vydává dle ustanovení § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu
č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Krásná Lípa formou opatření

obecné povahy č. 1/2009, dle předloženého návrhu.
54. Smlouva o právu provést záměr vybudování přípojky NN
Usnesení ZM č. 17 – 54/2009
ZM schvaluje smlouvu s Petrem Dastychem, IČ 43188214, Krásná Lípa,
Komenského 452/11, o právu provést záměr vybudování přípojky NN pro
plánovanou výstavbu golfového klubu na pozemku p. p. č. 590/2, k. ú.
Krásný Buk.
55. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 17 – 55/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse
členů ZM:
a) Mgr. Marek Mráz – uznání společnosti Kámen a Ztvárnění za probíhající
citlivou rekonstrukci objektu „Zámeček“,
b) Josef Myšák – možnost opravy komunikací ulic Vrázova a Kvapilova
(upozornění od paní Stankeové),
c) Ing. Josef Chudoba – možnost opravy schodiště v ulici Na Náspu.
Ověřovatelé:
Starosta města:
Hana Volfová
Ing. Zbyněk Linhart

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 52. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 30.06.2009
I. Hlavní program
Závěry z 17. zasedání ZM
Usnesení RM č. 52 - 01
RM projednala průběh a výsledky 17. zasedání ZM a ukládá:
a) Martině Fiegerové:
- zajistit opravu komunikace vedoucí k terénní základně v Krásném Buku
a komunikace Na Skřivánku,
- zvážit možnost opravy komunikací ulic Vrázova a Kvapilova a opravy
schodiště v ulici Na Náspu,
b) Karlu Marešovi administrativně dořešit legalizaci stavby na části p. p. č.
1936, k. ú. Krásná Lípa včetně zajištění uzavření smlouvy o umístění
stavby na cizím pozemku
c) Ing. Zbyňku Linhartovi
- zjistit oﬁciální stanovisko ve věci trestního oznámení podaného ﬁrmou
Komaxo, s. r. o. Kolín v červnu 2008 za vymístění vysokonapěťových
kabelů v Mánesově ulici ze strany města a existenci případných řízení ve
věci kotelny
- urychlit postup společnosti SčVK, a. s. ve věci opravy mostku v Mánesově
ulici a předložit konkrétní návrhy postupu a časového harmongramu
- dohodnout postup výměny folií na nafukovací hale ve sportovním
areálu, dle nabídky od ﬁrmy Techtex, s. r. o.
d) Janu Kolářovi, zajistit poděkování ﬁrmě Kámen a Ztvárnění za
probíhající citlivou rekonstrukci objektu Zámeček.
RM se zabývala problémem s vodou v odlehlých částech města
a zkonstatovala, že zdroj vody je vždy řešen individuálně a není reálné
v dohledné době stavět nové vodovody a plynovody.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 52 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 224 o výměře 1421 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 739 o výměře 64 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1989/4 o výměře 800 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 3190 o výměře 104 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1987 o výměře 342 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 202/5 o výměře 1800 m2, k. ú. Zahrady;
p. p. č. 2752 část o výměře cca 130 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 52 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1952/1 o výměře 1598 m2, k.
ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Andree Shejbalové,
Krásná Lípa, Krásný Buk 65 za cenu 63 430 Kč (do základní výměry
30 000 Kč, nad základní výměru 13 930 Kč, porosty 19 500 Kč). Prodej
bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání
pozemků v majetku města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 52 - 04
RM na základě oddělení části pozemku a jeho vytyčení v terénu
doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1952/5, k. ú. Krásná Lípa Andree
Shejbalové, Krásná Lípa, Krásný Buk 65.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 52 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 268/2 o výměře 15916 m2, k. ú. Zahrady;
p. p. č. 272/2 o výměře 3909 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 272/1 o výměře 827 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 679/1 o výměře 958 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 52 - 06
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 2005/23/15-217,
kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí přechází na
Květoslavu Uxovou, Krásná Lípa, Krásný Buk 34.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 52 - 07
RM schvaluje odstoupení od smlouvy o nájmu pozemku č. 97/23/70/056,
nájemce Rudolf Sodomka, Krásná Lípa, Varnsdorfská 33, dohodou ke dni
1. 6. 2009.
Kauce
Usnesení RM č. 52 - 08
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 2 000 Kč JUDr. Michaele Pretschové,
Varnsdorf, Západní 2731.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 52 - 09
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1126/1, k. ú. Krásná Lípa a p. p. č. 1156/1,
k. ú. Vlčí Hora z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle předloženého návrhu.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 52 - 10
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1383, k. ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro
potřeby PF ČR, dle předloženého návrhu.
Byty
Usnesení RM č. 52 - 11
RM schvaluje Alexandru Steyskalovi výměnu bytu č. 1 za byt č. 6 v objektu

Nemocniční 952/18, Krásná Lípa.
III. Různé
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 52 - 12
RM podle čl. V odst. 3 odstupuje od smlouvy o nájmu pozemku č.
2000/23/17-052, nájemce Daniel Sivák, Krásná Lípa, Jugoslávská 484/4.
Byty
Usnesení RM č. 52 - 13
RM vyhlašuje záměr obce prodat členská práva k bytu č. 19, byt I.
kategorie o velikosti 3 + 1 (72 m2), Krásná Lípa, Nemocniční 1063/28, dle
schválených pravidel a ukládá Soně Tůmové zajistit zveřejnění vyhlášení
bytu.
Byty
Usnesení RM č. 52 - 14
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2008/25/27 - 59 na
bytovou jednotku č. 12, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 uzavřené mezi
městem Krásná Lípa a Zdeňkem Papouškem, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6. Dodatkem se prodlouží nájemní doba o 1 rok.
Byty
Usnesení RM č. 52 - 15
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2000/25/13 - 299 na
bytovou jednotku č. 29, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12A uzavřené
mezi městem Krásná Lípa a Petrem Plachým, Krásná Lípa, Nemocniční
1149/12A. Dodatkem se prodlouží nájemní doba o 1 rok.
Byty
Usnesení RM č. 52 - 16
RM schvaluje změnu pravidel pro pronájem městských bytů s platností od
1. 7. 2009, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 52 - 17
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 2009/22/27 - 22 uzavřené
s Thu Le Thy, Rumburk, Matušova 83/4 na nebytové prostory č. 1 v objektu
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 52 - 18
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout nebytový prostor č. 1 v objektu
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 52 - 19
RM schvaluje Josefu Galbavému, Varnsdorf, Nemocniční 1731 ukončení
nájmu nemovitosti Křinické nám. 7/12, restaurace Pod Kostelem
dohodou k 31. 8. 2009. Pronájem nemovitosti bude ukončen za podmínky
bezdlužnosti vůči městu Krásná Lípa k 31. 8. 2009.
PROFI-CZ, spol. s r. o.
Usnesení RM č. 52 - 20
RM bere na vědomí zprávu vymáhací společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o.
Plzeň o stavu vymáhání předaných dluhů k 2. 6. 2009.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - ředitel
Usnesení RM č. 52 - 21
RM jmenuje Hanu Volfovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa na dobu do 31. 7. 2009.
RM schvaluje dohodu o změně pracovní smlouvy mezi p. o. Kostka Krásná
Lípa a Hanou Volfovou, mzdový výměr zůstává beze změn.
České Švýcarsko, o. p. s. - ručení za úvěr
Usnesení RM č. 52 - 22
RM projednala za účasti ředitele společnosti České Švýcarsko, o. p. s.
žádost o ručení za úvěr na krytí projektů ﬁnancovaných z několika
dotačních titulů - fondů.
RM bude dále jednat o případném ručení města při respektování
následujících zásad a jejich zpracování do závazného vztahu ze strany
o. p. s. a to :
a) předložení podrobnějších kvantiﬁkovaných informací o rozsahu
jednotlivých projektů
b) poskytnutí konkrétních publikací, knih, materiálů atp. pro potřeby
města, případně realizace opatření hrazených z projektů v území města
Krásná Lípa
c) přesná speciﬁkace konkrétní propagace Krásnolipska a zařízení města
v materiálech a médiích o. p. s.
d) koordinace ručení za úvěr s dalšími partnery, především s investorem
v oblasti bydlení a služeb v cestovním ruchu a realizace projektu
Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku
RM ukládá starostovi města dohodnout společný postup v této věci se
zástupcem investora společnosti ECON C&S, s. r. o., Praha a spřízněných
společností působících v oblasti služeb a cestovního ruchu na
krásnolipsku.
Penzion Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 52 - 23
RM schvaluje návrh na uzavření Smlouvy o podmínkách umístění
a provedení stavby odlučovače tuků vč. přípojek tukové a splaškové
kanalizace pro budoucí Penzion Českého Švýcarska (objekt Pražská 4,
Krásná Lípa), předložený ﬁrmou ECON C&S s. r. o., Praha. Stavba bude
umístěna na pozemku ve vlastnictví města p. p. č. 3161, k. ú. Krásná
Lípa a bude provedena dle PD č. č. z. 09-074, zpracované ﬁrmou Patrik

Hoﬀman architektonická kancelář, Praha a nebude mít žádný vliv na
další užívání předmětného pozemku.
Dotace v roce 2009
Usnesení RM č. 52 - 24
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení těchto občanů mezi
uchazeče o příspěvek města na rekonstrukci fasád, střech a oplocení
pro rok 2009 s tím, že dotace budou vypláceny do vyčerpání vyčleněné
částky:
Hanousková Marcela, Vlčí Hora 93 - plot,
Hlavová Judita, Studánecká 186/9 - střecha,
Kubáň Pavel, Pražská 729/67 - střecha,
Jelínková Jaroslava, Varnsdorfská 245/4a - střecha,
Jelínková Jaroslava Varnsdorfská 245/4a - fasáda,
Klíma Jaroslav, Pražská 730/65 - fasáda,
Klíma Jaroslav, Pražská 730/65 - střecha,
Klíma Jaroslav, Pražská 730/65 - plot,
Oliva Petr, Pletařská 931/11 - fasáda,
Havlová Leona, Lidická 981/5 - fasáda,
Kaška Jaroslav, Nerudova 1115/11 - střecha,
Humr Denis, Sokolská 227/2 - plot,
Selingerová Zdenka, Nerudova 546/4 - střecha,
Svobodová Evelyn, Krásný Buk 42 - střecha,
Vágnerová Alena, Krásný Buk 82 - plot,
Koubková Lenka, Rumburská 511/25 - střecha,
Koubková Lenka, Rumburská 511/25 - fasáda,
Nováková Jana, Mánesova 1022/30 - střecha,
Kubišta Miloš, Kyjovská 8/2 - střecha,
Hučko Bela, Sokolská 226/3 - střecha,
Hučko Bela, Sokolská 226/3 - fasáda,
Hučko Bela, Sokolská 226/3 - plot,
Struháliková Marie, Varnsdorfská 244/2 - fasáda,
Knespl Radek, El. Krásnohorské 853 - střecha,
s tím, že případné vyplacení příspěvku je nenárokové a bude poskytnuto
postupně do vyčerpání celkově určené částky.
Nezařazení mezi uchazeče o dotaci
Usnesení RM č. 52 - 25
RM neschvaluje zařazení jmenovaných uchazečů do seznamu žadatelů
o příspěvek na rekonstrukci fasád, střech a plotů:
Purnoch Jan, Tatranská 844/11 - fasáda, objekt není využíván k trvalému
bydlení,
Purnoch Jan, Tatranská 844/11 - střecha, objekt není využíván k trvalému
bydlení,
Kováčová Zuzana, Kyjovská 373/51 - plot, z důvodu nesplněných závazků
vůči městu.
Mimořádná odměna
Usnesení RM č. 52 - 26
RM schvaluje, na základě projednání činnosti příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, mimořádnou odměnu
ředitelce RNDr. Ivaně Preyové a úpravu platového výměru, dle
předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 52 - 27
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě - na červenec
2009, dle předloženého návrhu
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 52 - 28
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc květen 2009
předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Dopis od Hany Strobachové, Hotel Beseda, a následná odpověď - ve věci
rekonstrukce náměstí Krásná Lípa,
- Žádost od Ing. Michala Stibora o podání vysvětlení v záležitosti prodeje
pozemků,
- Dopis od ředitelky p. o. Relax Krásná Lípa ve věci předložení upraveného
rozpočtu,
- Návrh smlouvy (č. 2008/42/15-14) o výpůjčce pozemků mezi městem
Krásná Lípa a o. p. s. České Švýcarsko,
- Informace o úspěchu o. p. s. České Švýcarsko v soutěži turistických
destinací EDEN 2009,
- Zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne 2. 6. 2009,
- Zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 17. 4.
2009 a 15. 5. 2009,
- Propagační materiál - Parkmaratón 2009.
Informace
RM projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze dne 2. 6. 2009,
- Zápis z 26. schůzky ﬁnančního výboru ze dne 23. 6. 2009,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 1. 6. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 9. 6. 2009.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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třída
1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

23. července 2009

jméno

TEXT

- samé jedničky, vzorná práce při
vyučování
Barunka Koubková
- samé jedničky
Kristýna Králíková
- samé jedničky
Bára Myšáková
- samé jedničky a aktivitu
Martin Novák
- samé jedničky
Jiří Semelka
- samé jedničky
Vlastimil Šmalcl
- samé jedničky, vzorná práce při
vyučování
Dominik Urban
- samé jedničky
Klárka Procházková
- samé jedničky, vzorná příprava
na vyučování a sběr druhotných
surovin
Natálka Uršitzová
- samé jedničky a sběr druhotných surovin, reprezentace školy v
tanečním souboru Křiničánek
Kristýnka Marholdová - sběr druhotných surovin, reprezentace školy v tanečním souboru
Křiničánek
Robík Kurz
- samé jedničky, sběr druhotných
surovin
Eliška Jašíčková
- samé jedničky, sběr druhotných
surovin, reprezentace školy v
tanečním souboru Křiničánek
Simonka Králová
- reprezentace školy v tanečním
souboru Křiničánek
Kristýnka Košatová
- samé jedničky, reprezentace školy
v tanečním souboru Křiničánek
Růženka Bublincová - samé jedničky, aktivní práce ve
třídě
Péťa Králík
- aktivní práce ve třídě
Kubík Urban
- samé jedničky
Pepa Čapek
- samé jedničky,pěkné chování
Janička Dusková
- samé jedničky,pěkné chování
Adrian Grundza
- snaha a píle
David Leso
- ochota, pomoc učitelce
Kačka Koubková
- samé jedničky,pěkné chování
Klárka Maixnerová
- samé jedničky,pěkné chování
Barunka Bartošová
-ochota a aktivita v hodině
Danuška Caklová
-ochotná a pracovitá
Zdeněk Debnár
- snaživý a spolehlivý
Nikolka Kratochvílová - snaživá a ochotná
Tomášek Mach
- ochotný a pracovitý
Véna Richter
- reprezentace školy v tanečním
souboru Křiničánek
Filip Hroník
- samé jedničky
Ondřej Kolar
- samé jedničky
Veronika Sklenková
- samé jedničky
Kristýna Vaňková
- samé jedničky
Katrina Kurucová
- dobrý prospěch, ochotu a pracovitost
Sabinka Demeterová - za vzorné plnění školních povinNelinka Cihlářová
ností
Emička Kroková
Kristiánek Goldberg
Robík Dlouhý
Filípek Salov
František Čapek
- samé jedničky
Adriana Marschnerová
Viktoria Marschnerová
Jan Myšák
Pavel Svoboda
Matěj Pavlíček
Lukáš Hrneček

4.B

Viktoka Jäckelová

5.A

5.B

6.A

Kateřina Bedrníčková
Veronika Dolejší
Michaela Erbanová
Jaroslava Hynková
Adam Ferenc
Tereza Kubáňová
Tereza Burešová
Tereza Langová
Tomáš Bureš
Robert Ledvinka
Štefan Stankovič
Klára Prokešová
Martin Fritsche
Jonáš Čejka
Filip Alfery
Barbora Černá
Eliška Halušková
Petr Heene
Petra Karmanová
Ondřej Lehoczki
Barbora Kučerová
Luboš Pavlík
Jakub Virgler
Vít Baran
Barbora Pešírová
Nikola Bartošová
Markéta Dvořáková
Jakub Jäckel
Vendula Králíková
Štěpán Mráz
František Pakandl
Hana Šrejmová
Petra Šrejmová
Anna Fritsche
Erika Denisovová
Veronika Pustajová
Štěpánka Kubátová
Michal Smejkal
Michaela Görgová

6.B

Jaroslav Matějka
Patrik Vondráček
Tomáš Jašíček
Jana Králová
Kateřina Rösslerová
Michaela Klugová

7.A

Hlaváčková Radka
Jadrníčková Nikola
Kanderová Kristýna
Malinová Eva
Poupová Hedvika

8.A
8.B

9.tř.

Vaňková Veronika
Ladislav Hryzák
Nicole Pavlíčková
Jan Šťastný
Michal Richter
Alena Havlíčková
Martina Hamerská
Tereza Dudková
Kolářová Lucie
Lachmannová Markéta
Leško Richard
Malypetrová Jana
Remešová Kristýna

- Chválím všechny děti, protože jsou
báječné!!!

- samé jedničky

- prospěli s vyznamenáním
- prospěl s vyznamenáním
- samé jedničky
- samé jedničky
- prospěli s vyznamenáním

- samé jedničky
- prospěla s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním
- prospěl s vyznamenáním
- za obětavou pomoc během
školního roku
- samé jedničky
- samé jedničky
- prospěl s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním
- vzorná pomoc třídní učitelce při
všech akcích
- za mimořádné výsledky ve sběru
druh. surovin
- za vynikající prospěch
- za obětavou práci pro třídu a
vynikající prospěch
- vynikající prospěch
- vynikající prospěch a práci pro
třídu
- vynikající prospěch
- prospěli s vyznamenáním
- prospěli s vyznamenáním

- prospěla s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním
- prospěl s vyznamenáním
- prospěla s vyznamenáním a její
mimořádnou práci pro třídu

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.

