365

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 17. prosince 2009
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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I na dveře krásnolipských
dlužníků zaklepe exekutor
Čtyři desítky notorických dlužníků města
Krásná Lípa mohou v nadcházejících týdnech
očekávat návštěvu exekutora.
Městský úřad eviduje ku konci září u občanů
pohledávky v celkové výši téměř 3,1 mil.
Kč. Největší podíl 1,4 mil. Kč je tvořen
pohledávkami za svoz odpadu, dále pak dluhy
na nájemném za byt ve výši přes 1 mil. Kč a
zbytek je pak součtem menších částek dluhů
za nájmy nebytových prostor, poplatku ze psů,
pokut atd.
Právě na největší částku, dluhy na poplatku za
likvidaci komunálního odpadu, je teď upřena
zvýšená pozornost. Městským úřadem byla u
téměř 40 osob vydána rozhodnutí o exekuci
na movitý majetek.

Bylo tak učiněno pouze u dlouhodobých
dlužníků, kteří s úřadem nekomunikují
a opakovaně nemají zájem svým závazkům
dostát. Rozhodnutí jsou po nabytí právní
moci předávána společnosti PROFI CZ, která
bude ve spolupráci s exekutorem dluhy přímo
v terénu vymáhat.
Exekutor je pak oprávněn, pro potřeby
uspokojení úhrady pohledávky, zabavit
movitý majetek v přiměřené hodnotě.
Jde o krajní způsob řešení, nicméně každý
z dotčených měl dlouhý čas a mnoho
příležitostí jak svůj dluh vyřešit.

(J. Kolář)

Daň z nemovitosti
se příští rok nezvýší
Mimořádně
svolané
19.
zasedání
Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se
konalo ve čtvrtek 19. listopadu 2009, mělo na
programu především dva velmi důležité body.
Tím prvním, který si vyžádal vzhledem k
zákonným termínům urychlené jednání, bylo
projednání a schválení nové obecně závazné
vyhlášky č. 4/2009 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti. Nová vyhláška
zajistí, že na území města neporoste v příštím
roce daň z nemovitosti na dvojnásobek (resp.
na čtyřnásobek oproti roku 2009) tak, jak s tím
počítá novela zákona schváleného v rámci tzv.
Janotova úsporného balíčku.
Druhým důležitým bodem pak bylo schválení
3. rozpočtového opatření rozpočtu města
Krásná Lípa. Vzhledem k ekonomickému
vývoji v České republice dochází i k nižšímu
naplňování rozpočtových příjmů obcí a měst.
Krásná Lípa počítala letos s příjmy z podílu
na daních na úrovni téměř 31 mil. Kč. Plnění
příjmů je k poslednímu říjnu cca 24 mil. Kč.

Dá se tedy předpokládat, že na konci roku
přijde do městské pokladny o cca 4 – 5 mil.
Kč méně. To je samozřejmě velice nepříjemné.
Město muselo již v průběhu roku urychleně
přistoupit k úsporným opatřením ve svých
výdajích. Úspory se dotknou především
provozu města a všech jeho organizačních
složek.
Jen mírně se projeví naopak v investiční
oblasti, kde je financování zajištěno především
z mimorozpočtových dotačních zdrojů
a z dlouhodobě našetřených finančních
prostředků.
I přes přijatá opatření bude hospodaření
města letos velmi napjaté.
Nicméně hospodářská a ekonomická krize se
v plné míře projeví v městském rozpočtu až v
příštím roce. A jeho sestavení bude tedy velmi
tvrdým oříškem.

(J. Kolář)

Inventarizace
odpadových
nádob
V listopadu a v prosinci probíhá inventarizace
sběrných nádob na komunální odpad.
Na území města je v současnosti rozmístěno
cca 1050 kusů popelnic o různých objemech.
Ty jsou z větší části majetkem svozové
společnosti (jsou přidělovány občanům
formou pronájmu). Několik desítek nádob je
ve vlastnictví občanů jako pozůstatek z doby
minulé.
Počet nádob, resp. jejich objem, případně
i frekvence jejich vývozu je upravována v
souladu s platnou vyhláškou města (OZV
2/2005 o odstraňování komunálních odpadů).
Za dostatečný objem sběrné nádoby se
považuje 25 litrů /osobu/týden. Vyhláška
zohledňuje i odlišnosti při vytápění uhlím či
slevy na dítě apod.
Sběrné nádoby, splňující stanovená kritéria,
budou postupně označovány kontrolní
samolepící známkou s nápisem Město Krásná
Lípa. Upozorňujeme všechny občany, že
po ukončení inventarizace sběrných nádob
nebude nádoba bez označení vyvážena.
V případě jakýchkoli nejasností se obracejte
na p. Jiřinu Chroustovskou, odbor výstavby,
investic a životního prostředí MěÚ – tel. 412
354 833.

Upozornění pro
organizace
Vyúčtování činnosti organizace a akcí
konaných v letošním roce dodejte
nejpozději do 30. 11. 2009. Formuláře
na vyúčtování činnosti a akcí naleznete
na www.krasnalipa.cz nebo si je můžete
vyzvednou osobně v kanceláři č. 10 u
slečny Baranové.
Plán akcí na rok 2010 prosím dodejte na
podatelnu MěÚ (kancelář č. 6) nejpozději
do 30. 11. 2009. Díky plánu akcí zájmových
organizací bude opět sestaven kalendář
kulturních akcí na rok 2010.

Krásná Lípa – lepší místo pro život
Kostka p.o.
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 30.11. 2009 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 3.12. 2009 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 14.12. 2009 ve Vlčí Hoře a
v Zahradách a ve čtvrtek 17.12. 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,
http://kostka.krasnalipa.cz
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
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 1–6 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. Pro rodiny dlouhodobě pečující o osobu
dlouhodobě nemocnou, se zdravotním postižením
nebo o seniora.
Cena služby: 60 Kč/hod.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz
tel: 777 291 359
Hlídání dětí
Cena: 85 Kč/hod. + doprava
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz
tel: 777 291 359
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.
Kostýmy pro děti
V komunitním centru si můžete vypůjčit kostýmy pro
děti. Vybrat si můžete z masek vodník, klaun, zajíc,
Bořek stavitel, čarodějnice, kovboj, pirát, víla, strašák
a dalších.
Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Dobrovolnické centrum.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

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
byl nádherný solitér
dubu letního – křemelák (QUERCUS robur ‚Cucullata‘), který
můžete obdovovat v
Komenského ulici pod
sportovním areálem
za pomníkem prof. Augusta Stradala.
Cenu - upomínkové
předměty - tentokrát
získávají: Jitka Teplá,
Marie Píšová a Jan Vala.
Jména všech úspěšných účastníků fotokvízu budou slosována
a tři z nich budou od-

měněni ve čtvrtek 17. prosince během Vánočního koncertu souborů Lužičan a Křiničánek.
Všechny účastníky soutěže srdečně zveme.
Začátek koncertu je v 18:00 hodin.
Na které velké budově se nachází tento městský znak?

Stomatologická pohotovost
▪ 28. - 29. 11. 2009 MUDr. Vojtěch Vladimír - U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
▪ 5. - 6. 12. 2009 MUDr. Křemenová Alena - Sokolská 129, Děčín IX - Bynov, tel.: 412 544 539
▪ 12. - 13. 12. 2009 MUDr. Lisachenko Vladyslav - J.Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 849. 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.
Daňové novinky v dani z příjmů fyzických osob v roce 2009
Zákon č. 289/2009 Sb., přijatý 22. července 2009, který platí od 1. října 2009 a mění zákon
o povinném značení lihu, přináší i novelu zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby. Tímto
předpisem došlo ke zvýšení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné.
Zemědělské a řemeslné živnosti mohou použít paušál ve výši 80% příjmů, ostatní osoby
60% příjmů (mezi ně patří ostatní živnosti, svobodná povolání, autorské honoráře). Změna
se týká § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Od 1. října 2009 tedy platí, že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na
dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje paušální částkou ve výši 80 %
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ze živností řemeslných
a ve výši 60 % z příjmů ostatních. Toto ustanovení, tedy zvýšení daňových paušálů, se
použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009.
Upozorňuji na zádrhel: přejde-li poplatník na uplatnění tzv. výdajového paušálu, musí
dodržet ust. § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Přejde-li tedy na výhodný výdajový paušál
za rok 2009, musí za rok 2008 (tedy přichází-li to věcně v úvahu, což bude téměř u každého)
upravit své daňové přiznání podáním dodatečného daňového přiznání za rok 2008. V něm,
pokud vede účetnictví, upraví vyjmenované zůstatky účtů. Pokud vede daňovou evidenci,
upraví (a doplatí včetně penále či bude mít přeplatek) daň z příjmů o hodnotu pohledávek,
které by při úhradě byly zdanitelným příjmem a o hodnotu závazků, které by při úhradě byly
výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Totéž pak i v roce 2009. V podrobnostech
prosím důkladně prostudujte citované ustanovení § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů
(v předposlední a poslední jeho větě je uvedeno, že se celý odstavec vztahuje i na změnu
způsobu uplatňování výdajů.
Pokud se tedy rozhodnete pro změnu uplatňování výdajů na výdajový paušál, nejprve
dobře spočítejte, zda a kolik doplatíte za rok 2008.
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Město plné květin má
dva vítěze
Pouze dva účastníky a tudíž i dva vítěze má
letošní soutěž Město plné květin 2009. Stali se
jimi Milan Sudek a Jiří Vích. Je celkem škoda,
že se lidí do soutěže nepřihlásilo více, pěkných
oken bylo ve městě jistě hodně. I proto se pro
příští rok změní podmínky soutěže, do níž
se již lidé nebudou muset pouze sami hlásit,
ale květinové výzdoby ve městě bude navíc
vybírat a posuzovat příslušná komise.
(r)

Kompetence rodičů
Kostka p. o. uspořádala ve spolupráci s
psycholožkou p. Merhautovou a p. Mrazíkovou
odpoledne pro rodiče pečující o předškoláky.
Na semináři s názvem „KOMPETENCE
RODIČŮ“, se rodiče zabývali tím co dětem,
rodičům a pracovníkům s dětmi nejvíce vadí
při vzájemné komunikaci, co jim pomáhá,
jaké mají povinnosti a jaká mají práva.
Některé maminky si po schůzce domluvily
další sezení s psycholožkou, aby mohly své
problémy s výchovou dále řešit.
(hv)
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Putování za ježky
Občanské sdružení CEDR uspořádalo výlet do
Národního parku České Švýcarsko pro děti,
které navštěvují Amari centrum . V komunitním centru si děti nejdříve z připravených
prkýnek stloukly boudičky pro ježky, kteří se
chystají k zimnímu spánku. Po poradě s Jakubem Judou, který pracuje na správě národního parku a doprovází děti na výletech jako odborný doprovod,
boudičky odnesly
do lesa a vzorně
podle rad odborníka své výrobky
uložily pod hromady listí. Během
instalace boudiček se děti dozvěděly mnoho zajímavého o těchto
zimních spáčích,
jak se živí kde
přečkávají zimu a
co je na jaře vyžene z pelíšků. Nejvíce se však bavily
při interaktivních
hrách, které pro
ně Jakub připravil.
Projekt
Amari
centrum je financován z prostředků Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadace
O2 a ze sbírkového projektu „Pomozte dětem“
organizovaného společně s Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí.

Kostýmy pro děti
v Kostce

Nejhezčí lamí obrázek
je na světě

V komunitním centru si můžete vypůjčit
kostýmy pro děti. Vybrat si můžete z masek
vodník, klaun, zajíc, Bořek stavitel, čarodějnice,
kovboj, pirát, víla, strašák a dalších.

Výtvarnáá soutěž
Vý
ěž „Nakresli
N k li llamu guanako“
k “
má své vítěze. Na prvních místech se umístili
Natálka Němcová, Dominik Urban a Pavlína
Hejduková, všem byla předána vybraná cena
a navíc se mohli setkat i s lamami Kao a Wiki.
Vítězné obrázky a některé další jsou umístěny
na www.ulamy.cz
(hv)

(Hadravová Dagmar, CEDR – komunitní
centrum o.s.)

Čačipen zahrál
v kostele
V kostele sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě
zazpívaly děti a mládež z Amare Čave. Koncert
romské duchovní hudby se konal v historii
krásnolipského kostela poprvé. Poděkování
patří všem který se na této akci podílely.
(Robert Ferenc)

Internet pro veřejnost
Dům Českého Švýcarska - Informační
středisko s internetovou kavárnou
Internet pro veřejnost - 3 počítače
s internetem pro veřejnost; 1 počítač pro
běžné užívání bez internetu. Každá započatá
čtvrthodina vás přijde na 15,- Kč, kopírování,
tisk, fax. Otevřeno denně 9 -17 hodin
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V nejsevernějším místě Čech
Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka, dříve
manažera obchodu a turistiky OPS České
Švýcarsko a krásnolipského zastupitele,člena
Klubu turistů v Krásné Lípě a nyní „našeho
zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu.
Tentokrát o nejsevernějším místě naší
republiky, které je tak blízko...
Na Šluknovsku je celá řada míst, která jsou
ve stínu známých turistických cílů Českého
Švýcarska, a přece otevírají cestu k putování
např. po Horní Lužici, do kraje podstávkových
domů a rozhleden.
Nová mapa Šluknovsko 1: 25 000, kterou vydali
krásnolipští turisté v loňském roce, pomůže v
orientaci, jak dosáhnout nejsevernějšího bodu
v českých zemích.
Východištěm mohou být Lipová, Liščí nebo
Severní, nejkratší cesta vede však z německé
strany, od osamělého penzionu a restaurace
Waldhaus na silnici ze Steinigtwolmsdorfu
do Neustadtu. Je tam i malé parkoviště
(proti budově restaurace přes silnici), a
od něj půjdete k jihu lesní cestou přímo k
hranici vzdálené necelý kilometr. V orientaci
pomohou směrovky s nápisem Nordcap.
Zanedlouho tam dojdete. Hraniční stezka
prochází tmavým lesem a na místo vás

upozorní německá informační tabule.
Z ní cituji: Petr Stache, novinář a amatérský
sportovec, který zemřel v lednu 2006 ve věku
66 let, popsal začátkem léta 2005 výlet na
Nordcap v novinách Saechsische Zeitung:
Pouze bílý kůl u hraničního kamene 2-40
vyznačuje uprostřed lesa nejsevernější bod
ČR. Nachází se na 51. stupni, 3 min. a 20 sec.
severní šířky. Zde je tedy nejsevernější místo
bývalé rakousko-uherské monarchie a dnešní
České republiky. Ani v Krkonoších, ani v
Krušných horách nezasahuje Česko tak daleko
do Německa.
Hraniční stezka vede odtud k západu vzrostlým
lesem, kde najdete řadu starých buků, přes po
nich pojmenovanou, Bukovou horu (512 m), je
však dobré vrátit se zpět k restauraci Waldhaus
a podle směrovek vystoupat k severozápadu
na horu Valtenberg (587 m). Je to asi 4 km, ale
místo stojí určitě za vidění.
Valtenberg spolu s Tanečnicí a Ungerem tvoří
trojici hor korunovaných starými rozhlednami.
Ta na Valtenbergu je už z roku 1857, je
architektonicky velmi moderně pojatá,
její velká okna připomínají budovu Domu
Českého Svýcarska v Krásné Lípě, vzniklou
o 150 let později. Vstup na věž se platí v

restauraci a nenechte si ho ujít.
V knize Nejkrásnější výhledy na Českosaské
Švýcarsko jsem popsal panoramata odkrývající
se z Tanečnice i Ungeru. Valtenberg se nalézá
několik kilometrů severněji, pískovcová
skalní krajina při pohledu k jihu nedominuje
(neboť je zakryta hřebeny obou zmíněných
hor), pohled na hřebeny Lužické vrchoviny,
ke Krkonoším, ke Colmbergu v Sasku je
však rozsáhlý, otevřený, přibližuje město
Budyšín, horu Stolpen, dosahuje k Milešovce,
Děčínskému Sněžníku i Krušným horám.
Návrat k autu je uklidňující procházkou
podzimními lesy. Po 10 km dlouhém výletě
vás čeká jízda zpět upravenými vesnicemi
Horní Lužice, které nám dají představu, jak
vypadaly obce Rumburska a Šluknovska ještě
v první třetině 20. století. Zvlněná krajina,
tak rozdílná od řetězce kuželovitých vrcholů
Lužických hor a Středohoří nebo rozeklaných
skal Děčínských stěn, patří neoddělitelně k
životu v nejsevernějších Čechách a na pomezí
Lužice. Zde je ještě co objevovat, jen pro
sebe a své blízké. Sem výpravy vševálcujících
autobusových turistů nikdy směřovat
nebudou. Asi je to tak dobře.
(J. Rak)

Blíží se tradiční výstava betlémů v Schirgiswalde
V Schirgiswalde nedaleko Sohlandu se na
začátek prosince připravuje tradiční výstava
betlémů. V Alžbětině sále (Elisabethsaal) v
blízkosti náměstí a farního katolického kostela
můžete vidět více než 100 vystavených
betlémů, k vidění bude i několik velkých
českých betlémů, dále betlémy z různorodých
materiálů a několika světadílů. Na betlémy se

můžete přijít podívat od pátku do neděle 4.
- 6. 12. 2009, od 8:00 do 19:00 hod., v neděli
pak do 18.00 hod. Za vstup se platí 2 EUR, pro
české návštěvníky je vstupné dobrovolné.
Betlémy můžete vidět i v expozici
Vlastivědného muzea (Heimatmuseum) v
Schirgiswalde, otevřeno je v sobotu a v neděli
od 13:00 do 18:00 hod.

O prvním prosincovém víkendu probíhají
v centru města rovněž Mikulášské trhy
(Nikolausmarkt) s tradiční štolou, svařeným
vínem a klobáskami. Do Schirgiswalde se
ze Šluknovského výběžku dostanete přes
hraniční přechod Šluknov-Rožany – Sohland.

DOPORUČUJEME:
tradiční vánoční trhy v Sasku a Lužici
Pevnost Königstein: Historicko-romantický vánoční trh - zimní pohádka
Tradiční vánoční trh s kejklíři a řemeslníky a ukázkami starých dovedností a řemesel, řada stánků s výrobky saského lidového řemesla, vánoční
betlém s živými zvířaty, pohádky a historická vánoční hudba, vánoční zvyky z jihovýchodní Evropy, skřítkova dílna, setkání s známými
pohádkovými bytostmi a pochoutky z pevnostní pekárny
Další program:
11,00 - 18,00 hodin: Skřítkova dílna *
11,00 - 16,30 hodin: Ukázky restaurované čerpací techniky z roku 1912 ve Studničním domě 12,00 / 14,00 hodin: Muniční nabíjecí systémy,
kasematy a hlubinné sklepy – skrytá tajemství pevnosti Köngstein (tématické prohlídky)
12,00 / 13,30 / 15,00 / 16,30 hodin: Loutková představení
Koná se během adventních víkendů od 28.11.do 20.12. 2009 od 11 do 19 hodin, vstupné jako běžné vstupné na hrad: dospělí 6 €, děti 4 €
(do 6 let zdarma), rodinné vstupné 15 €.
Více se dozvíte na http://www.festung-koenigstein.de/museum/cz/ - stránky jsou v českém jazyce.

Vánoční trhy v Drážďanech „Dresdner Striezelmarkt“
Od 27.11. do 24.12.09, stánky otevřené denně od 10 do 21 hod, v pátek a v sobotu do 23 hodin.
Více na www.dresdenchristmas.de/htmln/weihnachtsmarkt.html

Vánoční trhy podmalované rozmanitými kulturními akcemi v Budyšíně/ Bautzen
Od 27.11. do 20.12.09, otevřeno od 10 do 19 hod. Více na www.bautzen.de. Stránky jsou v ČJ.

Vánoční trhy ve Zhořelci / Görlitz Polsko
Od 4.12. do 13.12.09

26. listopad 2009

Několik posledních volných
míst - ABBA World Revival
Několik posledních volných míst - ABBA World
Revival
Na takřka originální provedení repertoáru
slavné hudební formace ABBA v podání
ABBA World Revival se můžete těšit v úterý
1. prosince od 19:00 v Kulturním domě v
Krásné Lípě. Toto vystoupení je 100% živá
show-produkce deseti hudebníků, repertoár
zahrnuje přes 30 nejznámějších písní švédské
legendární mega-skupiny 70. let.
Vstupné 150,- Kč. Předprodej pí. Semelková
v kině nebo na tel.: 777 184 083.
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Vánoce s Františkem
Lamačem

Čert s Mikulášem
v Krásné Lípě
Mikulášská nadílka v Kulturním domě
V neděli 6. prosince ve 14:00 zavítá do
krásnolipského kulturního domu čert
a Mikuláš. Mikulášskou nadílkou plnou
zábavy a soutěží tradičně všechny
provede Míra Vais.
Mikulášská v Berušce
Mateřské centrum Beruška za podpory
p.o. Relax pořádá v pátek 4. prosince od
16:00 v Domě volného času – Továrna
- Mikulášskou besídku. Na programu je
zdobení a rozsvícení vánočního stromku,
vystoupení beruškových dětí, zpívání
koled, které by měly přivolat Mikuláše,
mikulášská nadílka a samozřejmě
i ochutnávka vánočního cukroví.
Vstupenky si můžete zakoupit v MC
Beruška, každé úterý a pátek dopoledne
(počet je omezen na max. 20 dětí).
Mikulášská s Čačipenem
Romské občanské sdružení Čačipen
vás zve v pátek 4. prosince od 16:00 do
kulturního domu na Mikulášskou nadílku

Na sobotu 12. prosince od 15:00 bude
v Kulturním domu v Krásné Lípě připraveno
tradiční předvánoční posezení pro seniory,
kteří se tentokrát mohou těšit na hudební
show oblíbeného houslisty Františka Lamače
z Jablonce nad Nisou. Vánoční cukroví a punč
zajištěn.

Malí umělci vystavují
v Továrně
V galerii v Domě volného času – Továrna
- můžete až do neděle 3. ledna navštívit
výstavu dětských prací, které vytvořily děti z
Mateřské školy Motýlek z Krásné Lípy. Výstava
je přístupná od pondělí do neděle vždy mezi
11:00 a 21:00.

Vánoční koncert SoliDea
V pátek 25. prosince od 18:00 se můžete
v kostele sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě
zaposlouchat do vánočních skladeb z dob
renesance až po baroko při vánočním
koncertu instrumentálněvokálního souboru
SoliDeo. Behem koncertu uvidíte dvacet
dobových nástrojů - některé nové a vedle
tradičních skladeb si soubor přichystal
i skladby zbrusu nové.

Cvičení s jógou
Již třetím rokem se v Kulturním domě v Krásné
Lípě cvičí s jógou pod odborným vedením
lektorky z Ústí nad Labem paní Pilařové. Cvičí
se od 12:00 do 16:00 v neděli 29.11. a 13.12.
Poplatek za jednu lekci je 150,- + 50,- Kč.
S sebou podložku a teplejší oblečení.

Děti lesu - les dětem
Přijďte v sobotu 5. prosince ve 14:30 do
kempu na Valdeku u Rumburka podarovat
zvířátka do lesa. Akci z cyklu rodinné turistiky
„Táta, máma a já“ pořádá KČT . Startovným
je krmivo pro zvířátka na zimu - kaštany,
žaludy, bukvice, dobře usušený chléb, jablka,
mrkev…Odměnou pro vás pak bude doplom,
guláš a drobné dárky od zvířátek. Také si
budete hrát a soutěžit a ....možná...MOŽNÁ
PRIJDE I MIKULÁŠ.

Vánoční koncert
Lidové vánoce v podání krásnolipských
folklorních souborů Lužičan a Křiničánek si
můžete vychutnat ve čtvrtek 17. prosince
v 18:00 v kulturním domě v Krásné Lípě. Jako
hosté vystoupí děti ze základních uměleckých
škol. V programu budou také vylosování
vítězové fotokvízu, který po celý letošní rok
vycházel ve Vikýři.

Festiválek severských filmů
V Kulturním centru ve Velkém Šenově
budou ve dnech 27.-28. listopadu promítány
severské filmy Zajatci mlhy, Světla v soumraku,
Ukrutně šťastni a Kurz negativního myšlení.
Permanentka na všechna promítání 100,- Kč,
jeden film 50,- Kč. Více, včetně odkazů na
filmy, najdete na http://www.velkysenov.cz.

Zámecký večer
Zámecký večer ve šluknovském zámku
s netradiční noční prohlídkou s překvapením
a koncertem „na polštářích“ na zámecké půdě
v podání nejprogresivnějšího citeristy světa
Michala Müllera pro vás v pátek 18. prosince
od 19:00 přichystalo město Šluknov ve
šluknovském zámku. Počet míst omezen.

Kdo upeče - vyhraje
Ve středu 16. prosince od 19:00 můžete
v Domečku na Kopečku v Rumburku (vedle
evangelického kostelíku) soutěžit o nejlepší
vánoční cukroví. Porota hodnotí tři kategorie:
chuť, vzhled a originalitu. Své cukroví noste
do čajovny od 18:00 hodin. Po zhodnocení
všechno společně sníme při šálku dobrého
kopečkového čaje.

Advent na Kopečku ...
varhany, děti a pozouny.
V sobotu 12. prosince Vás zveme do Domečku
na Kopečku v Rumburku na výstavu
výtvarných prací a vystoupení dětí ze ZŠ
PASTELKA. V 17:00 pak poprvé od požáru
kostela zazní zrestaurované varhany při
koncertu Jiřího Chluma. V průběhu celého
odpoledne si můžete nakoupit vánoční dárky.
Přijďte nasát vánoční atmosféru!
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Středeční mýdlová dílna
Přijďte si ve středu 2. prosince a 9. prosince
od 19:00 vyrobit svůj osobitý a originální
vánoční dárek v podobě přírodního mýdla do
Domečku na Kopečku (vedle evangelického
kostelíku) v Rumburku. Dílnu na Kopečku vede
občanské sdrůžení Nobilis Tilia - Vlčí Hora.
Vstup zdarma – účastníci si platí materiál.

K Ježíškovi do Betléma…
Oblastní muzeum v Rumburku zve Vás a Vaše
přátele na tradiční vánoční výstavu betlémů
„K Ježíškovi do betléma...“ výstava bude v
rumburském muzeu k vidění od soboty 28.
listopadu do neděle 31. ledna 2010 - vždy od
středy do neděle mezi 9:00 a 15:30.

KINO
Krásná Lípa
PROSINEC 2009
2BOBULE

středa 9. 12.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč
Ml. přístupno

Pokračování úspěšné české komedie z prostředí jihomoravských vinic.Opět budeme sledovat eskapády dvojice
kamarádů Honzy (Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer). 94 min. Neplatí volná vstupenka.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

středa 16. 12.
od 17.30 hod

Vstupné 60,- Kč
Ml. přístupno

Příběh dobrodružné české komedie Karla Janáka pro
celou rodinu nás zavede do temných zákoutí mohutného
hradu a nedaleké tvrze. 106 min. Neplatí volná vstupenka.

ULOVIT MILIARDÁŘE

pondělí 28. 12.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč
Ml. přístupno

Režisér Tomáš Vorel přichází s novým filmem, který se
dotýká aktuálních témat – médií, lobbyngu. manipulace s
informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků.
90 min.

KONCERT ABBA revival
úterý 1. 12.
od 19.00 hod

Vstupné 150,- Kč

Nejúspěšnější česká revivalová ABBA zavítá do našeho
kulturního domu. Předprodej vstupenek N.Semelková
tel.777 184 083

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
neděle 6. 12.
od 14.00 hod

Zdarma

Soutěže, tanec, sladkosti a čert s Mikulášem s moderátorem Mírou Vaisem v režii Kulturní komise města.

VÁNOCE S
FRANTOU LAMAČEM
sobota 12. 12.
od 15.00 hod

Zdarma

Oblíbený houslista František Lamač z Jablonce n.N.,
vánoční cukroví a punč.
Pro krásnolipské seniory připravil SPOZ.

VÁNOČNÍ KONCERT

čtvrtek 17. 12.
od 18.00o hod

Vstupné
dobrovolné

Lidové vánoce v podání krásnolipských folklorních
souborů Křiničánek a Lužičan. Jako hosté vystoupí děti ze
Základních uměleckých škol.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
úterý 29. 12.
od 16.00 hod

Vstupné
dobrovolné

K tanci i poslechu hraje kapela Peleton ze Šluknova.

USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 57. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 05.11.2009
II. Došlá pošta - Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 01
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 56 o výměře 282 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 1902/2 část o výměře 354 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 314/2 o výměře 509 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady občanskému sdružení Kanadští dřevorubci, Varnsdorf, Národní 503 za cenu 55
750 Kč (pozemek 25 450 Kč, porosty 30 300 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 588 o výměře 133 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby garáže Stanislavu Markovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 62 za cenu 3 990 Kč. Prodej bude
realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 589 o výměře 323 m2., k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Stanislavu Markovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská 62 za cenu 13 075 Kč (do základní
výměry 8 075 Kč, porosty 5 000 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1962/10 o výměře 698 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby rodinného domu Oldřichu a Veronice Hladíkovým, Krásná Lípa, Nemocniční 26 za cenu
13 960 Kč (do základní výměry 13 960 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1987 o výměře 341 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Věře a Josefu Dušánkovým, Krásná Lípa, Tatranská 6 za cenu 24 190 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2368/1 o výměře 800 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
výstavby rodinného domu Janu Pössnickerovi, Krásná Lípa, Nemocniční 26 a Bc. Martině
Majarové, Rumburk, Polní 7278 za cenu 16 000 Kč (do základní výměry 16 000 Kč) za podmínky
zachování bezejmenné vodoteče. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 08
RM doporučuje ZM nedělat obálkovou metodu a neschválit prodej p. p. č. 311/4 o výměře 832
m2, k. ú. Vlčí Hora Ing. Jindřichu a MUDr. Hedvice Hozákovým, Praha, U Kříže 26/633 z důvodu
prodeje jinému zájemci.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 09
RM doporučuje ZM nedělat obálkovou metodu a schválit prodej p. p. č. 311/4 o výměře 832 m2
a části p. p. č. 314/2 o výměře 578 m2, vše k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady TJ Klubu
českých turistů, Česká Lípa, Děčínská 1414 za cenu 86 000 Kč (pozemek 70 500 Kč, porosty
15 500 Kč) za podmínky zachování stávajících výústí a umožnit jejich kontrolu 1x za rok jejich
uživateli. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. č. 144/5 a části p. p. č. 771/1, vše k. ú. Vlčí
Hora Alexandře a Lumírovi Banatovým, Krásná Lípa, Vlčí Hora 21 z důvodu nevhodného dělení
pozemků.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1937/9 o výměře 108 m2, části p. p. č. 1935/2 o
výměře 33 m2 a části p. p. č. 1937/24 o výměře 238 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Václavu Čechovi, Krásná Lípa, Rooseveltova 1038/2 za cenu 7 580 Kč (do základní
výměry 7 580 Kč). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1989/4 o výměře 800 m2 a p. p. č. 3190 o výměře 104
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Vladimíře a Janu Kašparovým, Krásná Lípa,
Lesní 855/2 za cenu 41 880 Kč (nad základní výměru 40 680 Kč, porosty 1 200 Kč). Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 13
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 1753/4 o výměře 175 m2 a st. p. č. 1380 o výměře
2 m2, vše k. ú. Krásná Lípa Vlastě Steklé, Krásná Lípa, Mánesova 28, Vlastě Votočkové, Rumburk,
Novákova 278/6 a Jaroslavu Steklému, Rumburk, Novákova 202/10 za symbolickou cenu 5 Kč v
rámci majetkoprávního vypořádání.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 57 - 14
RM bere na vědomí odstoupení Zbyňka Strassera, Litvínov, Podkrušnohorská 909 od žádosti o
odkoupení p. p. č. 176/1 a p. p. č. 177, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy a neschvaluje vrácení kauce
ve výši 5 000 Kč.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 57 - 15
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1962/9 o výměře 661 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Oldřichu Hladíkovi, Krásná Lípa, Nemocniční 28.
Souhlas s prodejem pozemku - Usnesení RM č. 57 - 16
RM doporučuje ZM vydat Jaroslavu Dostálovi, Varnsdorf, Bratislavská 998 souhlas s prodejem p.
p. č. 258/2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy paní Planerové a panu Jarošovi, Ústí nad Labem, Keplerova
24 za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu části p. p. č. 233, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
v termínu do 8. 12. 2009.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 17
RM schvaluje pronájem bytu č. 13, Studánecká 564/16, Krásná Lípa Lence Hučkové, Krásná Lípa,
Školní 503/7. Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
III. Různé- Prodej pozemku - Usnesení RM č. 57 - 18
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 202/5, k. ú. Zahrady, dle předloženého návrhu.
Převod pozemku - Usnesení RM č. 57 - 19
RM ruší usnesení RM č. 50-07 ze dne 13. 5. 2009 a doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1723/2009 ze dne 18. 6. 2009 o uznání vlastnictví st. p. č. 56, k. ú. Vlčí Hora ve prospěch Marcely
Šafářové, Praha, Řešovská 565/24.
Vydržení pozemku - Usnesení RM č. 57 - 20
RM ruší usnesení RM č. 38-15 ze dne 25. 9. 2008 a doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 1422/2008 ze dne 11. 12. 2008 o vydržení části p. p. č. 1902/2, k. ú. Krásná Lípa Daně Králíčkové,

Kadaň, Na Strážišti 1864.
České Švýcarsko, o. p. s. - Usnesení RM č. 57 - 21
RM projednala zápis správní rady o. p. s. České Švýcarsko, problematiku ﬁnancování a obsazování
míst ve správní radě o. p. s. České Švýcarsko a schvaluje další postup.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 22
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 33, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I.
kategorie o rozloze cca 30 m2. Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
Prodej nemovitosti - Usnesení RM č. 57 - 23
RM vyhlašuje záměr obce prodat nemovitosti:
objekt Kyjov č. p. 49 na st. p. č. 36, k. ú. Kyjov,
st. p. č. 36 o výměře 606 m 2, k. ú. Kyjov,
st. p. č. 115 o výměře 38 m2, k. ú. Kyjov,
st. p. č. 116 o výměře 18 m2, k. ú. Kyjov,
p. p. č. 202/5 o výměře 1279 m2, k. ú. Kyjov.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 24
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006/25/27 - 385 uzavřené s Vlastou
Bittmanovou, Krásná Lípa, Studánecká 564/16 na byt č. 4, Studánecká 564/16. Dodatkem č. 1
se nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 25
RM schvaluje vrácení kauce v plné výši za byt č. 44, Nemocniční 1137/6 Josefu Vítkovi, Rumburk,
Šmilovského 921/6.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 26
RM schvaluje vrácení kauce v plné výši za byt č. 18, Nemocniční 1063/28 Jarmile Judové, Krásná
Lípa, Nemocniční 1063/28.
Byty - Usnesení RM č. 57 - 27
RM schvaluje zápočet kauce s dluhem Pavla Lhotáka, Krásná Lípa, Mánesova 980/20 na
nájemném za byt č. 33, Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa.
Ukončení akce Střechy ploty fasády 2009 - Usnesení RM č. 57 - 28
RM schvaluje výplatu příspěvků jednotlivým žadatelům, dle předloženého seznamu. Uvedení
žadatelé splnili podmínky pro výplatu příspěvku v roce 2009.
Terénní práce - Usnesení RM č. 57 - 29
RM schvaluje spolupodíl města ve výši 30% z celkové částky projektu do výše max. 100 000 Kč.
Členství - Usnesení RM č. 57 - 30
RM doporučuje ZM schválit ukončení členství ve svazku obcí Euroregion Labe ke dni 31. 12.
2009.
Spisový a skartační řád - Usnesení RM č. 57 - 31
RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Spisového a skartačního řádu města Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.
Audit p. o. KOSTKA Krásná Lípa - Usnesení RM č. 57 - 32
RM na základě doporučení FV doporučuje ZM schválit provedení externího auditu příspěvkové
organizace KOSTKA Krásná Lípa.
Havarijní pojištění vozidel města Krásná Lípa - Usnesení RM č. 57 - 33
RM schvaluje z předložených nabídek na pojištění majetku města Krásná Lípa nabídku od
Kooperativa pojišťovny, a. s. a ukládá vedoucí ﬁnančního odboru MěÚ Krásná Lípa zajistit přes
pojišťovací makléřskou společnost NORTHIK s. r. o. příslušnou pojistnou smlouvu.
Žádost o splátkový kalendář - Usnesení RM č. 57 - 34
RM schvaluje dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách vč. smluvní pokuty
společnosti CAFFE VENEZIA Krásná Lípa, zastoupenou I. Faltovou a S. Brodinovou v předloženém
znění.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2009 - Usnesení RM č. 57 - 35
RM schvaluje inventarizaci majetku města Krásná Lípa pro rok 2009, která bude probíhat v
termínu od 11. 11. 2009 do 16. 12. 2009, dle schváleného harmonogramu úkolů k zabezpečení
řádné inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2009.
Mimořádná inventarizace drobných sakrálních památek na území města
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 57 - 36
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační komise) k provedení mimořádné inventarizace
drobných sakrálních památek na území města Krásná Lípa, kde předsedou je Karel Mareš a členy
Jan Kolář a Vladimíra Došková a ukládá DIK v tomto složení provést do 18. 12. 2009 mimořádnou
inventarizaci drobných sakrálních památek na území města Krásná Lípa.
Plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 57 - 37
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě na listopad 2009, dle předloženého
návrhu.
Kronika města - Usnesení RM č. 57 - 38
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc září 2009 předložený kronikářem
Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Popis prací SaM silnice a mosty a. s. - sjezd z komunikace před č. p. 286,
- Popis prací SaM silnice a mosty a. s. - oprava povrchu komunikace u č. p. 286,
- Popis prací SaM silnice a mosty a. s. - oprava chodníku Nemocniční 1092,
- Informaci ve věci dopravního kolapsu dne 26. 10. 2009,
- Územně plánovací informaci vydanou MěÚ Rumburk dne 15. října 2009,
- Zprostředkovatelskou smlouvu mezi městem Krásná Lípa a Lužickou realitní kanceláří spol.
s r. o., Rumburk,
- Stížnost na Okresní soud Děčín a trestní oznámení na soudce a lékaře,
- Žádost KČT - zařadit do rozpočtu města na rok 2010 investici na opravu rozhledny Vlčí hora,
- Žádost KČT o zajištění administrativy pro obnovení památníku padlých občanů obce Zahrady
v I. světové válce,
- Informaci ve věci propojení IS KEO na Gramis,
- Tržby Relax Krásná Lípa p. o. za období leden - říjen 2009,
- Statistiku návštěvnosti v městské knihovně,
- Bulletin Destinačního fondu Českého Švýcarska,
- Usnesení a zápis ze zasedání Svatku obcí Tolštejn ze dne 25. 9. 2009.
Informace
RM dále projednala tento zápis:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 2. 11. 2009.
Jana Gálová
Ing. Zbyněk Linhart

26. listopad 2009

strana 7

Region očima dětí

Německy se učí
společně
V pondělí 2. listopadu 2009 proběhlo již druhé
setkání v rámci mezinárodního projektu
„Přátelství bez hranic“, který je realizován
z programu Cíl 3/Ziel 3 za finanční podpory
Evropské unie.
Zúčastnili se ho vybraní žáci 7. třídy a 8. tříd
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kteří se učí německý jazyk,
a žáci 7. ročníku z Německa z Mittelschule am
Burgteich Zittau, kteří se učí česky a polsky.
Tentokrát jsme my navštívili žitavské spolužáky
v jejich škole. Hráli jsme dvojjazyčné hry, při
kterých jsme si rozšířili naši slovní zásobu
a vzájemně se více o sobě dozvěděli.
Po obědě jsme vyrazili na prohlídku města
Žitavy. Získali jsme zajímavé informace
o některých místních památkách.
Naše setkání jsme zakončili společným
posezením u čaje v jedné místní kavárně,
kam nás pozvala maminka jedné naší žitavské
kamarádky. Děkujeme.
(Irena Bergerová)

Malý projekt je zaměřen na realizace setkání
a prezentací dětí z české a německé mateřské
školy.
Mateřská škola Sluníčko a AWO Mateřská
škola Groβschönau nastartovaly přeshraniční
spolupráci s cílem představit a přiblížit
předškolním dětem sousední region,
odbourat jazykové překážky a přispět tak
k dalšímu spojení tohoto příhraničního
regionu. V rámci projektu se mají obě zařízení
poznat a při společných akcích se poučit o
sousedním regionu i jazyce. Tento projekt je
realizován za podpory Evropské unie.
Jednotlivá setkání se budou uskutečňovat
střídavě na české a německé straně. Z naší
strany se projektu zúčastní 25 dětí.
Aktivity:
1. Společná setkání a poznání účastníků
v mateřských školách
2. Poznávání tradic jednotlivých zemí
3. Společné výlety
4. Poznávání rostlin, živočichů
5. Jazyková cvičení
Tato setkání proběhla již tři, dvě (v říjnu) bez
účasti dětí, kdy se navzájem představily obě
strany .

Třetí setkání proběhlo v Německu dne
3. listopadu 2009. Za velké spolupráce rodičů
a ochoty zajistit každému dítěti vlastní pas
jsme mohli vyrazit do mateřské školy v
Groβschönau, kde jsme po milém přivítání
prožili pěkný den. Děti rychle překonaly
zábrany z neznalosti jazyka, ochotně se
představily německým kamarádům a
společně se pohybovaly ve školce. Při
společných hrách zjistily, že jazyková bariéra
momentálně nebyla tak důležitá a že hračky
mají děti velice podobné. Na oběd jsme
se rozdělili na poloviny tak, aby společně
stolovaly německé a české děti. Po jídle jsme
se vydali na společný výlet do Johnsdorfu –
Motýlího domu. Potěšilo nás, že průvodce
byl Čech, denně dojíždějící z Jablonce nad
Nisou. Dětem kromě motýlího ráje představil
terária s hady, ještěrkami, želvami, pavouky a
rybami. Měli jsme dostatek času na prohlídku
celého objektu. S německými kamarády jsme
se rozloučili kolem 14:00 hodiny a spokojeni
jsme odjeli zpět domů, kde už čekali rodiče.
Návštěvu dětem oplatíme 1. prosince v naší
mateřské škole.
(Za MŠ Sluníčko Věra Gottwaldová)

Na Krakonoše si
posvítily v parku
Nejen na cestu, ale i na Krakonoše si první
listopadový pátek v podvečer posvítily děti
z Mateřské školy Motýlek. Jeho dlouho
očekávaná návštěva přilákala asi padesátku
dětí a jejich rodičů do městského parku, kde
pro ně bylo připraveno nejedno překvapení a
zajímavé úkoly, které plnily za svitu lampionků
a jiných světýlek. S naplněným kouzelným
košíkem nakonec dorazily do Krakonošovy
zahrádky, kde už byl připraven Krakonoš
se svou věrnou služebnicí sojkou, aby je
po právu odměnil. Večerní akce nazvaná
Loučení s Krakonošem byla vyvrcholením
měsíční činnosti, kterou ve školce zasvětili
nekorunovanému
králi
Krkonošských
hor – Krakonošovi, jenž dětem pomáhal
s poznáváním přírody.
(r)

Pozvánka na Adventní trhy
Základní škola Krásná Lípa zve všechny rodiĀe, prarodiĀe, strýĀky
i tetiĀky na ADVENTNÍ TRHY, které se budou konat v pátek 27.11.2009 od 10:00 do 14:30
pĢed budovou školy. Ne pod školou jako tomu bylo doposud.
V pĢípadĒ nepĢíznivého poĀasí pĢímo v budovĒ školy.

A na co se mŨžete tēšit?
po celou dobu trvání trhĪ prĪbĒžnĒ vystoupí:
folklórní soubor KĢiniĀánek
pĒvecký soubor SboreĀek
trubaĀi
Zakoupit si budete moci výrobky dĒtí ze základní školy
i výrobky dĒtí z obou mateĢských školek. A mlsné jazýĀky jistĒ uspokojí prodejní stánek školní jídelny.

(m.alf)
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Závody v plavání ukončily plavecký výcvik
Nejen žáci základní školy v rámci povinné
výuky, ale i děti z obou mateřských škol se i v
letošním roce účastnili tradičního plaveckého
výcviku. Plaveckou výuku v rumburském
bazénu opět vedly zkušené plavecké
instruktorky z plavecké školy Delfín, které děti

v prvé řadě učily zvládnout vodní prostředí
a odbourat strach z vody, teprve pak se děti
s jejich pomocí učily plaveckým dovednostem
a plaveckým stylům. Devítihodinový plavecký
kurz pak děti zakončily plaveckými závody,
jejichž výsledky přinášíme níže v tabulce. (r)

Závody v plavání
Ve středu 11.11. 2009 byla závody ukončena plavecká výuka.

Chlapci

Třída
3.A

1. místo
Lukáš Hladík

2. místo
Martin Ferenc

3.B
4.A
4.B

Tomáš Rýsler
Jakub Kuchta
Libor Král

Tomáš Alfery
David Holubek
Michal Šlof

3. místo
František Čapek,
Josef Švajcr
Tomáš Mach
Ondřej Macke
Marek Kulhavý

Dívky
Třída
3.A
3.B
4.A
4.B

1. místo
Kateřina Koubková
Nikola Kratochvílová
Kristýna Vaňková
Lucie Pelikánová

2. místo
Jana Dusková
Barbora Bartošová
Veronika Sklenková
Nela Cihlářová

Petr Šrejma je
offroadovým mistrem
Petr Šrejma se spolujezdcem Vladislavem
Šrejmou mladším s vozem Mercedes Benz
230GE se stal Mistrem České republiky
v Offroad trialu v kategorii Original pro
rok 2009. Celkem se oba zúčastnili šesti
mistrovských závodů po celé naší republice
(Kladno, Bělá pod Bezdězem, Bratronice,
Radimovice, Krnov) a jednoho závodu na
Slovensku (Zborov nad Bystricou).
Offroadovým závodům se Petr Šrejma věnuje
již deset let, patnáctiletý Vláďa má již také
několikalaté zkušenosti, přesto -jako soutěžní
spolujezdec - se mohl mistrovského seriálu
účastnit až letos a hned tuto premiérovou
závodní sezónu završili mistrovským titulem.
Celkové druhé místo obsadil Roman Černý
z Bratronic a na třetím místě skončil Igor
Růžička z České Lípy opět s vozem Mercedes
G 300TD. První závod příští offroadové sezóny
je čeká v Kladně 13. a 14. března.
(r)

3. místo
Zuzana Hanousková
Nikola Šindelářová
Katrina Kurucová
Klára Řežábková

VÁNOČNÍ
Á Č Í DÁREK
Á
Z RELAXU
Relax Krásná Lípa p.o.
nabízí báječné vánoční dárky:

V tabulce jim p
patří
atří páté místo
Fotbalová starší přípravka ukončila letošní vámi na fotbaly jezdíme, zasloužíte obrovskou
podzimní okresní přebor na pátém místě.
pochvalu!!! A to nejen vy kluci, ale i trenéři,
I když nejste kluci na 1. místě v celkové tabulce kteří se vám věnují.
odehraných podzimních zápasů, myslím, že si
jménem nás všech, rodičů a prarodičů, kteří s
(m.alf )
TABULKA
Rk.

Pozvánka na Adventní trhy
Tým

Záp

+ 0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Jiskra Modrá

8

7 0 1

73: 9

21

( 9)

2.

SK Šluknov

8

7 0 1

49: 9

21

( 9)

3.

Benešov n./Pl.

8

6 0 2

31: 16

18

( 6)

4.

FK Malšovice

8

5 0 3

43: 20

15

( 6)

5.

Krásná Lípa

8

5 0 3

23: 16

15

( 6)

6.

Sp. JiĜíkov

8

3 0 5

18: 22

9

( -3)

7.

Vilémov "A"

8

2 0 6

21: 31

6

( -9)

8.

SK Velký Šenov

8

1 0 7

12: 36

3

(-12)

9.

Vilémov "B"

8

0 0 8

3:114

0

(-12)

vánoční poukázky na saunu, solárium,
masáže,fitness, spinningtenis, badminton,
stolní tenis, minigolf, beach, lezeckou stěnu
předplatné a permanentky dle Vašeho
výběru již od 160,- Kč.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Nově zrestaurovaná restaurace Pod kostelem s příjemnou obsluhou nabízí:
- celodenní nabídka hotových a minutkových jídel, moučníky, zmrzlinové poháry
- velký výběr nealko a alkoholických nápojů , pivo Gambrinus 11%, Velkopopovický kozel
10%, tmavé pivo a pivo Pilsner Urquell 12%.
- možnost prodeje hotových jídel a polévek přes ulici -denní menu 60,- Kč (polévka + dva
druhy hotových jídel)
- možnost pořádání různých oslav, rautů, svateb,
Provozní doba pondělí - sobota 9:00 – 22:00, neděle 10:00 – 22:00
Provozovatel: Tomáš Hemmer , Varnsdorf, tel. 728210481
VIKÝŘ, KRÁSNOLIPSKÝ PŮLMĚSÍČNÍK,
Ů
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.

