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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 15. října 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Ministr životního prostředí navštívil
Krásnou Lípu

Dopravní soutěž
Cesty městy se
vyhlašovala
v Krásné Lípě

Ministr životního prostředí Ladislav Miko
se dne 18. 9. 2009 setkal se starosty obcí
Českého Švýcarska. Osobním setkáním tak
reagoval na dřívější dopis starostů, ve kterém
byly formulovány návrhy na usnadnění
přístupu k dotačním prostředkům pro malé
obce v okolí národního parku, které kvůli
stávajícím podmínkám často nesplňují
základní předpoklady pro to, aby se mohly
stát žadateli o dotace. Starostové během
schůzky obeznámili ministra s dosavadními
zkušenostmi s čerpáním dotačních prostředků
i s některými zátěžemi v souvislosti s přílivem
návštěvníků v turistické sezóně a p ožádali jej
o pomoc při prosazování svých návrhů.
Návštěvu Krásné Lípy poté ministr Miko
ukončil prohlídkou interaktivní expozice
v Domě Českého Švýcarska, kterou ho, spolu
se starostou Zbyňkem Linhartem, provedl
ředitel obecně prospěšné společnosti České
Švýcarsko Marek Mráz.

Zástupci
upci vítězných měst a obcí se sjeli do
Krásné
né Lípy, aby zde převzali ceny v soutěži
Cestyy městy, která je zaměřena na zklidňování
dopravy. Soutěž již po osmé vyhlásila
Nadace Partnerství. Z letošních čtyřiceti tří
přihlášených účastníků zvítězila dopravní
řešení Litomyšle, Mariánských Lázní a Plzně.
Zvláštní ceny obdržely také Bílovec, Blansko
a Kadaň. Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskutečnilo v Krásné Lípě proto, neboť
ta v loňském ročníku soutěže zabodovala
s dopravním řešením pro pěší a cyklisty.
V další části programu si účastníci prohlédli
město - část účastníků na kolech, která pro
tento účel zapůjčila rumburská firma Bartys.
Průvodcem jim byl starosta města Zbyněk
Linhart.
(r)

(r)

Naše město má nového spoluobčana
Městské
stské zastupitelstvo naposledy schválilo
čestné
tné občanství před několika lety.
lety Tehdy se
jím stal Jan Stráský, předseda Klubu českých
turistů, bývalý ministr, premiér federální vlády,
zastupující prezident.
V letošním roce, u příležitosti desátého výročí
schválení zákona o vzniku Národního parku
České Švýcarsko, schválilo zastupitelstvo města jednohlasně dva čestné spoluobčany. S prvním z nich, s Liborem Ambrozkem, jsme v roce
1998 a 1999 prosazovali vznik Národního parku
České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě. Byla
to výtečná spolupráce a fajn zkušenost s tím,
jak může pracovat politik na centrální úrovni.
Od té doby byl příznivcem Českého Švýcarska
a Krásné Lípy. A jsem rád, že snad i mým přítelem. Vždy, když bylo třeba, pomohl. Bylo jistě
příznačné, že předání tohoto čestného občanství se ukutečnilo poté, co Libor Ambrozek, mj.
co by poslanec, předseda výboru pro životní
prostředí Poslanecké Sněmovny Parlamentu
ČR a člen řídícího výboru Operačního programu životního prostředí slavnostně otevíral Základní školu po její rekonstrukci, tzv. oranžové
hřiště u rybníka Cimrák a zahájil projekt Obnova zeleně. To bylo v červnu letošního roku.
Poslední zářijový víkend nás opět navštívil
Antonín Koláček. Byla to příležitost předat mu
čestné občanství. Slavnostní setkání proběhlo
v sobotu 26. 9. 2009 za účasti velké většiny členů zastupitelstva města a to v galerii Továrny.

Bylo to milé shledání.
Připomněli jsme si uspořádání celé řady akcí
v Praze spojené s prezentací našeho města
a Českého Švýcarska. Koncerty FOK v Obecním domě či na Staroměstském náměstí.
Mnoho dalších aktivit, které by nevznikly bez
Antonínovy pomoci. Podobně to bylo s jeho
podporou našich mnoha aktivit. Významná
a mnoholetá finanční podpora obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, velké
koncerty v centru našeho města. A v neposlední řadě podpora
projektů města, jejichž
výsledkem je realizace nových staveb. Kdo
neztrácí paměť, umí si
představit, jak se nám
ještě před čtyřmi lety
zdálo nepředstavitelné,
že zrekonstruovanou
tělocvičnu doprovodí
velký sportovní areál.
K tomu nový dům na
náměstí, Továrna, cyklostezka, naučná stezka, druhý dům s pečovatelskou službou.
Antonín Koláček významně podporoval
mnoho našich aktivit.
Byla to fajn léta. Nároč-

ná, ale úspěšná. Jsem hrdý na to, že jsem mohl
jménem našeho města přivítat tyto dva čestné občany mezi námi. Díky za vše.
(Zbyněk Linhart, starosta)

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného
odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 5.10. 2009 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 8.10.
2009 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
19.10. 2009 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 22.10. 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
Pondělí 8:00-16:00
Středa 8:00-16:00
Poradenství při řešení sociálních problémů.
Občansko právní poradna
21.9., 5.10., 19.10 a tak dále každé první a třetí
pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
Léčebné poradenství –
První a třetí pondělí v měsíci.
Přístup na internet a k počítači
Pondělí 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
Úterý 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Amari klub
Čtvrtek 14:00 – 16:00
Pro děti i jejich rodiny.
Klub VČELIČKA
Každé pondělí a středa od 9:00 – 11:00 pro děti
od 1roku – 6 let a jejich rodiče
Každé úterý a pátek od 14:00 – 16:00
výtvarná činnost dětí
Každá středa od 14:00- 16:00
doučování školáčků
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí
v domácím prostředí.
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -16:00
Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty
s různým stupněm postižení.
Šicí dílna
Úterý 9:00 – 16:00
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy
oděvů.
Kontaktní místo Lokálního partnerství
Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

Křest nového kalendáře na rok 2010…
Během dnů Českého Švýcarska se uskutečnilo
mnoho zajímavých akcí, mezi které určitě patří
i křest zcela nového nástěnného fotografického
kalendáře na rok 2010, který obsahuje
12
impozantních
fotografií
krajiny
Českosaského Švýcarska. Kalendář vydala
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
a kmotry křtu nemohl být tedy nikdo jiný, než
členové její správní rady: Radek Vonka, Zbyněk
Linhart a Petr Gandalovič, kteří nový kalendář
pokřtili symbolicky „horkou švýcarskou
čokoládou“. V pořadí se jedná již o 7. vydaný
kalendář z Českého Švýcarska, každý rok se však
tématicky zaměřuje na určitou oblast – jako
např. krajina, vyhlídky, či lidová architektura
tohoto regionu. Tak je tomu i u tohoto vydání,
které se snaží prezentovat naši oblast jako
jedinečnou přeshraniční lokalitu zahrnující
2 národní parky - České a Saské Švýcarsko.

Oba národní parky současně v roce 2010
oslaví 10. narozeniny (český národní park)
a 20. narozeniny(saský národní park).
Kalendář je k dostání v informačním středisku
v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě za
299 Kč.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)

Stomatologická pohotovost
▪ 3. - 4. 10. 2009 MUDr. Milič Lukáš

- Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice,
tel.: 412 511 482
▪ 10. - 11. 10. 2009 MUDr. Charvát Tomáš - U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré město,
tel.: 412 511 619
▪ 17. - 18. 10. 2009 MUDr. Sýkorová Eva - U Plovárny 1190/14, Děčín I,
tel.: 412 502 216

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
7.9., 21.9., 5.10., 19.10. a tak dále každé první a třetí pondělí v měsíci od 17 hod.
Vaše dotazy zasílejte písemně na rebicek@krasnalipa.cz nebo si můžete na tel. 412 354 849
domluvit osobní schůzku s právníkem v komunitním centru. Na schůzku je třeba přinést související
doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva
obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání,
zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady
publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
DOTAZ:
Vlastním rodinný dům se zahradou, na které stojí betonový sloup elektrického vedení. Nyní
nám pracovník energetického závodu řekl, že budou sloup měnit za mnohem větší. Písemné
vyjádření jsme nedostali. Lze se bránit a jak?
ODPOVĚĎ:
Podle § 24 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) má provozovatel přenosové soustavy
(zde asi ČEZ Distribuce a.s., dále ČEZ) právo v souladu se stavebním zákonem zřizovat
a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti
vodiči a umísťovat v nich vedení.
ČEZ je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro
účely umístění vedení zařízení přenosové soustavy. Přitom je povinen co nejvíce šetřit práv
vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení
prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem
na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání
dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.
Vlastník nemovitosti má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na tuto náhradu
je nutno uplatnit u ČEZ do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl,
jinak toto právo zaniká.
Čili ČEZ má právo na výměnu sloupu, event. i na rozšíření sloupu. Musí však proběhnout řízení
podle stavebního zákona – čili vlastník pozemku se před zahájením prací musí o záměru ČEZ
dozvědět a má právo se i nesouhlasně vyjádřit. Jeho námitky posoudí stavební úřad.
Pokud ČEZ své povinnosti nedodrží, lze se práv domoci pouze prostřednictvím rozhodnutí
soudu, což ale trvá určitý čas a nelze dopředu stanovit míru úspěchu. Je třeba totiž řešit, jak,
kam, a za jakých podmínek bude sloup na pozemku umístěn.
Prakticky doporučuji buď vyčkat postupu ČEZ a pak operativně reagovat, anebo požádat
písemně ČEZ o vyjádření k této skutečnosti a podle toho zvolit nejvhodnější postup. Šance
na zabránění prací je však velice malá (jen bylo-li by možné potřeby ČEZ vyřešit jiným
způsobem).
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KOSTKA HLEDÁ ZAMĚSTNANCE

1) na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH pro výkon terénní pečovatelské
služby – vhodné pro rodiče pečující o děti do 4 let, neboť jde o zkrácený pracovní
úvazek.
2) na pozici PRACOVNÍK S DĚTMI A MLÁDEŽÍ (T-klub). Uchazeč podá písemnou
přihlášku do 12.10. na adresu Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa. Bližší informace lze získat na kostka@krasnalipa.cz nebo
na http://kostka.krasnalipa.cz.

Krásná Lípa má tři nové vyhlášky
Zastupitelstvo Krásné Lípy na svém posledním
zasedání schválilo tři nové obecně závazné
vyhlášky.
První vyhláška stanoví podmínky a postupy,
které zajistí udržování čistoty veřejných
prostranství, ochranu životního prostředí
a veřejné zeleně na území města Krásná Lípa.
Cílem této vyhlášky je zajistit jeho estetický
vzhled a vytvořit tak příznivé podmínky pro
život obyvatel a návštěvníků města. Podle
této vyhlášky je každý ze zákona povinen
chovat se tak, aby neznečišťoval ulice
nebo jiná veřejná prostranství a v případě
znečištění takové znečištění odstranil. To platí
i v případě znečištění veřejného prostranství
výkaly zvířetem. Podle této vyhlášky je ale
také například zakázáno vstupovat na plochy

květinových záhonů, upevňovat jakékoliv
předměty k dřevinám a rostlinám, stanovat
a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené
ohně a podobně.
Druhá vyhláška stanoví podmínky o ochraně
nočního klidu. Cílem této obecně závazné
vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a to
stanovením doby nočního klidu. Noční klid je
stanoven na dobu od 22:00 do 06:00 hodin.
V této době platí zákaz rušení nočního klidu.
Třetí vyhláška upravuje pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství ve městě
Krásná Lípa. Podle této vyhlášky na veřejných
prostranstvích v zastavěném území města
musí být pes veden na vodíku a na sportovní
a dětská hřiště, která jsou veřejně přístupná
bez omezení, je vstup psů zakázán.
(r)

CC Systems nabízí
rekvalifikační kurzy

Odborná exkurze do
Saského Švýcarska

Rodičům, pečujícím o děti do 15 let, je určen
vzdělávací projekt Rodinný a profesní život
v harmonii, který pořádá společnost CC
Systems.
Během dvaceti měsíců ve třech cyklech
budou mít účastníci projektu možnost
zcela zdarma absolvovat rekvalifikační
kurzy - Pracovník v sociálních službách,
Účetnictví s využitím výpočetní techniky
a Administrativní pracovník. Součástí kurzů je
také tzv. „evropský řidičák na PC“. Proplaceny
budou i výdaje na hlídání dětí. Pokud bude
mít v Krásné Lípě zájem o některý z kurzů
přibližně 10 osob, tak se bude konat přímo
v Krásné Lípě. Přihlášky do rekvalifikačních
kurzů jsou v krásnolipském komunitním
centru, kam je také Dáše Hadravové můžete
odevzdávat.
(hv)

Informační a návštěvnické středisko Národního
parku Saské Švycarsko (Nationalparkzentrum
Sächsische Schweiz) zve v sobotu 17.10.09 na
odbornou exkurzi do Saského Švýcarska.
Cílem budou zajímavosti z přírody, kultury
a historie regionu. Zastávkami budou např.
historický Schweizerhaus poblíž vyhlídky
Bastei, stolová hora Lilienstein a Informační
a návštěvnické středisko národního parku
v Bad Schandau.
Odjezd: z Krásné Lípy a z Děčína.
Exkurzi vede: Ing. Werner Hentschel, dříve
vedoucí Správy CHKO Labské pískovce.
Účast je zdarma.
Přihlášky: přijímá v českém jazyce Informační
a návštěvnické středisko národního parku
v Bad Schandau na tel. č. +49 35022 502-53
nebo -40 a také na e-mailové adrese: trend@
lanu.de. Zde se také dozvíte bližší informace
k odjezdu.
Uzávěrka přihlášek: 12.10.2009.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná
a kde se objekt nachází. Kdo do 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.
Na minulé fotografii jste viděli vzácné
rokokové náhrobky z roku 1792 a 1790 na
bývalém hřbitově na Kostelním vrchu. Hřbitov
se rozkládal kolem kostela sv. Máří Magdalény
a sloužil do roku 1824. V areálu za kostelem
bývala empírová hřbitovní kaple postavena
v letech 1844-46. Zbouraná byla v šedesátých
letech minulého století. Nový hřbitov ve
Smetanově ulici (u lva) začal sloužit 1.10 1892.
Cenu -upomínkové předměty - tentokrát
získávají: Vladimír Kraus – Praha, Václav Hieke
a Igor Knapp.
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. Poznáte, kde jsme fotografovali
tentokráte?

Jako v Dolomitech
aneb Po neznačených
stezkách národního
parku
Pěší výlet s Jiřím Rakem, certifikovaným
průvodcem NP České Švýcarsko (tel.
731 608 647)
vás zavede do strhující oblasti Šrámových
kamenů v Saském Švýcarsku s vyhlídkami
do labského kaňonu. Odjezd vlastními auty
v sobotu 3. října 2009 v 9.30 z prostoru kolem
autobusové zastávky a zadního traktu Domu
Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Auta a jejich obsazení záleží na individuální
domluvě účastníků. Stravu a pití s sebou.
Návrat do Krásné Lípy kolem 19 hodiny.

Lidská práva v galerii
Na schodech
Jan
an Litomiský, zmocněnec Úřadu vlády ČR
pro
ro lidská práva a Jana Pešková z téhož úřadu
včera
čera zahájili výstavu dětských prací na téma
„Lidská
Lidská práva
p
ap
povinnosti“. Výstavu
ý
společně
p
připravily
řipravily
řipr
p
y děti ze ZŠ v Krásné Lípě,
p Amari klubu
aČ
Čačipenu
a jje k vidění
Galerii
čči
idě í v G
l ii Na
N schodech
h d h
na Městském úřadu v Krásné Lípě.
Výstava byla slavnostně otevřena v rámci
celostátní kampaně Stop násilí na dětech,
která se v Krásné Lípě uskutečnila ve čtvrtek
24. září. Součástí akce byl i seminář a panelová
diskuze s hosty na téma „Vzdělávání dětí ze
znevýhodňujícího prostředí k lidským právům“.
Ten se uskutečnil v krásnolipském kulturním
domě, kde se diskutovalo o prevenci týrání
dětí a roli rodiny, školy, státu a společnosti při
výchově dětí k lidským právům. Diskuze se
vedle učitelů, zástupců organizací pracujících
s dětmi a mládeží a pracovníků sociálních
odborů zúčastnili i někteří žáci devátých tříd
krásnolipské základní školy. Jeden z nich
hned na začátku diskuze předal dopis určený
ministrovi pro lidská práva Michaelu Kocábovi.
(vik)

Katalog sociálních
služeb Šluknovska
je na webu
K orientaci
orientaci v problematice
p
p
poskytování
y
sociálních
sociá
ál í h služeb
l ž b b
by lid
lidem Šl
Šluknovského
k
kéh
výběžku mohl pomoci Katalog poskytovatelů
výbě
sociálních a dalších služeb. Katalog je
sociá
k dispozici
dis
na adrese http://sluzby.krasnalipa.
cz, kde je zveřejněn seznam pro vyhledávání
sociálních a dalších služeb a organizací na
Šluknovsku.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb
si vzal za cíl získat co nejvíce informací
z 18 obcí, což představuje území na kterém
žije 54 tisíc obyvatel. Na tvorbě katalogu se
podíleli především poskytovatelé sociálních
služeb, uživatelé, občané a představitelé obcí
a jeho cílem je poskytnout lidem potřebné
informace tak, aby se mohli lépe zorientovat
v současné nabídce služeb. Katalog seznamuje
s poskytovateli sociálních služeb, s jejich
zaměřením na cílové skupiny a působnosti.
V katalogu služeb najdete také organizace,
které poskytují jiné služby nebo další aktivity
a programy. V katalogu je i vyhledávač, který
Vám umožní rychlé nalezení služby, kterou
potřebujete podle místa, druhu nebo cílové
skupiny. Informace o službách zveřejňuje
vždy každá z organizací za sebe a zodpovídá
za jejich správnost.
(r)
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Burza dětského oblečení
a hraček
Mateřské centrum Beruška pořádá
ve dnech 2 a 3. října 2009 burzu
dětského oblečení a hraček.
Místo konání: 1. patro
krásnolipského kulturního domu.
Příjem věcí k prodeji:
pátek 2.10. 16 – 18 hodin
Prodej:
sobota 3.10 8 – 10 hodin

Sbírka ošacení
Komunitní centrum Krásná Lípa
ve spolupráci s Diakonií Broumov,
o. s. vyhlašuje humanitární SBÍRKU
OŠACENÍ
- letního a zimního oblečení/
dámské, pánské,dětské/
- lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek
- domácích potřeb - nádobí bílé
i černé, skleničky – vše jen funkční
- vatovaných přikrývek, polštářů
(ne péřových) a dek
Věci, které nedávejte:
- obnošené boty, svetry, počítače,
jízdní kola, lyže
- dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
Věci, které lze věnovat po
předchozí dohodě:
- postele a nábytek
ÚTERÝ 6.10.
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
STŘEDA 7.10.
13:00 – 17:00
ČTVRTEK 8.10.
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
V Domě služeb Krásná Lípa,
přízemí vpravo.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Vzdělávání 2010-2011
Úřad práce Děčín – pobočka Rumburk
a Informační a poradenské středisko pro
volbu a změnu povolání pořádá 14. ročník
propagační výstavy VZDĚLÁVÁNÍ 2010-2011,
na které se prezentují střední školy a střední
odborná učiliště.
Výstava je určena především žákům, kteří
končí povinnou devítiletou školní docházku
a jejich rodičům, kteří zde získají informace
o možnostech studia a o požadavcích
u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách
a učilištích - a to přímo od zástupců těchto
škol.
Výstava se koná 9.-10.listopadu od 9:00 do
17:00 v Domě kultury v Rumburku.

Den úcty ke stáří
V sobotu 17. října od 15:00 se v kulturním
domě v Krásné Lípě bude konat tradiční Den
úcty ke stáří. K tanci i poslechu hraje oblíbený
Peleton ze Šluknova, připraveno bude i malé
občerstvení.

Zážitková pedagogika a Krásná Lípa - náš bezpečný
domov
V sobotu 17. října jste zváni na další akci
projektu Krásná Lípa - náš bezpečný domov.
Akce se uskuteční na Terénní základně Buk
v Krásné Lípě od 10:00 do 17:00.
Dopoledne se budete moci seznámit s výstupy
průzkumu a plánovacích aktivit,
který v roce 2009 probíhal v Krásné Lípě.
Odpoledne bude věnováno semináři Zážitková
pedagogika se Štěpánkou Holcmanovou.
Tento seminář je určen zejména pracovníkům
s dětmi a mládeží, ale mohou se ho zúčastnit
i další zájemci. Pro děti tu také bude připraveno

Workshop zejména pro
pracovníky s dětmi
a mládeží:
11: 30 – 17:00 seminář „Zážitková pedagogika“,
lektor Štěpánka Holcmanová
Náplň: zážitková pedagogika, týmová
spolupráce, společná reflexe, budování
důvěry, bezpečnost, dramaturgie kurzu, typy
programů.

Indiánský podzim
Se životem Indiánů se můžete seznámit
v sobotu 17. října mezi 13:00 a 17:00 na TZ Buk
v Krásné Lípě. Připraveny jsou výtvarné dílny,
hry i indiánská mini expozice s přednáškou.
Na závěr akce si všichni mohou opéct buřta
na možná posledním letošním táboráku.

Podzim v Českém Švýcarsku
s Václavem Sojkou
Vycházka podzimní přírodou v doprovodu
vynikajícího znalce národního parku. Sraz
v sobotu 3. října v 10:.00 v Rynarticích (točna
autobusu). Kontakt: Václav Sojka, 737 276 858,
v.sojka@npcs.cz.

Minulostí Českého
Švýcarska VI.
Seminář, který se koná ve čtvrtek a v pátek
15. a 16. října, je věnovaný kulturní historii
Českého Švýcarska (1.den) a doprovodné
exkurzi (2.den). Místo konání semináře: Děčín
- zámek (Státní okresní archiv - badatelna).
Doprovodná exkurze: podrobnosti budou
zveřejněny během září na www.npcs.cz.
Kontakt: Mgr. Natalie Belisová, 737 276 859,
n.belisova@npcs.cz

Výstava přibližuje historii
českolipského kláštera
Do konce října je v ambitech rumburské
Lorety k vidění výstava Augustiniánský klášter
v České Lípě. Dobové fotografie, dokumenty
a plány na pěti velkoformátových panelech
přibližují historii řádu augustiniánů, založení
českolipského kláštera, vytvoření klášterního
gymnázia, historickou podobu klášterní
křížové chodby a českolipskou Loretu.
V rámci doprovodného programu je na
sobotu 3. 10. 2009 od 14.00 hod. v ambitech
rumburské Lorety připravena populárně
naučná přednáška v podání autora výstavy
– Ladislava Smejkala. Návštěvníci se budou
moci seznámit s kulturním a historickým
významem českolipského kláštera, jeho
stavebním vývojem a využitím. Výstava je
přístupná od úterý do soboty mezi 10:00 až
17:00. pořádá ji Římskokatolická farnost –
děkanství Rumburk. Vstupné je 15 Kč.

Indiánské odpoledne a pro všechny pak
táborák a občerstvení.
Program:
• 10:00 Zahájení akce
• 10:15 Představení výstupů projektu Krásná
Lípa – náš bezpečný domov
• 10:45 Představení projektů z oblasti
sociálních služeb
• 11:30 Prohlídka výstavních panelů
k výstupům projektu
• 13:00 Akce pro děti - Indiánské odpoledne,
neformální diskuse u táboráku

Přijďte si zahrát!
V sobotu 3. října se v restauraci U Kuruce
koná jubilejní desátý mariášový turnaj, který
je zařazen do soutěže o titul „Mariášový král
tolštejnského panství“. Hraje se dvacetníková
„trojka“, začátek v 9:00 hodin, startovné
80,- Kč. Každý účastník obdrží diplom, tradiční
likér a drobný dárek.

INTENSIVE STREET DANCE
WEEKEND
Chcete se stát muzikálovou hvězdou? Nebo
se jen naučit Hip hop? Máte jedinečnou
možnost!
9. - 11. října se v tělocvičně ve Sportovním
areálu Českého Švýcarska koná Intensive
Street Dance Weekend. Více informací
naleznete na www.krasnalipa.cz.

Oratorium ke cti sv. Pavla
Netradiční spojení vážné hudby s moderní,
doplněné navíc o divadelní vystoupení
nabídne říjnové vystoupení v klášterním
kostele v Rumburku. Oratorium ke cti svatého
Pavla z pera Patrika Englera v letošním roce
nastudoval Vilémovský chrámový sbor,
north-crossová kapela Toxic People, děti ze
ZŠ Vilémov a žáci ZUŠ Šluknov. V duchovní
opeře vystupuje na šest desítek účinkujících,
kteří návštěvníky provedou životem svatého
Pavla. Rozsáhlá hudební skladba, napsaná
v moderním stylu, se představí v neděli
4. 10. 2009 od 16.00 hod. v klášterním kostele
sv. Vavřince v Rumburku. Vystoupení pořádá
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Vstupné je dobrovolné.

Aerobik a jóga ve
Sportovním areálu
Každou středu si do tělocvičny ve Sportovním
areálu Českého Švýcarska můžete přijít
zacvičit: od 19:00 na hodinu aerobiku a od
20:00 na hodinu jógy.
AEROBIK-BODY FORM
Přijďte si vyzkoušet nové cvičební formy
převážně na oblast problémových partií.
Jedná se o cvičení, které výrazně napomáhá
ke spalování tuků a k dokonalému formování
postavy s použitím pomůcek - míče overbally,
činky a gumy. Sebou si vezměte podložku
a pití.
Joga-pro tělo a duši
Cvičení je vhodné pro všechny věkové
skupiny. Jednoduchost cviků vám umožní
zlepšit svalovou sílu, pružnost, vitalitu. Plynulé
cvičení udržuje fyzickou kondici, spaluje
tukové vrstvy, odstraňuje některé zdravotní
problémy (bolesti hlavy, zad, celulitidu,
psychické obtíže,..) a také udržuje tělo a mysl
v celkové pohodě. Nezapomeňte podložku
a teplejší
oblečení - kvůli závěrečné relaxaci.
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Nakresli lamu guanako
Poslední zářijový den - 30.9. - skončila výtvarná
soutěž nakresli lamu guanako. Výsledky
budou oznámeny po 15. 10. 2009. Kao a Wiky
děkují všem dětem za krásné obrázky.
(hv)

PŘEHLED KROUŽKŮ V ZŠ

PONDċLÍ

Kroužek keramiky - první
schůzka
Chcete se naučit vyrábět nejrůznější věci
z keramické hmoty, chcete si vyzkoušet točení
na kruhu?. Přijďte ve čtvrtek 15. října na
první schůzku kroužku keramiky do výtvarné
dílny ZŠ v Krásné Lípě od 15:00 do 16:30. Co
si vyrobíte, si můžete po dokončení odnést
domů. Poplatek je 10 Kč za každou schůzku.
Přihlášky si rozdáme první hodinu.
Těší se na Vás Hanka
Keramika pro dospělé
Každý čtvrtek od 17 hod. v komunitním centru
v Krásné Lípě – bývalý Dům služeb. Poplatek
50 Kč.

Souboj bicepsů
V sobotu 3. října od 14:00 se v Továrně –
domě volného času v Krásné Lípě ve fitness
uskuteční silový závod ve třech kategoriích –
muži do 80 kg, muži nad 80 kg a ženy. Soutěžit
se bude v počtu bicepsových zdvihů s EZ
činkou během 1 minuty. Startovné 70,- Kč.
Připraveny jsou hodnotné ceny.

Program kina
Krásná Lípa - říjen
VZHŮRU DO OBLAK
úterý 6. 10.
od 17.3o hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

V dalším originálním animovaném filmu z dílny
studia Pixar se setkáme se staříkem, který díky
nafukovacím balónkům vzlétne i se svým domkem a neplánovaným vetřelcem do nebe.
96 min. ČESKÁ VERZE.

MUŽI V ŘÍJI
úterý 13. 10.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Nový český film odehrávající se v malé jihomoravské vesničce. Její obyvatelé se snaží
o uskutečnění mistrovství Evropy v ojedinělé,
avšak zajímavé disciplíně a to ve vábení
jelenů. 114 min.

HANEBNÝ
PARCHANTI
středa 21.10.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Od 12ti let

Film režiséra Quentina Tarantina nás zavede
do Francie druhé světové války, kde skupina
amerických vojáků šíří strach po celé třetí říši
a vrací Němcům jejich brutalitu i s úroky.
153 min.

MAMMA MIA
úterý 27.10.
od 18.oo hod

Vstupné 60,- Kč
Ml.přístupno

Jedním z nejúspěšnějších filmů minulého
roku s Meryl Streep v hlavní roli si navodíme
atmosféru před koncertem skupiny ABBA REVIVAL, který se do krásnolipského kina chystá
1.12.2009 od 19 hod.

ÚTERÝ

STěEDA

ýTVRTEK

MAX.
POýET POZNÁMKA
DċTÍ

HODINA

KROUŽEK

MÍSTO

VEDOUCÍ

13:30-15:00

SBOREýEK

1.TěÍDA

Sieberová
Kotuliþová

1.,2.,3.,4.,5.roþník

13:30-14:30
13:00-13:45
13:45-14:30

KROUŽEK ZPċVU
DYSLEXIE 1X za 14dní
DYSLEXIE 1X za 14dní

Otradovská
Litošová
Litošová

4. - 9.roþník
4.-5..roþník
6.roþník

15:20-16:05

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

HUDEBNA
1.TěÍDA
1.TěÍDA
MULTIMED.
POýÍTAýOV.

Melichar

4.-9.roþník

15:10-16:00

ěECKO-ěÍMSKÝ ZÁPAS

KINO

Durec

1. - 9.roþník

7:00- 7:40

NċMýINA

2.TěÍDA

Schwarzová

2.roþník (+1.roþ.)

14:00-14:45

FRANCOUZŠTINA

6.TěÍDA

Salovová

6.roþník

13:00-14:00
13:00-13:45
13:00-15:00
13:30
13:30-14:30
14:00-15:00
14:00-15:00

MUZIKÁLOVÝ TANEC
DYSLEXIE
KěINIýÁNEK
DOVEDNÉ RUCE
DRAMATICKÝ
POýÍTAýE 1X ZA 14dní
MALÝ ŽURNALISTA

KINO
3.B
KINO

POýÍTAýOV.
INTER.UýEB.

Skokanová
Nekolová
Brabníková
Malypetrová
Švecová
Sieber
ýapková,Alfer

15:20

KěINIýÁNEK

KINO

Brabníková

16:30-17:30
7:00-7:45
11:50-12:20

PLETENÍ+HÁýKOVÁNÍ
DYSLEXIE - neintegr.
ANGLIýTINA

Otradovská

13:30-15:00

TANEýNÍ

14:00-15:00

AEROBIC

14:00-15:00

DYSLEXIE

15:00

KERAMIKA

13:45-14:45

POHYBOVÉ HRY

15:10-16:00

ěECKO-ěÍMSKÝ ZÁPAS

DEN

1.TěÍDA

Švecová
Kindermannová
Sieberová

tČlocviþna

5

2.,3.tĜídy
3.,4.,5., roþník
6.-9.roþník

10

2.-9. roþník
6.-9. roþník

6
15

1.+2.roþník
3.,4.,5.roþník

Hanková
Malypetrová
Volfová

tČlocviþna

Pfeiferová

PÁTEK

USNESENÍ

KINO

Durec

1.-9.roþník

USNESENÍ USNESENÍ

z 18. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10.09.2009
1. Zpráva o plnění úkolů ze 17. ZZM
Usnesení ZM č. 18 – 01/2009
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů ze 17. zasedání ZM předloženou místostarostkou města Janou
Gálovou bez připomínek.
2. Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí roku 2009
Usnesení ZM č. 18 – 02/2009
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření města Krásná Lípa za 1. pololetí roku 2009 předloženou
předsedou ﬁnančního výboru Karlem Benešem bez připomínek.
3. Zpráva o činnosti p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 03/2009
ZM schvaluje zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy, p. o. Krásná Lípa předloženou
ředitelkou školy RNDr. Ivanou Preyovou s touto připomínkou:
Jaroslav Stibor – poděkování RNDr. Ivaně Preyová za vedení školy.
4. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 18 – 04/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
a) prodej pozemku v Pivovarské ulici
b) oprava mostku přes odtok z Cimráku ve Smetanově ulici
c) stav mostku u nemovitosti Dlouhý Důl č. 21
5. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 05/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 231/1 o výměře 1460 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
Petru a Adéle Zrubeckým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 23 za cenu 62 100 Kč (nad základní výměru
51 100 Kč, porosty 11 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
6. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 06/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 739 o výměře 64 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Renatě Sochůrkové, Krupka, Angreštový sad 338 a Halině Kotkové, Teplice, Sochorova 1313 za
cenu 2 280 Kč (do základní výměry 1 280 Kč, porosty 1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
7. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 07/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 224 o výměře 1421 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
Heleně Vojtěchovské, Krásná Lípa, Vlčí Hora 18 za cenu 58 540 Kč (nad základní výměru 56 840,
porosty 1 700 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
8. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 18 – 08/2009
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2383/2 o výměře 225 m2 a p. p. č. 3029/2 o výměře 109 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Jaroslavě Koubkovým, Krásná Lípa, Bendlova
939/20 za cenu 6 680 Kč (do základní výměry 6 680 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
9. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 18 – 09/2009
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem pastvy
Gabriele Sedláčkové a Václavu Pešťákovi, Krásná Lípa, Kyjov 109.
10. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 10/2009
ZM schvaluje 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.
11. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 11/2009

ZM na základě oddělení části pozemku a jeho vytyčení v terénu neschvaluje prodej p. p. č. 1952/5,
k. ú. Krásná Lípa Andree Shejbalové, Krásná Lípa, Krásný Buk 65.
12. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 18 – 12/2009
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2941 o výměře 79 m2 a části p. p. č. 2940 o výměře 4 m2, vše k.
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Margitě a Josefu Pakandlovým, Krásná Lípa, Malátova 5
za cenu 1 245 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
13. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 13/2009
ZM projednalo žádost ﬁrmy Kámen a ztvárnění, s. r. o, Krásná Lípa, Pražská 264 a neschvaluje
snížení kupní ceny p. p. č. 400/1, k. ú. Krásná Lípa.
14. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 18 – 14/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 9-33/2008 ze dne 27. 3. 2008 a usnesení ZM č. 16-33/2009 ze dne 26. 3.
2009 o prodeji p. p. č. 1962/9 a p. p. č. 1962/10, vše k. ú. Krásná Lípa Martině a Tomáši Královým,
Roztoky, Olbrachtova 811 a schvaluje vrácení zálohy kupní ceny ve výši 51 570 Kč.
15. Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení ZM č. 18 – 15/2009
ZM vydává JUDr. Evě a Ing. Pavlu Ruthovým, Varnsdorf, souhlas s prodejem části p. p. č. 343/3, k.
ú. Kyjov u Krásné Lípy, Jiřímu a Aleně Jánišovým, dle předloženého návrhu.
16. Byty
Usnesení ZM č. 18 – 16/2009
ZM schvaluje novaci nájemní smlouvy č. 2008/25/27 - 210 a smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy č. 2008/40/27 - 211 uzavřené s Lenkou Havlinovou, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12A
a Karlem Homolkou, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12A, dle předloženého návrhu.
17. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách
Usnesení ZM č. 18 – 17/2009
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Irenou
Fundovou, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 625/53, dle předloženého návrhu.
18. Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách
Usnesení ZM č. 18 – 18/2009
ZM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty s Lenkou
Vodovou, bytem Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11, dle předloženého návrhu.
19. Jednostranné zvýšení nájemného
Usnesení ZM č. 18 – 19/2009
ZM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z městských bytů vyplývající ze zákona 107/2006
Sb., s účinností od 1. 1. 2010 o 10%.
20. Organizační složka města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 20/2009
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0390 T - klub
s účinností od 15. 7. 2009 vč.
21. NOVÉ BYTY, družstvo
Usnesení ZM č. 18 – 21/2009
ZM schvaluje ukončení účasti města Krásná Lípa a Křinice Krásná Lípa, s. r. o. ve společnosti NOVÉ
BYTY, družstvo a ukládá realizaci místostarostce města.
22. Odpis pohledávek
Usnesení ZM č. 18 – 22/2009
ZM schvaluje odpis promlčených a nepromlčených pohledávek k rozpočtovým příjmům města
Krásná Lípa k 30. 6. 2009 v celkové výši 25 208 Kč, dle předloženého návrhu.
23. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - dodatek
Usnesení ZM č. 18 – 23/2009
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
24. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady
Usnesení ZM č. 18 – 24/2009
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ZM schvaluje změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa,
dle předloženého návrhu.
25. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2009
Usnesení ZM č. 18 – 25/2009
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 6. 4. 2009, k 27. 5. 2009
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
26. Relax Krásná Lípa, p. o. - dodatek
Usnesení ZM č. 18 – 26/2009
ZM schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny p. o. Relax Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
27. Relax Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady
Usnesení ZM č. 18 – 27/2009
ZM schvaluje změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
28. Relax Krásná Lípa, p. o. - prominutí úhrady vratného příspěvku
Usnesení ZM č. 18 – 28/2009
ZM schvaluje prominutí úhrady vratného příspěvku od příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa
na zahájení provozu Sportbaru ve výši 348 603 Kč.
29. Relax Krásná Lípa, p. o. - poskytnutí účelového příspěvku
Usnesení ZM č. 18 – 29/2009
ZM neschvaluje poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci Relax Krásná Lípa na
úhradu dluhu u společnosti RWE Energie, a. s. ve výši 124 441 Kč.
30. Relax Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 18 – 30/2009
ZM schvaluje 1. Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa.
31. Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekt
Usnesení ZM č. 18 – 31/2009
ZM schvaluje na základě splnění podmínek usnesení ZM č. 17-40/2009 realizaci projektu
Flexibilně pro odlehčovací služby.
32. Rozšíření p. o. Kostka Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 32/2009
ZM schvaluje rozšíření činnosti Kostka Krásná Lípa, p. o. k 15. 9. 2009 o provozování T - klubu,
zařízení pro děti a mládež za podmínky zajištění provozu v minimálně stávajícím rozsahu.
33. Rozšíření p. o. Kostka Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 33/2009
ZM schvaluje rozšíření činnosti Kostka Krásná Lípa, p. o. o provozování Komunitního centra k 15. 9.
2009 za podmínky zajištění provozu v minimálně stávajícím rozsahu.
34. Kostka Krásná Lípa, p. o. - dodatek
Usnesení ZM č. 18 – 34/2009
ZM schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
35. Kostka Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady
Usnesení ZM č. 18 – 35/2009
ZM schvaluje změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
36. Roční odpisový plán p. o. Kostka pro rok 2009
Usnesení ZM č. 18 – 36/2009
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa (dále jen Kostka)
pro rok 2009, dle předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku
(investičního fondu) p. o. Kostka ve výši 15 563 Kč.

37. Kostka Krásná Lípa, p. o.
Usnesení ZM č. 18 – 37/2009
ZM projednalo žádost p. o. Kostka Krásná Lípa o navýšení příspěvku pro rok 2009 a schvaluje jeho
navýšení o 46 000 Kč z org. složky 0390 - T - klub.
38. Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočtové opatření
Usnesení ZM č. 18 – 38/2009
ZM schvaluje rozpočtové opatření p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
39. 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 39/2009
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2009
v předloženém znění.
40. Ručení na úvěr o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení ZM č. 18 – 40/2009
ZM opakovaně projednalo problematiku ﬁnancování projektů o. p. s. České Švýcarsko a předběžně
schvaluje ručení nemovitým majetkem města – maximálně v rozsahu dva domy na náměstí,
pozemková parcela o výměře cca 10 ha, a to na poskytnutí úvěru ve prospěch společnosti České
Švýcarsko, o. p. s. na realizaci projektů podporovaných z fondů EU a státního rozpočtu a za
předpokladu splnění následujících základních podmínek:
a) jasně speciﬁkovat řešení celé potřeby ﬁnancování v trvání minimálně předpokládaných lhůt
realizace řádně schválených projektů s dostatečnou ﬁnanční a časovou rezervou vč. znalosti
ostatních smluvních vztahů
b) návrh na řešení dalších projektů ze strany společnosti ČŠ o. p. s.
c) předložení konkrétních návrhů a speciﬁkace přínosů pro město s maximalizací efektů z projektů
pro oblast východního Českého Švýcarska a města Krásná Lípa v členění předávání konkrétních
produktů a realizovaných opatření na území města a nákup služeb od městských zařízení
a věřitele
d) za účelem přípravy, koordinace a následné kontroly vytvoří RM se zástupci věřitele poradní
orgán, který bude formulovat příslušné smlouvy a dohlížet na jejich plnění.
ZM ukládá RM předložit konkrétní přínosy pro město, jejich zajištění a jednotlivé smlouvy na celé
ﬁnancování ke schválení ZM, dle rámcového schématu.
41. Elektrárna
Usnesení ZM č. 18 – 41/2009
ZM projednalo materiál ﬁrmy Komaxo, s. r. o., Kolín ve věci dodávek tepla pro sídliště a výroby
elektrické energie v areálu kotelny v Mánesově ulici a neschvaluje záměr na dodávky tepla
a zřízení výrobny elektrické energie na spalování uhlí a tzv. biomasy ve městě.
42. Kanalizace 2. etapa
Usnesení ZM č. 18 – 42/2009
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a schvalování opakovaně podávané
žádosti o dotaci z OPŽP.
43. Regenerace náměstí
Usnesení ZM č. 18 – 43/2009
ZM se seznámilo s postupem prací na projektu Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě Centrum Českého Švýcarska II, realizovaného za podpory ROP NUTS II Severozápad.
ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 k SOD č. 2009/11/14 - 40 na realizaci díla Regenerace
Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum Českého Švýcarska II, kterým se řeší několik drobných
úprav rozsahu díla a likvidace staré ekologické zátěže. ZM v tomto smyslu bere na vědomí i obsah
Oznámení příjemce o změnách v projektu Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, dle
příslušných metodických pokynů.

USNESENÍ

44. Mostek v ul. Mánesova
Usnesení ZM č. 18 – 44/2009
ZM bere na vědomí řešení havarijního stavu mostku přes Křinici v ul. Mánesova, dle předložené
PD a v rozsahu nabídkové ceny, dle schválení RM. Realizace se uskuteční za ﬁnanční účasti SčVK
Ústí nad Labem.
45. Územní plán Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 18 – 45/2009
ZM projednalo a schvaluje zadání územního plánu Krásná Lípa, v předloženém znění dle § 47,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
46. Územní plán Krásná Lípa- doplňující podklady
Usnesení ZM č. 18 – 46/2009
ZM na základě stanovisek dotčených orgánů k návrhu zadání územního plánu Krásná Lípa,
ve kterých nebyl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast ani
negativní ovlivnění soustavy Natura 2000, schvaluje jako doplňující materiál pořízení Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.
47. Nákup techniky – kontejnerový nosič
Usnesení ZM č. 18 – 47/2009
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2009/33/11 – 235 mezi městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
Krásná Lípa a ﬁrmou Jaroslav Červenka, IČ: 45457786, Hrobice 128, Slušovice ve věci koupě
traktorového kontejnerového nosiče za celkovou cenu 150 tis. Kč.
48. Obecně závazné vyhlášky
Usnesení ZM č. 18 – 48/2009
ZM schvaluje OZV č. 1/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního
prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města, dle předloženého návrhu. ZM schvaluje OZV č.
2/2009 o ochraně nočního klidu, dle předloženého návrhu. ZM schvaluje OZV č. 3/2009, kterou se
upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle předloženého návrhu.
49. Zrušení prodeje vozidla
Usnesení ZM č. 18 – 49/2009
ZM ruší usnesení ZM č. 16 - 68 ze dne 26. 3. 2009 o prodeji hasičského vozidla AVIA DC 78-91
Sboru dobrovolných hasičů Obora 120, Louny z důvodu nezájmu kupujícího.
50. Kostka Krásná Lípa, p. o. – účelově vázaný příspěvek
Usnesení ZM č. 18 – 50/2009
ZM schvaluje účelově vázaný příspěvek p. o. Kostka Krásná Lípa na nákup užitkového vozu do výše
200 tis. Kč. ZM ukládá RM, aby ve spolupráci s ředitelkou p. o. zajistila výběr automobilu.
51. Vyplácení odměny
Usnesení ZM č. 18 – 51/2009
ZM schvaluje ukončení vyplácení odměny neuvolněnému členu ZM Mgr. Petru Hořeňovskému
od 1. 9. 2009 na vlastní žádost.
52. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 18 – 52/2009
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM: a) řešení prodeje
části pozemku p. p. č. 1444/1 a části p. p. č. 771/1, vše k. ú. Vlčí Hora,
b) Jana Chvátalová – doplnit parkoviště v Nemocniční vodorovných značením,
c) Josef Myšák – řešení závad na Pražské ulici,
d) Josef Myšák – umístění lavičky v prostoru bývalé ČOV.
Ověřovatelé: Karel Beneš, Berthold Vorlíček
Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarostka: Jana Gálová
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z 54. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 03.09.2009
I. Hlavní program
Regenerace náměstí - Usnesení RM č. 54 - 01
RM projednala postup prací na projektu Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum
Českého Švýcarska II, realizovaného za podpory ROP NUTS II Severozápad.
RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k SOD č. objednatele: 2009/11/14 - 40 na realizaci díla
Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě - Centrum Českého Švýcarska II, kterým se řeší
několik drobných úprav rozsahu díla a likvidace staré ekologické zátěže.
RM v tomto smyslu zároveň schvaluje obsah Oznámení příjemce o změnách v projektu Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad, dle příslušných metodických pokynů.
Mostek v ul. Mánesova - Usnesení RM č. 54 - 02
RM schvaluje řešení havarijního stavu mostku přes Křinici v ul. Mánesova, dle předložené PD
a v rozsahu nabídkové ceny. Realizace se uskuteční za ﬁnanční účasti SčVK Ústí nad Labem. RM
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a dalším vedením a řízením této akce.
II. Došlá pošta
Převod pozemků - Usnesení RM č. 54 - 03
RM vyhlašuje záměr obce převést pozemky: p. p. č. 1753/4 o výměře 175 m2, k. ú. Krásná Lípa; st.
p. č. 1380 o výměře 2 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 54 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 231/1 o výměře 1460 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Petru a Adéle Zrubeckým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 23 za cenu 62 100 Kč (nad základní
výměru 51 100 Kč, porosty 11 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 54 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 739 o výměře 64 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Renatě Sochůrkové, Krupka, Angreštový sad 338 a Halině Kotkové, Teplice, Sochorova
1313 za cenu 2 280 Kč (do základní výměry 1 280 Kč, porosty 1 000 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 54 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2941 o výměře 79 m2 a části p. p. č. 2940 o výměře
4 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Margitě a Josefu Pakandlovým, Krásná Lípa,
Malátova 5 za cenu 1 245 Kč. Kopující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 54 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 224 o výměře 1421 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení
zahrady Heleně Vojtěchovské, Krásná Lípa, Vlčí Hora 18 za cenu 58 540 Kč (nad základní výměru
56 840, porosty 1 700 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 54 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2383/2 o výměře 225 m2 a p. p. č. 3029/2 o výměře
109 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Jaroslavě Koubkovým, Krásná
Lípa, Bendlova 939/20 za cenu 6 680 Kč (do základní výměry 6 680 Kč). Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 54 - 09

RM projednala žádost ﬁrmy Kámen a ztvárnění, s. r. o, Krásná Lípa, Pražská 264 a doporučuje ZM
neschválit snížení kupní ceny p. p. č. 400/1, k. ú. krásná Lípa.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 54 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za
účelem pastvy Gabriele Sedláčkové a Václavu Pešťákovi, Krásná Lípa, Kyjov 109 z důvodu prodeje
pozemků jinému zájemci.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 - 11
RM podle čl. V odst. 4 odstupuje od smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/23/15-107, nájemce
Gabriela Sedláčková, Václav Pešťák, Krásná Lípa, Kyjov 109.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 - 12
RM schvaluje pronájem p. p. č. 912/5 o výměře 1111 m2 a části p. p. č. 1992/1 o výměře 20000
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem sekání trávy Petru Dastychovi, Krásná Lípa, Komenského 11.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 54 - 13
RM schvaluje pronájem p. p. č. 355/4 o výměře 136 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady
ﬁrmě LIVECOM Plzeň, s. r. o., Špálova 276/2.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 54 - 14
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1444/5 o výměře 5712 m2 a p. p. č. 771/1 o výměře 2812 m2, vše
k. ú. Vlčí Hora za účelem pastvy Alexandře Banatové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 54 - 15
RM schvaluje pronájem p. p. č. 679/1 o výměře 958 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Beátě Vychodilové, Kopřivnice, Obr. míru 705 za podmínky úhrady dluhu poplatku za odpady.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 54 - 16
RM schvaluje pronájem p. p. č. 674 o výměře 1422 m2 a p. p. č. 672 o výměře 482, vše k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Kateřině Němcové, Krásná Lípa, Jugoslávská 84/2 za podmínky
úhrady dluhu poplatku za odpad.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 54 - 17
RM projednala žádost Jaroslava Dostála, Varnsdorf o pronájem pozemku p. p. č. 233, k. ú. Kyjov za
účelem provozování stánku s občerstvením a žádost neschvaluje.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 54 - 18
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1335, k. ú. Krásná Lípa z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle
předloženého návrhu.
Souhlas s prodejem pozemku - Usnesení RM č. 54 - 19
RM doporučuje ZM vydat JUDr. Evě a Ing. Pavlu Ruthovým, Varnsdorf, souhlas s prodejem části
p. p. č. 343/3, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, dle předloženého návrhu Jiřímu a Aleně Jánišovým.
Byty - Usnesení RM č. 54 - 20
RM schvaluje Liboru Cejnarovi, Rumburk, Smetanova 1274/3 podnájem bytu č. 28, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a pro Stanislava Krále, bytem Krásná Lípa, Studánecká 474/21.
Byty - Usnesení RM č. 54 - 21
RM doporučuje ZM schválit převod práv a závazků vyplývajících ze smluv č. 2008/25/27-210 a č.
2008/40/27-211 na byt č. 9, Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa výhradně na Lenku Havlinovou.

Nebytové prostory - Usnesení RM č. 54 - 22
RM schvaluje nájemní smlouvu na objekt Křinické náměstí 7/12, Krásná Lípa Tomášovi
Hemmerovi, Varnsdorf, Truhlářská 2103, dle předloženého návrhu.
Telefony - Usnesení RM č. 54 - 23
RM schvaluje prodloužit smlouvu č. 2008/19/18 - 216 s ﬁrmou Vodafone Czech Republic a. s., na
poskytování služeb o dalších 12 měsíců.
III. Různé
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 54 - 24
RM schvaluje předávací protokol s Josefem Galbavým, Nemocniční 1731, Varnsdorf na objekt
Křinické náměstí 7/12, Krásná Lípa, dle předloženého návrhu a neschvaluje proplacení
požadovaných náhrad.
Jednostranné zvýšení nájemného - Usnesení RM č. 54 - 25
RM doporučuje ZM schválit jednostranné zvýšení nájemného z městských bytů vyplývající ze
zákona 107/2006 Sb., dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2010 o 10%.
Organizační složka města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 54 - 26
RM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny organizační složky města Krásná Lípa org. 0390 T-klub
s účinností od 15. 7. 2009 vč.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2009 - Usnesení RM č. 54 - 27
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 6. 4. 2009, k 27. 5. 2009
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení RM č. 54 - 28
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny p. o. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady - Usnesení RM č. 54 - 29
RM doporučuje ZM schválit změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Inventarizace - RELAX Krásná Lípa, p. o. - Usnesení RM č. 54 - 30
RM schvaluje pokyn (harmonogram) k provedení inventarizace v roce 2009 v příspěvkové
organizaci RELAX Krásná Lípa v předloženém znění.
Relax Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení RM č. 54 - 31
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 5 zřizovací listiny p. o. Relax Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Relax Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady - Usnesení RM č. 54 - 32
RM doporučuje ZM schválit změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace Relax
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Relax Krásná Lípa, p. o. - prominutí úhrady vratného příspěvku
Usnesení RM č. 54 - 33
RM doporučuje ZM schválit, na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Relax Krásná
Lípa Věry Povolné, prominutí úhrady vratného příspěvku na zahájení provozu Sportbaru ve výši
348 603 Kč.
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Relax Krásná Lípa, p. o. - žádost o poskytnutí účelového příspěvku
Usnesení RM č. 54 - 34
RM doporučuje ZM neschválit, na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Relax Krásná
Lípa Věry Povolné, poskytnutí účelového příspěvku na úhradu dluhu u společnosti RWE Energie,
a. s. ve výši 124 441 Kč.
Relax Krásná Lípa, p. o. - 1. rozpočtové opatření - Usnesení RM č. 54 - 35
RM doporučuje ZM schválit 1. Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - dodatek - Usnesení RM č. 54 - 36
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Hlavní zásady - Usnesení RM č. 54 - 37
RM doporučuje ZM schválit změnu Hlavních zásad hospodaření příspěvkové organizace Kostka
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní předpisy - Usnesení RM č. 54 - 38
RM schvaluje Směrnici pro stanovení odpisového plánu p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Rozšíření p. o. Kostka Krásná Lípa - Usnesení RM č. 54 - 39
RM doporučuje ZM schválit rozšíření činnosti Kostka Krásná Lípa, p. o. k 15. 9. 2009 o provozování
Komunitního centra za podmínky zajištění provozu v minimálně stávajícím rozsahu.
RM ukládá Janě Gálové připravit do ZM veškeré podklady pro rozšíření činnosti p. o. Kostka Krásná
Lípa a ve spolupráci s její ředitelkou Hanou Volfovou zajistit rozšíření v uvedeném termínu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - Usnesení RM č. 54 - 40
RM projednala žádost p. o. Kostka Krásná Lípa o navýšení příspěvku pro rok 2009 a doporučuje ZM
schválit jeho navýšení o 46 000 Kč z org. složky 0390 - T-klub.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - rozpočtové opatření - Usnesení RM č. 54 - 41
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření p. o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekty - Usnesení RM č. 54 - 42
RM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa zpracování žádostí o dotaci na projekty:

a) Prevence při sociálním začleňování na Šluknovsku (MPSV),
b) Podpora vytváření nových pracovních míst (MPSV),
c) Učíme se jeden od druhého (Nadace ČEZ),
s tím, že před podáním budou žádosti předloženy RM ke schválení.
Terénní služba - Usnesení RM č. 54 - 43
RM schvaluje přípravu projektu na zajištění terénní služby pro rok 2010.
Komunitní centrum - Usnesení RM č. 54 - 44
RM ruší usnesení RM č. 53-31 ze dne 6. 8. 2009 z důvodu nemožnosti provést realizaci změny
užívání, dle současného stavu.
Výrobna elektrické energie a teplo pro sídliště - Usnesení RM č. 54 - 45
RM projednala materiál ﬁrmy Komaxo, s. r. o. Kolín ve věci dodávek tepla pro sídliště a výroby
elektrické energie v areálu kotelny v Mánesově ulici a doporučuje ZM neschválit záměr zřídit ve
městě výrobnu elektrické energie na spalování uhlí a tzv. biomasy.
Kanalizace - 2. etapa - Usnesení RM č. 54 - 46
RM bere na vědomí poslední verzi Finanční analýzy a rozpočet projektu 2. etapa výstavby
kanalizace a ukládá starostovi města informovat generálního ředitele SVS, a. s. Teplice o aktuálním
stavu přípravy akce a nutnosti zrealizovat jako investici SVS výstavbu vodovodu v dotčených
ulicích města.
Upozornění ﬁnančního úřadu - Usnesení RM č. 54 - 47
RM bere na vědomí upozornění ředitelky ﬁnančního úřadu a dalších institucí o zásadním propadu
podílu obcí na daních a ukládá vedoucí ﬁnančního odboru, aby ve spolupráci s ﬁnančním výborem
ZM zpracovala návrh dalších úspor příp. zrušení některých výdajů rozpočtu města na rok 2009.
Ručení za půjčku České Švýcarsko o. p. s. - Usnesení RM č. 54 - 48
RM projednala informace o ﬁnancování projektů společnosti České Švýcarsko, o. p. s. a doporučuje
ZM předběžně schválit schéma postupu pro případ, že bude nutný závazek města Krásná Lípa.
Nákup techniky – kontejnerový nosič - Usnesení RM č. 54 - 49
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu č. 2009/33/11 – 235 mezi městem Krásná Lípa,
Masarykova 246/6, Krásná Lípa a ﬁrmou Jaroslav Červenka, IČO: 45457786, Hrobice 128,
Slušovice ve věci koupě traktorového kontejnerového nosiče za celkovou cenu 150 tis. Kč.

Obecně závazné vyhlášky - Usnesení RM č. 54 - 50
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 1/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně
životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města, dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 2/2009 o ochraně nočního klidu, dle předloženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit OZV č. 3/2009 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 54 - 51
RM schvaluje program kina, plány akcí v kulturním domě a ve městě na září 2009, dle
předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 54 - 52
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc červenec 2009 předložený kronikářem
Ivanem Jaklem.
IV. Informace - Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Kostka Krásná Lípa, p. o. - ve věci změny pravidel ve způsobu výplaty zaměstnanců,
- Žádost obyvatel Nemocniční 1089-1090 o opravu silnice k hlavnímu nádraží Krásná Lípa
a úpravu zeleně v okolí panelových domů,
- Dopis z MŽP ze dne 24. července 2009 ve věci Kanalizace Krásná Lípa - 2. etapa,
- NOVASOL s. r. o., Praha 1 - dohoda o pokračování smlouvy o zprostředkování pronájmu objektu,
- Zpráva T-Klubu Krásná Lípa o činnosti za měsíc červenec,
- Poděkování za spolupráci v souvislosti s povodněmi od HZS Ústeckého kraje a občanského
sdružení Diakonie Broumov,
- Zápis z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne 3. července 2009,
- Statistika návštěvnosti městské knihovny za měsíc srpen 2009,
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ č. 08/2009.
Informace
RM projednala tento zápis:
- Zápis ze 27. schůzky ﬁnančního výboru ze dne 1. 9. 2009,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 1. 9. 2009.
Jana Gálová
Ing. Zbyněk Linhart

S prázdninami se rozloučili společně - děti i rodiče
Dvanáct disciplín čítala tradiční školní akce nazvaná
„Loučení s prázdninami.“ Tradiční je i to, že společně
soutěží šestičlenná družstva složená z rodičů a dětí (3
děti a 3 rodiče) a nutno podotknout, že letošní účast
byla skutečně obrovská a navíc na všech účastnících
bylo vidět, že makali, co jim síly stačily. Však odměnou za
1. místo byla částka 2500,- Kč, za 2. místo 1500,- Kč a za
3. místo 1000,- Kč. Soutěžily děti z 1. až 8. třídy, deváté
ročníky pomáhaly s přípravami a průběhem soutěže.
Družstva byla rozdělena do dvou kategorií. 1.kategorie:

Za historií Krásné Lípy
V pátek 18.09 2009 jsme se my, žáci
9. A, po první vyučovací hodině sešli s naší
partnerskou třídou 5.B. Od školy jsme šli
nahoru k Zámečku, kde jsme se dozvěděli,
kdo založil Zámeček a kdo dál v něm žil.
Pokračovali jsme dál až k sídlu Správy
Národního parku České Švýcarsko - tato
budova sloužila jako ozdravovna. Pak jsme
pokračovali ke hřbitovu, kde jsme se zastavili
u kdysi vytápěné hrobky továrníka Dittricha.
O hrobce jsme se dozvěděli třeba i to, že v ní
byly varhany. Další novoty jsme se dozvěděli
o našem kostelu. Nedalekou bývalou
nemocnici jsme porovnávali s naší školou – je
jí dost podobná. Sami jsme pak museli získat
informace o budově s podloubím, v níž se
nacházelo muzeum
(Nicole Pavlíčková 9.A)
Jmenuji se Tomáš Alfery, jsem ze 3.třídy a naší
partnerskou třídou je sedmá třída. Minulý
pátek jsme se setkali poprvé. Bylo to hezké.
Společně jsme se dozvídali další nové věci
o Krásné Lípě. Třeba to, kdy vznikla naše škola
– v roce 1871. Už se těším na další setkání.
A moc.

1.– 4. ročníky, 2. kategorie: 5. – 8. ročníky. Týmů si každá
třída mohla postavit kolik chtěla.
A jak to všechno dopadlo?
1. kategorie: 1.místo. - 4.B
2.místo - 4.B
3.místo. - 3.B
2. kategorie: 1.místo. - 6.B
2.místo - 8.A
3.místo - 5.B
(m.alf )

Poradenské centrum při
ZŠ Krásnáa Lípa
Od začátku letošního školního roku působí
na Základní škole v Krásné Lípě speciální
pedagog. Školní speciální pedagog působí na
škole v rámci systémového projektu RŠPP –
VIP II., financovaného z Evropských sociálních
fondů a státního rozpočtu České republiky.
Činnost školního speciálního pedagoga ve
škole je samostatná poradenská činnost,
která není přímou součástí vzdělávací činnosti
školy.
Konkrétní pracovní náplň speciálního
pedagoga je možné si nalézt na webových
stránkách naší školy - www.zskrasnalipa.cz.
Konzultační hodiny
pro rodiče: středa 10.00 – 12.00, 12.30 - 16.30
pro žáky: pondělí 7.45 – 10.00
pro učitele: čtvrtek 13.00 – 15.00
Krizová intervence kdykoli na tel. čísle
737 418 401
Školní speciální pedagožka: PaedDr.Jana
Veselá
Výchovná poradkyně: Mgr.Hana Hořeňovská
Metodička prevence: Jindra Kindermannová

Děti dětem představovaly Krásnou Lípu
I v letošním roce pokračuje na naší škole
projekt Děti dětem, jehož nejdůležitějším
cílem je, aby se vzájemně poznávaly děti z celé
školy. Letošní jednotné téma je: Krásná Lípa
a její poznávání. Letos budou třídy pracovat
v tomto spojení a s těmito tématy:
2. + 6. ročníky – Toulky přírodou + zaniklá
místa
3. + 7. ročníky – Obyvatelstvo + známé
osobnosti
4. + 8. ročníky – Vznik Krásné Lípy + její vývoj
5. + 9. ročníky – Architektura + zvyky

1. třídy pracují samostatně.
První partnerství tříd se uskutečnilo v pátek
18. září. Vzhledem k pěknému počasí si třídní
jednotlivých tříd připravili seznamovací
setkání v přírodě. Někdo hrál stopovanou
a získával informace o daném tématu, někteří
se vydali za poznáváním společně. Všichni
strávili krásné dopoledne plné spousty
důležitých informací. A jak se dětem setkání
líbila, samy napsaly.
(m.alf )

Nabídka logopedie
Pokud Vás trápí nesprávná výslovnost Vašeho
dítěte, pak právě Vám nabízím rady, pomoc…
Od listopadu 2005 jsem zahájila logopedickou
činnosti na MŠ i ZŠ v regionu šluknovského
výběžku. Jsem vystudovaný logoped (Karlova
Universita spec. pedagogika) s šestiletou praxí
v logopedické ambulanci. Logopedickou
činnost budu vykonávat po dohodě s paní
ředitelkou Ivanou Preyovou po vyučování
přímo v budově ZŠ a to 2krát měsíčně (vždy
1krát za 14dní). Není tedy nutno nikam
dojíždět. Vašemu dítěti bude vždy zadán
malý logopedický úkol na procvičování. Pro
úspěšnost logopedické péče je nutný kontakt
s rodiči. Cena této služby je stanovena na
200,- Kč/měsíc.
V případě absence dítěte bude platba za
tento měsíc převedena na měsíc následující.
Pokud máte zájem o další informace,
kontaktujte mě. Na spolupráci s Vámi při
odstraňování řečových vad Vašich dětí se těší
Mgr. Beytlerová Helena.

Šikulkou 2009 se stal
Michael Samuel Krejčiřík
Už třetí ročník soutěže Šikulka se uskutečnil
v Kulturním domě v Krásné Lípě. Do soutěže
se přihlásilo dvanáct dětí z Krásné Lípy a okolí.
Sympatickou Šikulkou se stala osmiletá Anna
Nastoupilová z Krásné Lípy, 3.místo získala
osmiletá Patricie Bílá také z Krásné Lípy,
2.místo získala devítiletá Zuzana Kováčová
a 1.místo získal šestiletý Michal Samuel
Krejčiřík - všichni opět z Krásné Lípy. Na
této akci také vystupovala taneční skupina
Amaro Jilo z Nízkoprahového centra Modrý
kámen Varnsdorf, taneční soubor Amare Čave
z Krásné Lípy, Miškuskere Čave a hudební
skupina Galaxie Junior.
(Robert Ferenc)
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Vítězná série pokračuje
I třetí fotbalový zápas okresního
resního p
přeboru starší
přípravky, který se odehrál
rál ve Velkém Šenově
krásnolipští kluci vyhráli.
Hrálo se ve složení: Brána – Tomáš Rýsler,
hráči: D. Holubek, V. Šmalcl, T. Alfery, H. Kaipr ,
J. Svátek, D. Cempírek, M. Pavlíček, J. Vindyš, A.
Grundza, K. Lakatoš.
Mezi kluky bylo tentokrát spousta nováčků,
ale zahráli si všichni. V první polovině kluci
šenováky tlačili jak to šlo. Penaltu sice v gól
neproměnili, ale netrvalo dlouho a soupeř
tlaku podlehl a David Holubek po skvělé
spolupráci týmu vypálil první úspěšnou
branku. Ještě bylo možné vidět několik našich
neproměněných šancí, ale v první polovině si
kluci udrželi stav 1:0. V druhé polovině se snažil
soupeř na naše kluky útočit, ale oni úspěšně
odolali nátlaku a ještě zvládli v podání Vlasty
Šmalcla dát gól.

Konečnýý výsledek
zápasu: Krásná Lípa – Velký
ý
Šenov 2 : 0
Další zápas se bude hrát 3. října ve Šluknově,
výkop je naplánován na 10:00.
(m.alf )

Podzimní putování mezi Sněžnou a Hrazeným
aneb V kraji mikulášovické lokálky
Přinášíme
nášíme další inspiraci k toulkám přírodou
našeho
eho regionu
g
od Jiřího Raka, dříve
manažera
obchodu
České
ž
b h d a tturistiky
i tik OPS Č
ké
Švýcarsko, krásnolipského zastupitele a člena
Klubu českých turistů v Krásné Lípě, nyní
„našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza
Uralu. Tentokrát o neopakovatelných zážitcích
trochu pozapomenuté krajiny mezi Sněžnou
a Hrazeným. V době, kdy vedení Ústeckého
kraje rozhoduje o budoucnosti železniční trati
Rumburk - Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice
a dopravy v Českém Švýcarsku.
Nechci vám vnucovat svá oblíbená místa
na rozhraní Šluknovska a zadního Českého
Švýcarska, slavná kdysi v době předválečné
turistiky. Máte-li na podzimní víkendy jiný
program, tak dál nečtěte. Pokud jste však
někdy pocítili onu tichou krásu roklí pod
Brtníky a Vlčí horou, vstupujíce do nich ”shora”,
od severu, od linie lužického zlomu, využijte
právě blížící se podzimní dny k toulkám
v místech, kterým se průvodci vyhýbají.
A právě v nich je možno dotýkat se dávno
zmizelých Sudet, proniknout do atmosféry
starých časů, kdy letité podstávkové domy
sestupovaly po stráních a strmých svazích do
pískovcových dolů, aby se tam potom seřadily
podél staré komunikace vedoucí do skal,
v Kopci, Dlouhém Dole, Kyjově.
Předkládám tip na toulky, ke kterým mohou
jako východiska posloužit malé zastávky na
lokální trati od Rumburka a St. Křečan, resp.
Krásné Lípy a Zahrad, přes Panský a Brtníky
do Mikulášovic. Nejsou to podrobné popisy
vycházek, s dobrou mapou si poradíte.
Osadu Sněžnou najdete na Köglerově
naučné stezce (nebo na červené značce)
ve směru od Krásné Lípy nebo Zahrad. Bílá
kaplička na rozcestí s pohledem k Vlčí hoře
dnes stojí osaměle, nic nenapoví o kdysi
slavných srpnových poutích. Z okolních luk
se překvapivě otevřou pohledy až k Luži
a Jedlové. Místo na první pohled nenápadné,
davy turistů zde nehýkají jako někde kolem
Hřenska. O to více můžete vnímat krásu
tohoto prostoru, kde nenápadně vstupujete
z oblasti rumburské žuly do moře lesů a skal
Českého Švýcarska. Dojdete-li k nedalekému
kostelu s upravenými zbytky starého hřbitova
a ponoříte-li se odtud klesající neznačenou
stezkou okrajem louky a lesa do údolí, dojdete
zanedlouho do Dlouhého Dolu s jeho krásnými
chalupami.
Další místo, které překvapí, jsou vysoko
položené louky na jižním svahu Hrazeného

(608 m n. m.), na zelené značce vedoucí
sem od východu krásnými lesy od pramenů
Mandavy
nebo
M d
b v kombinaci
k bi i s červenou
č
od zastávky vlaku v Brtníkách. Mohutné
buky lemující zalesněný nejvyšší vrchol
Šluknovského výběžku vytvářejí téměř alej,
vedoucí nad osadu Staré Hraběcí, opět jedno
z míst s neopakovatelným geniem loci. Horský
pohled z luk k jihu na hřeben Tanečnice a za
ním se zvedající vrcholy Českého Švýcarska
s dominantním Růžákem a Děčínským
Sněžníkem je neznámý a překvapí.
Zlodějskou cestu nad Mikulášovicemi jsem
už doporučoval vícekrát. Chodívalo se tu od
Tanečnice hřebenem přes Hančlův vrch a dále
do osady Kopec a Kyjovského údolí nebo do
rokle Bílého potoka nebo dalšími spojovacími
cestami kolem Hrazeného do Šluknova,
existovaly zde dálkové trasy spojující Horní
Lužici s Českým Švýcarskem. Dnes je hřebenová
cesta v lukách špatně postřehnutelná, ale
výhledy stojí za to dodnes. Nejlépe vystoupit
v zastávce Mikulášovice horní nádraží. Jste
v téměř nejvyšším místě trati, zastávka je
nevzhledná, ale stačí přejít koleje a vystoupit
cestou otevřenou krajinou několik set metrů
po loukách na náhorní rovinu. Zde z výšky
500 m objevíte postupně se odkrývající
panorama s Vlčí horou, Lužickými horami,
Studencem, Růžákem a Středohořím, v popředí
rámované smrkovým lesem padajícím do
údolí hraničního Bílého potoka, rozhlednou
na Weifbergu. Odtud můžete pohodlně
putovat po hřebeni na Tanečnici, respektive
k turistickým cestám do Saského Švýcarska
přes Hinterhermsdorf nebo Saupsdorf.
Vyhlídka je to dnes neznámá, a přece je to
pohled “náš”, ze strany Šluknovského výběžku,
který nemá chybu zejména před západem
slunce v podzimní a zimní části roku.
Všechna tato místa spojuje již zmíněná
železnice, jejíž provoz má být v dohledné
době zásadně omezen. Pokud k tomu dojde,
bude to velká škoda, neboť je to jediná trať,
která umožňuje vstup do Českého Švýcarska
od severu. Zvláště v době, kdy se celý kraj
stává vyhledávanou destinací díky mnoha
oceněním, která byla udělena zejména
v oblasti cestovního ruchu.
Po více než sto letech své existence je trať
dnes již součástí okolní krajiny, krajiny
neopakovatelné, tiché krásy, v níž lze jen tušit
blízkost skalních útvarů blízkého údolí Křinice
a křinické soutěsky s vyhlášenou plavbou na
lodičkách.

Romské ženy zvítězily
nad Českou Lípou
Na
Na ffotbalovém
tb l é hřišti u T-klubu
Tk
v Krásné Lípě se
v polovině září sehrálo první přátelské utkání
ve fotbale
f b l mezii romskými
ký i ženami
ž
i - Divoké
Di ké
kočky z Krásné Lípy a Bohémkou z České
Lípy. Romské ženy své první fotbalové utkání
vyhrály poměrem 1 : 0.
(rf )

Úspěch, či neúspěch
Ú
zápasníků
O víkendu 18.-20. září se v Havlíčkově Brodě
konall tradiční
d č í mezinárodní
á d í turnaj v zápase
á
řeckořímském pro starší přípravku a mladší
žáky.
Tento turnaj má již tradičně vysokou
sportovní úroveň. Svědčí o tom účast 139
zápasníků z osmi států. Pro krásnolipské
mladé zápasníky to byla po prázdninovém
tréninkovém půstu skutečná prověrka jejich
sportovní výkonnosti.
Turnaje se zúčastnilo pět vybraných chlapců.
Měl jet i Jindra Indrák. Bohužel. Při registraci
a ověřování hmotnosti měl trenér Dvořák
pochybnosti, zda na turnaj nejeli zbytečně.
Výkony chlapců tyto pochybnosti vyvrátily
– všichni i přes velké tréninkové manko
podali vynikající výkony. Přesto, že nikdo
z našich nezískal žádnou medaili, čtyři z nich
se probojovali do finále, kde podlehli až po
velkých bojích a skončili na čtvrtých místech.
Je to úspěch, nebo neúspěch??? Ve finálových
bojích se rozhodně naši mladí zápasníci v silné
mezinárodní konkurenci neztratili a dokázali,
že se s nimi musí počítat na předních místech.
Krásnolipští mladí zápasníci stále dokazují, že
i v malých městech a jejich klubech mohou
vyrůst velcí sportovci.
(Jan Durec)
Vypravte se sem, pokud vlaky ještě pravidelně
jezdí, a není-li vám osud trati lhostejný, dejte
to najevo ve svých obcích.
V životě stojí bojovat i za věci zdánlivě
bezcenné, pokud jste přesvědčeni o jejich
smyslu. Je to velmi důležité, zvláště v dnešní
katastrofické a bezskrupulozní době.
(J. Rak)

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.

