369

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 18. února
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč

Registrační lístek na akci Školní sraz
ZŠ Krásná Lípa
Patrně se k vám již dostala informace, že v červnu
2010 se v Krásné Lípě bude konat setkání všech
absolventů ZŠ Krásná Lípa. V rámci příprav akce
Školní sraz 2010 distribuujeme (na žádost mnohých
z vás) na vybraná veřejná místa registrační lístky,
aby se k připravované akci mohl přihlásit každý,
tedy i ten, který nemá možnost přístupu k internetu.
K vyplněnému registračnímu lístku obdržíte
i kapesní kalendářík s potiskem akce Školní sraz
2010. Navštivte tato místa k registraci a najděte
svého učitele: Kulturní dům, Informační středisko,
Továrna (kavárna, fitness), Sportovní areál, obchod
p. Vorlíčka, prodejna Jana, U Medvěda, Školní
jídelna, MěÚ Krásná Lípa – matrika, podatelna,

sekretariát.
Školní sraz 2010 bude místem, na kterém se
sejdete nejen se svými spolužáky – vrstevníky, ale
i s těmi, kteří byli o něco starší nebo o něco mladší.
Setkáte se i s těmi, se kterými jste se ve školní
budově potkat ani nemohli, neboť jste se minuli
o desetiletí.
Svou pozornost si zaslouží i učitelé. S mnohými
se opět uvidíte, protože i oni budou této události
přítomni a bude jim věnován důstojný prostor.
Více informací na www.skolnisraz.cz nebo na MěÚ
(tel. 412 354 838).
(Zdeněk Novák)

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN 120 DNŮ.

První zkušenost se školou mají za sebou
Ve středu 20. ledna 2010 se na naší škole uskutečnil
zápis dětí do 1. tříd. Dostavilo se celkem 38 dětí.
Celým zápisem děti provázeli učitelé společně
s pohádkovými bytostmi. Po důkladném
„prozkoušení“ dostaly děti nafukovací balónek,
pamětní list, sladkou odměnu a krásný sáček na
přezůvky se svačinovou krabičkou. V měsíci červnu
se budou moci rodiče na stránkách naší základní
školy informovat o rozdělení dětí do 1.tříd , které
ve školním roce 2010/2011 povedou pani učitelky
Ingeborg Nekolová a Mgr. Jitka Krimlaková.
Fotografie ze zápisu si můžete stáhnout
z fotogalerie na www.zskrasnalipa.cz.
(m.alf)

4. února 2010

strana 2

4. února 2009

Meteorologické ohlédnutí
za loňským rokem

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 15.2. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 4.2. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 15.2. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 18.2. 2010 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.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 6. – 7. 2. 2010 MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 412 535 930
• 13. – 14.2. 2010 MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín IV - Letná,
tel.: 412 539 298
• 20. - 21.2. 2010 MUDr. Lukáš Milič
Česká Kamenice,
tel.: 412 511 482

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz,
tel: 777 291 359
Amari poradna
PO,ST 8:00-16:00
Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání,
zadluženosti ad.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek.
JOB poradna
PO 9:00 -17:00
Volná pracovní místa, poradenství při hledání
zaměstnání.
Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.
Klub VČELIČKA
PO,ST 9:00 – 11:00 - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity
ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00 - doučování školáků
T-klub pro děti a mládež
UT-PA 12:00 – 19:00
SO 12:00 – 18:00
Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00
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.
Cedr, občanské sdružení
Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.
Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

V loňském roce začala spolupráce s Janem
Píchou, který sleduje detailně krásnolipské počasí
a získaná meteorologická data nám s podrobným
komentářem v souhrnu poskytuje. Aktuální
informace můžete sledovat i na mateřských
stránkách http://www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.
htm. Již téměř roční historie nabízí zajímavý souhrn
v níže uvedené tabulce.
U měření srážek se používá jednotka mm, v praxi
to znamená, že pokud napadl 1 milimetr vody,

tak na jeden metr čtvereční napadl 1 litr vody.
U měření rychlosti větru se používá jednotka
m/s, pro přepočet do obecnější hodnoty km/h
vynásobte hodnotu hodnotou 3,6. Např: vítr
17,5 m/s x 3,6 = 63 km/h. Průměrná měsíční teplota
se vypočítává z průměrů denních teplot a to
sice vzorcem teplota v 7 hod + teplota ve 14 hod
+ teplota ve 21 hod.Hodnota se poté vydělí čtyřmi.
V letním čase se průměrná teplota počítá z teplot
v 8, v 15 a ve 22 hod.

leden
únor

prĤmČrná
mČsíþní
teplota
-----

bĜezen

2,0 °C

9,9 °C

-8,9°C

100%

58%

13,6 m/s

duben

10,3°C

21,0 °C

-1,4°C

100%

26%

15,9 m/s

kvČten

11,7°C

26,9°C

1,2°C

100%

32%

17,5 m/s

þerven

12,9°C

25,1°C

1,6°C

99 %

33%

16,2 m/s

þervenec

15,7°C

27,1°C

8,4°C

100 %

46%

19,0 m/s

srpen
záĜí

16,3°C
13,3°C

27,5°C
24,1°C

6,5°C
5,9°C

100%
100%

37%
44%

16,7 m/s
18,0 m/s

Ĝíjen

5,3°C

18,1°C

-3,9°C

100%

59%

16,0 m/s

listopad
prosinec

5,1°C
-2,1°C

11,1°C
6,2°C

-3,5°C
-20,7°C

100%
100%

52%
62%

21,6 m/s
13,2 m/s

mČsíc

maximální
teplota

minimální
teplota

maximální
vlhkost

minimální
vlhkost

-----

-----

-----

-----

maximální
rychlost
vČtru
-----

dešĢové
srážky
----110
mm
7 mm
162
mm
140
mm
152
mm
68 mm
41 mm
122
mm
49 mm
81 mm

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.
Dotaz:
Může nezletilý získat majetek, než dosáhne způsobilosti k právním úkonům?
Odpověď:
Podmínky a způsob nabývání majetku nezletilými řeší zákon o rodině, zastoupení nezletilých
pak občanský zákoník v ustanoveních upravujících zastoupení.
Fyzická osoba může být vlastníkem majetku od svého početí, narodí-li se dítě živé. Nicméně
způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tedy uzavírat
kupní či darovací či jinou smlouvu anebo rozhodovat o svém majetku (o nakládání,
opravách, prodeji či darování a podobně), vzniká v plném rozsahu zletilostí (§ 8 občanského
zákoníku). Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou povahou
přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.
Za nezletilého jednají jeho jménem jeho zákonní zástupci, což jsou obvykle jeho rodiče.
Pokud je nemá, ustanoví zástupce takovému dítěti soud (na návrh kohokoliv, kdo se
o problému dozví). Zástupci se říká opatrovník. Obdobně ustanoví soud opatrovníka dítěti
i v případě, pokud v případě získávání či nakládání s majetkem by zájmy dítěte mohly
být v rozporu se zájmy jeho zákonných zástupců. Slova „mohly být“ znamenají objektivní
posouzení, tedy zda existuje, bez ohledu na konkrétní osoby, možnost, že by se zájmy
nezletilého dostaly se zájmy zákonných zástupců do rozporu.
Pokud má nezletilé dítě získat (koupí či darováním či děděním či jinak) majetek od svých
zákonných zástupců, je třeba určit opatrovníka vždy – bez opatrovníka by byl převod
neplatný. Ale v podstatě totéž platí o jakémkoliv získání majetku od jiné osoby, kde by mohl
vzniknout rozpor mezi zájmem dítěte a zájmem zákonného zástupce.
Tam, kde k rozporu objektivně nemůže dojít, rozhodují o nabytí majetku zákonní zástupci
nezletilého, kteří také rozhodují o způsobu nakládání s takovým majetkem. K nabytí
nemovitosti je však vždy třeba soudem ustanoveného opatrovníka. Kromě toho je třeba,
aby smlouvu o nabytí nemovitosti nezletilým schválil předem soud.
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Sníh dole i nahoře
Sníh nejen z komunikací, chodníků a parkovišť,
ale i ze střech domů odstraňují v těchto dnech
pracovníci krásnolipských Technických služeb.
Nebezpečné převisy a rampouchy nad chodníky
jsou shazovány pomocí 16 metrové vysokozdvižné
plošiny.
Pracovníci technických služeb navíc hromadící
se sníh v centru města a na frekventovaných
místech především ve večerních a nočních
hodinách odvvávží, aby nedocházelo k přílišnému
omezování dopravy na komunikacích.
Přitom odvoz hromadícího se sněhu z center měst
není zase tak úplnou samozřejmostí. Stačí vyrazit
třeba za nákupy do okolních měst, kde se o tom
jednoduše přesvědčíte. Není kde zaparkovat,
přelézáme sněhové bariéry, komunikace a chodníky
jsou zúženy. Není to příjemné ani bezpečné.
V našem městě desítky tun sněhu končí na deponii
u nádraží, kde postupně v jarních měsících odtají.
Jedná se sice o finančně náročné opatření, které

však významně zjednoduší pohyb a parkování ve
městě. Jde zároveň o preventivní a bezpečnostní
opatření před případným dalším silnějším
sněžením, kdy by již sníh nebylo kam odhrnovat
a průjezdní profil komunikace by se ještě více zúžil.
(jk)

České Švýcarsko
pokračuje v zeleném
vzdělávání

Rada města navštívila rekonstruovaný
domov důchodců
V doprovodu ředitele krásnolipského Domova
důchodců a ústavu sociální péče Ing.
g Petra Nového
si členové rady města prohlédli
ve středu 27. ledna nově
zrekonstruované
pavilony A a B.
Náročná rekonstrukce je těsně
před dokončením. Celkové
náklady akce činily 53 mil.
Kč. Byly upraveny jak vnitřní
prostory, tak třeba i střecha
hlavní budovy – ta dostala
měděnou krytinu. Pozměněny
byly i dispozice některých
pokojů,
byla
vybudována
nová sociální zařízení, nebo
opravena stávající. Lůžková
kapacita byla mírně snížena
z původních 116 na dnešních
110 lůžek.
Rekonstrukce byla financována
z prostředků Evropského fondu

pro regionální rozvoj, investorem byl Ústecký kraj.
(jk)
j

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
připravuje i pro tento rok řadu nových akcí
a programů s ekologickou tématikou. Pro rodiny
s dětmi připravuje novou poznávací soutěž,
součástí které bude brožura s úkoly z oblasti přírody
Českého Švýcarska včetně doporučených tras
s mapou. Další nové produkty se budou dotýkat
zejména tématu ochrany životního prostředí
– půjde o nové propagační materiály, vzdělávací
ekologické programy pro děti a v neposlední
řadě to budou i veřejné akce pro místní obyvatele
i turisty.
Osvětové ekoaktivity budou realizovány v rámci
projektu „SECESE“, který je spolufinancovaný
ze Státního fondu životního prostředí ČR
a Ministerstva životního prostředí.
ý
p
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko,
o.p.s.)

Humanitární sbírka ošacení
Diakonie Broumov a Komunitní centrum pořádají
humanitární sbírku ošacení. Vybíráme:
• letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
• domácí potřeby, nádobí černé, čajové hrnky,
talíře - vše jen funkční
• vatované přikrývky, polštáře a deky /ne péřové/
Věci, které nám, prosím, nenoste:
• obnošené boty,
• elektrospotřebiče, ledničky, televize,
• nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

• dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční v domě služeb, 1. patro
(Komunitní centrum) a shromažďovat se bude
v přízemí vlevo (u výtahu)
úterý 16. 2. a 2. 3. 2010
středa 17. 2. a 3. 3. 2010
čtvrtek 19. 2. a 5. 3. 2010
v časech 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Lze se domluvit na čase mimo udané dny i hodiny.
Kontakt: Tel.: 412 354 842, e-mail: kc@krasnalipa.cz

PRACOVNÍ NABÍDKA

České Švýcarsko o. p. s. hledá posily do
svého dynamického týmu na pozice:
pracovník
informačního
střediska
a rezervačního systému.
Více informací na www.ceskesvycarsko.cz/
ops/volna-mista/. Životopis a motivační
dopis zasílejte do 20. 2. na adresu jana.
novakova@ceskesvycarsko.cz.
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Výtvarná soutěž na téma
„Jak se žije v lese“
Město Krásná Lípa a Lesy ČR vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Jak se žije v lese“.
Autoři obrázku mohou svá výtvarná díla s motivem ze života lesní zvěře zaslat nebo osobně předat
na adrese Komunitní centrum, Masarykova 4, 407 46 Krásná Lípa. Obrázky účastníci označí jménem,
příjmením, adresou a věkem. Pro autory 6 nejhezčích obrázků je připravena odměna – jízda terénním
autem a krmení lesní zvěře. Uzavírka soutěže je 15.02.2010.
(Marcela Surmajová)

FOTBALOVÉ
TRÉNINKY
Starší přípravka
Pondělí: 16.30hod. – 18hod.
Pátek: 16.30hod. – 17.30hod.
V tělocvičně.

VÝROBA ČAJOVÉ MISKY
V projektu AMARI centrum jsme ve středu 20. 1.
2010 v T-klubu měli odpoledne ve znamení hlíny.
K dispozici jsme měli pouze balík hlíny, své ruce a
hlavu plnou nápadů. Řekli jsme si, že se pokusíme
vytvořit čajovou misku. Začalo se zpracováním
hlíny, která se musí před použitím pečlivě
propracovat, aby v ní nezůstaly bubliny a aby byla
pěkně vláčná. Výchozím tvarem pro naše misky byla
koule, jejíž vytvoření není možná tak jednoduché,
jak by se na první pohled zdálo. Přehazováním
hlíny z ruky do ruky nakonec každému tvar koule
vznikl a mohli jsme se dát do práce. Někteří se v tu
chvíli rozmysleli a místo misky chtěli vyrábět hrnek,
a tak nakonec každý vyrobil něco trochu jiného.
Miskaři si vyhráli s tvarem své misky a stavitelé
hrnků dumali nad tvarem a způsobem přilepení
ucha. Každému se však výtvor povedl a ti, kteří ještě
po náročném modelování měli chuť, dozdobili své
kousky vytlačenými vzory, či nápisy. S hlínou jsme
ztrávili příjemné odpoledne a věřím, že si něco

podobného v budoucnu opět zopakujeme.
Projekt je financován z prostředků Nadace
O2 a ze sbírkového projektu Pomozte dětem!,
organizovaného společně Nadací rozvoje občanské
společnosti a Českou televizí.
(Petra Vrajová,
CEDR – komunitní centrum o.s.)
j

ÚNOR 2010

3 SEZONY V PEKLE
středa 10. 2.
od 18.00 hod

V městském parku
lovili tuleně
Že ulovit tuleně může být neřešitelným oříškem
se přesvědčily ty děti, které včera přišly řádit do
městského parku v Krásné Lípě. Vedle tuleňů se
ale v parku hrál i kanadský hokej, proháněli se
v něm sibiřští kurýři a splašená spřežení, či se
sněhem prohrabovali zlatokopové. Všechny tyto
netradiční disciplíny byly součástí úplně první
eskymácké olympiády, která dětem vyplnila jeden
den pololetních prázdnin. A protože se na této
olympiádě bojovalo do roztrhání těla, i na jejím
konci se rozdávaly medaile a ledové odměny.
(vik)

Vstupné 60,- Kč

Rok 1947 přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a
nekonečnému očekávání. Devatenáctiletý Ivan, pohledný
a vtipný provokatér v podání Kryštofa Hádka, utíká
z domova. 110min. Mládeži přístupno od 12ti let.

VIDEO A FOTOGRAFOVÁNÍ
V KOMUNITNÍM CENTRU
Umíte zacházet s digitální kamerou, umíte upravit
fotografie na počítači? Jestliže ne, tak by Vám
mohli poradit mládežníci (12let a výše), kteří se
to učí v komunitním centru v rámci vzdělávacího
programu, který je podporován z prostředků
Nadace O2 a ze sbírkového projektu Pomozte
dětem!, organizovaného společně Nadací rozvoje
občanské společnosti a Českou televizí.
V programu, který jsme pro dospívající připravili
v projektu AMARI centrum, se každou středu od
16:00 hodin učí pracovat s digitální kamerou,
střihat a zpracovávat natočený materiál na počítači.
Zároveň je Jan Tyrpekl učí fotografovat s digitálním
fotoaparátem a upravovat pořízené fotografie. Již
nyní si můžete v komunitním centru prohlédnout
upravené
fotografie, které účastníci kurzu
zapaspartovali do rámečků, které si sami vyrobili.
V současné době zpracovávají natočený materiál
z vánoční besídky, která se konala v T – klubu
a chystají se na tvorbu videoklipu. Držme jim
palce, ať se jim práce daří a natočí spoustu hezkého
materiálu.

Program kina - kulturního
domu Krásná Lípa

ZOMBIELAND

středa 17. 2.
od 18.00 hod

Vstupné 60,- Kč

Nad světem mají nadvládu zombie. Existuje zde však
skupina přeživších, snažící se najít před mrtvými úkryt.
Přidává se k nim zakřiknutý Flagstaff, odborník na přežití.
88 min. Mládeži nepřístupno.

VÁNOČNÍ KOLEDA
středa 24. 2.
od 17.30 hod

Vstupné 60,- Kč

K animované adaptaci proslulého příběhu Charlese
Dickense z vánočního prostředí si sám napsal scénář
a posléze celý film režíroval Robert Zemeckis. 120 min.
ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.

SPORTOVNÍ
KARNEVAL

pátek 19. 1. od 20.oo hod
K tanci a poslechu hraje skupina GALAXIE.

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

sobota 27.2. od 20.oo hod
K tanci a poslechu hraje skupina GALAXIE.
Prodej vstupenek zajišťuje
Nobilis Tilia Vlčí Hora.

Loutkářské a divadelní
přehlídky
V sobotu a v neděli 6. a 7. února vždy od 14:00
můžete s dětmi přijít do kina ve Šluknově na
divadelní představení.
Sobota:
Červená Karkulka – LS Na židli Turnov
Míša Kulička – Sváťovo divadlo Litoměřice
Neděle:
Uspávačky – Divadlo Matýsek Nový Bor
O ševci Ondrovi a komtesce Julince
– DS VeŠ Velký Šenov
O přestávkách mezi pohádkami jsou pro děti
připraveny zábavné soutěže

4. února 2009

strana 5

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Masopust v Krásné Lípě
V sobotu 6. února Vás folklorní soubor Lužičan
zve na tradiční masopustní průvod. Začátek je ve
13:30 před Domem Českého Švýcarska na náměstí
v Krásné Lípě. Po skončení se pokračuje merendou
v Továrně – Domu volného času.

Národní park očima
odborníků
Správa Národního parku České Švýcarsko pro
Vás v rámci 10. výročí založení připravila pět
zajímavých přednášek, ve kterých Vám postupně
představí Národní park České Švýcarsko z pohledu
své profese a to vždy v úterý od 18.00 hodin
v prostorách knihovny ve Varnsdorfu.
4.2. Národní park očima lesníka – minulost
a současnost lesů v NP – Jan Drozd
11.2. Národní park očima botanika a zoologa
– květena a zvířena NP – Ivana Marková,
Miloš Trýzna
18.2. Národní park očima geologa – geologické
zajímavosti, řícení skal a činnost skalní čety
– Zuzana Vařilová

Koncert Teen Chalenge
V pátek 26. února jste zváni na koncert žesťového
kvinteta „Brass Five“ ve složení:
Jan Pohořalý, Josef Matějka – trubka, Tomáš Bürger
– horna, Václav Bízek – trombon, Martin Pončík
– tuba a tradičních duchovních písní v podání:
Jaroslav Šíp – klavír, Jan Novotný – flétna, Blanka
Šípová – zpěv. Koncert se uskuteční v sále zámku
ve Šluknově od 19:00.

Po neznámých stezkách
Po neznámých stezkách za brtnickými ledopády
se můžete spolu s turisty ze Šluknova a s ČSOP
Tilia vydat v sobotu 13. února. Jedná se o další
akci z cyklu akcí Táta, máma a já. Sraz účastníků je
na nádraží v Brtníkách v 9:53 odkud vyrazíme za
krásou ledových výtvorů zimní přírody a přitom
poznávání si budeme hrát a soutěžit. Více na www.
csoptilia.unas.cz.

Sáňkyjáda s Tilií
V neděli 14. února jste zváni na sněhové řádění
se sáňkami, boby, igelity a vším, čím se dá sjíždět
kopec. Začínáme ve 14:00 na kopci Pavlák v Krásné
Lípě a soutěžit se bude ve sjezdu z kopce na čas
v netradičních disciplínách – splašené spřežení,
ledový zadek, terčová jízda, či v sáňkařské štafetě.

Na Kopečku
s … Janem Kýnlem
Ve středu 24. února od 19:00 se v Domečku Na
kopečku v Rumburku můžete setkat s dlouholetým
středoškolským profesorem, aktivním sportovcem
a milým člověkem - Ing. Janem Kýnlem z Rumburka.

3. reprezentační ples
„Lipový“
V sobotu 27. února 2010 od 20:00 hodin se koná v
krásnolipském kulturním domě reprezentační ples
občanského sdružení Nobilis Tilia a firmy Nobilis
Tilia s. r. o.
K tanci i poslechu zahraje hudební skupina Galaxie.

Ostrov svobody na
vlastní kůži
Ani tento měsíc v domečku Na Kopečku
v Rumburku nevynecháme oblíbený cyklus
o zajímavých cestách po světě. Tentokrát vás
večerem ve středu 10. února od 19:00 provede
cestovatel David Pastva, který bude vyprávět o své
nedávné návštěvě Kuby.

Jazykový kurz romštiny
Terénní pracovnice města Krásná Lípa Marcela
Surmajová připravila pro děti a mládež jazykový
kurz romštiny a povídání o romské historii.
Kurz bude zahájen ve čtvrtek 4. února a potrvá
do 4. března. Účastníci se budou scházet
v Komunitním centru v Krásné Lípě vždy mezi
15:00 až 15:45. V kurzu se naučíte základy romštiny,
zjistíte, ze kterého jazyka romština vznikla a jakým
vývojem prošla. O romské historii budou povídat
a romštinu budou vyučovat rodilé mluvčí!

Víkendový kurz
bubnování
Po úspěšném poprázdninovém workshopu je tu
další! Dveře jsou otevřeny úplně všem, kdo mají
rádi rytmy! 13.-14. února se můžete v Domečku
Na Kopečku v Rumburku zúčastnit víkendového
kurzu bubnování, který povede bubeník Jan Ďbel
Soukup. Workshop je určen pro úplné začátečníky,
bubny zajištěny. Účast nutno potvrdit do středy
10. 2. na e-mail: agodevil@gmail.com, tel: +420 773
919 938.

Průvodce na zámcích,
hradech a v muzeích
Pro velký úspěch i v roce 2010 připravilo České
Švýcarsko, o.p.s. praktický přípravný seminář
a workshop pro všechny průvodce na zámcích,
hradech, muzeích a dalších oblastech turistického
ruchu s názvem: Zážitková interpretace památek.
Kurzem, který se koná v pondělí 22. února
účastníky provedou zkušení praktici i odborníci
v daném oboru.
Kompletní informace o obsahu se dozvíte na www.
ceskesvycarsko.cz.

Kurzy práce na počítači
- slevový kupón
Komuntiní centrum připravilo kurzy práce na
počítači. Kurz je v rozsahu 10 vyučovacích hodin.
Výuka probíhá vždy od 16 hod. a to 1x týdně. Den
je možné si vybrat. Kurz bude otevřen, pokud bude
přihlášeno 6-8 účastníků. Na kurzy je možné využít
slevový kupón s 10% slevou, cena před slevou je
500,- Kč.
Podrobnosti na http://kostka.krasnalipa.cz/cz/
info/1137-aktuality/2584-kurzy-prace-na-pocitaci-slevovy-kupon.html

Tureckem a Íránem
- z cyklu Dvouleté
putování po Asii
Turecko jako bránu do Asie a společně s Íránem
i jako zemi pohostinných lidí a zajímavou kulturou
muslimů Vám představí Bára a Rosťa Součkovi, kteří
ztrávili dva dobrodružné roky v Asii. Povídání obou
cestovatelů je připraveno na úterý 16. února od
18:00 v městské knihovně v Rumburku.

Karneval na sjezdovce
Profesionální zásah horské služby z Harrachova,
ukázky umění profesionálního kaskadéra, ukázky
výcviku psů, soutěže a hry na lyžích, dětská
diskotéka, projížďky na čtyřkolkách a skútru, líčení
dětí, či sjezd s loučemi. To vše nabízí karneval na
sněhu, který na sobotu 27. února v lyžařském
areálu v Horním Podluží připravuje tam působící
Lyžařská škola TimSki a jejích jednatřicet lyžařských
instruktorů. Karnevalová taškařice začne ve 14:00
odpoledne a v 18:00 ji ukončí sjezd s loučemi.
Tedy alespoň tu část věnovanou dětem. Poté
bude pokračovat diskotéka a zábava na sněhu pro
dospělé, kterou ve 22:00 ukončí ohňostroj.

Vědomostní soutěž: Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto
významného jubilea město spojí s několika dalšími významnými událostmi. Na jaře 2010 bude
dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce krásnolipského náměstí v poválečné historii města. Široko
daleko nejodvážnější stavební a finanční počin, do kterého se pustila radnice, dostane definitivní tvář
v podobě architektonického a urbanistického skvostu, kterým se bezesporu tento prostor stane.
Jednou ze společensky nejvýznamnějších událostí tohoto roku je potom Školní sraz absolventů
krásnolipské základní školy za posledních 65 let. To vše se spolu s doprovodným programem odehraje
v našem městě první červnovou sobotu roku 2010.
A právě k tomu to datu pro Vás Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem Krásná Lípa
připravil malou vědomostní soutěž, týkající se památných míst, památek a stromů, charakteristických
pro Krásnou Lípu a její okolí.
Od tohoto čísla Vikýře až do čísla 376 (vyjde 27.5.2010) Vám budeme postupně přinášet vždy pět
otázek, na něž máte správně odpovědět. Odpovědi na všech 40 otázek pošlete najednou do 31. května
na e-mail: milansudek@seznam.cz.
Kompletní sadu všech čtyřiceti otázek najdete v posledním soutěžním čísle Vikýře č. 376.
Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou předány 5. června u příležitosti školního srazu 2010.
Sada prvních pěti otázek:
Jak se jmenoval významný krásnolipský malíř?
Komu je zasvěcen kostel v Krásné Lípě?
Komu patřil erb nad vchodem do kostela?
Uveďte značku motocyklů, které se vyráběly v Krásné Lípě?
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USNESENÍ USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

USNESENÍ

z 61. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 13.01.2010
I. Hlavní program
Projekt úspor energií - Usnesení RM č. 61 - 01
RM schvaluje nabídky na zajištění podkladů a žádosti
o dotaci na akci Realizace úspor energie u budov školní
jídelny a školní družiny v Krásné Lípě a podání žádosti
v rámci OPŽP na SFŽP ČR.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 61 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 511/2 o výměře 57 m2, k. ú. Krásný Buk;
p. p. č. 1373/2 o výměře 94 425 m2, k. ú. Krásná Lípa.

Byty - Usnesení RM č. 61 - 08
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2007/25/17 - 395 uzavřené s Alexandrem Steyskalem
na byt č. 6, Krásná Lípa, Nemocniční 952/18. Dodatkem se
nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.

Daňové přiznání za rok 2009 - Usnesení RM č. 61 - 15
RM z přijatých nabídek na zpracování daňového
přiznání města Krásná Lípa na rok 2009 vybrala nabídku
Ing. Boulové Libuše, Příbram 261 01, Čechovská 66,
v předloženém znění.

Nemovitosti - Usnesení RM č. 61 - 09
RM schvaluje vrácení kauce ve výši 2 000 000 Kč firmě
ECON C & S s. r. o., Praha 4, Na Dvorcích 284/12 na základě
splněných podmínek kupní smlouvy ze dne 16. 6. 2008 na
objekt Pražská 278/4, Krásná Lípa.

Uvolnění zádržného - Usnesení RM č. 61 - 16
RM se seznámila se žádostí firmy A. K. T., s. r. o., Děčín,
o vyjmutí předmětu její dodávky v rámci akce Köglerova
naučná stezka ze záruky a vrácení příslušné pozastávky
5% (58 019,80 Kč). RM nesouhlasí s tímto požadavkem
jmenované firmy a trvá na dodržení smluvních podmínek
a dodržení záruční lhůty do 24. 7. 2011.

Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 61 - 03
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout p. p. č. 248
o výměře 13 542 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.

Dotace pro ZŠ a MŠ Krásná Krásná Lípa - Usnesení
RM č. 61 - 10
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z MMR ČR
z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 na projekt
Přátelství bez hranic pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa.

Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 61 - 04
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2008/23/15-243, nájemce Václav Pešťák, Krásná Lípa,
Kyjov 109, kterým veškerá práva a povinnosti ze smlouvy
vyplývající přecházejí na Gabrielu Sedláčkovou, Krásná
Lípa, Kyjov 109.

Dům služeb - studie - Usnesení RM č. 61 - 11
RM projednala předběžný návrh studie přestavby Domu
služeb, objektu Masarykova 4 a schvaluje přípravu podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci.

Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 61 - 05
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2005/23/15-188, nájemce Iveta Zerzánová, Krásná
Lípa, Krásný Buk 34, kterým se doba nájmu prodlužuje
do 31. 12. 2014.

Rekonstrukce Masarykova 1094/4
Usnesení RM č. 61 - 12
RM schvaluje uzavření SOD č. 2010/11/26 - 2 na zpracování
PD, PD pro SP a AD na rekonstrukci objektu Masarykova
1094/4, Krásná Lípa s Ing. arch. Liborem Králem, Krásná
Lípa, Lidická 971/9, dle předloženého návrhu.

Vyjádření z hlediska ÚP - Usnesení RM č. 61 - 06
RM schvaluje vyjádření ke st. p. č. 1157, k. ú. Krásná Lípa
z hlediska ÚP pro potřeby PF ČR, dle předloženého návrhu.
III. Různé
Byty - Usnesení RM č. 61 - 07
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2008/25/27 - 248 uzavřené s Marií Šárovou na byt č. 11,
Krásná Lípa, Studánecká 564/16. Dodatkem se nájemní
smlouva prodlouží o 1 rok.

FOTOSOUTĚŽ:
Znáte opravdu
Krásnou Lípu?
Ve Vikýři
ýři Vám
Vá pravidelně
id l ě přinášíme
ři áší
fotografi
f
e
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 se jednalo o patrové roubené
stavení č. 8 v Nemocniční ulici, pocházející z roku
1830. Dům je jedinečnou ukázkou podstávkového
domu městského typu - charakteristický pro náš
region a řemeslného odkazu našich předků. Tyto
skutečnosti ovšem ignoruje majitel nemovitosti.
Dům přestál 180 let historických událostí
včetně dvou světových válek, ale s největší
pravděpodobností nepřežije poslední nájemníky.
Roubená stavba, která byla svou výstavností
chloubou ulice, je dnes její ostudou.
Cenu - upomínkové předměty - získávají: Jindřiška
Mráčková, Anna Kovaříková a Anna Arnoldová.
Víte, kde se nachází tento fotografovaný objekt?

Obnova zeleně - dohoda o úpravě soupisu dokladů
a účtů - Usnesení RM č. 61 - 17
RM schvaluje Dohodu o úpravě soupisů dokladů a účtů
u akce OPŽP č. 08016636, mezi městem Krásná Lípa
a Státním fondem životního prostředí ČR.
Dozorčí rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 61 - 18
RM schvaluje návrh Správy NP České Švýcarsko na
jmenování svého zástupce Jiřiny Skalové, Staré Křečany
do dozorčí rady České Švýcarsko, o. p. s.
RM bere na vědomí skončení funkčního období Ing. Pavla
Lampy a na další funkční období schvaluje návrh na
člena dozorčí rady za město Krásná Lípa a to RNDr. Ivana
Preyová, Krásná Lípa.

Studie proveditelnosti - Usnesení RM č. 61 - 13
RM schvaluje SOD na zpracování studie proveditelnosti na
akci Rekonstrukce objektu Masarykova 1094/4 v Krásné
Lípě mezi městem Krásná Lípa a společností Granthelp,
s. r. o., Praha 3, dle předloženého návrhu.

Zástavbová studie Křižíkova ul.
Usnesení RM č. 61 - 19
RM projednala prvotní návrh zastavovacích studií na
oblast Křižíkova ulice I. a II. a schvaluje další dopracování.

Směrnice č. 5 - Usnesení RM č. 61 - 14
RM schvaluje změnu směrnice č. 5 pohledávky
k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa, dle
předloženého návrhu.

Velké kulturní akce v roce 2010
Usnesení RM č. 61 - 20
RM projednala návrhy a předběžnou přípravu velkých
kulturních akcí města v roce 2010 a to především:
a) slavnostní uvedení do provozu nově zrekonstruovaného
Křinického náměstí a konání školního srazu
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b) Dny Českého Švýcarska včetně doprovodných aktivit
a ukládá předložení rámcového rozpočtu resp. potřeby ze
strany města a zapojení partnerů akcí.
Souhlas k výkonu opatrovnictví
Usnesení RM č. 61 - 21
RM pověřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb,
o obcích v platném znění Janu Baranovou výkonem
opatrovnictví Štefana Rybárika, bytem Kyjovská
63 a výkonem opatrovnictví Michala Hučka, bytem
Varnsdorfská 72, Krásná Lípa.
Oprava usnesení RM č. 58 - 05
Usnesení RM č. 61 - 22
RM schvaluje žádost Václava Chaloupky, bytem Hrádek
nad Nisou, Donín 224 na pořádání prodejních trhů
v prostoru náměstí pro rok 2010. Dle OZV č. 3/2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je
určen paušální poplatek ve výši 8 000 Kč za den, který je
splatný nejdéle vždy v den konání akce. Dále bude vybrána
kauce ve výši 1 000 Kč, která v případě nepořádku po akci
bude použita na úklid veřejného prostranství.
Předpokládané ukončení rekonstrukce náměstí je v měsíci

dubna 2010, do této doby nebudou v prostoru náměstí
prodejní akce pořádány.
Zrušení usnesení - Usnesení RM č. 61 - 23
RM ruší usnesení RM č. 53 - 30 ze dne 6. 8. 2009 ve věci
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2008/22/27-231 na
nebytový prostor č. 4, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa.
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
č. 2008/22/27-231, dle předloženého návrhu.
Poskytování informací podle 106/1999 Sb.
Usnesení RM č. 61 - 24
RM bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
za rok 2009.
RM bere na vědomí přehled žádostí o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za rok 2009.
Zpráva o využití Kulturního domu za rok 2009 Usnesení RM č. 61 - 25
RM schvaluje zprávu o využití kulturního domu za tok
2009, dle předloženého návrhu.

USNESENÍ USNESENÍ

Kronika města - Usnesení RM č. 61 - 26
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený
kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc prosinec 2009 vč.
příloh.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Návrh úprav smuteční síně,
- Vyjádření SÚS Ústeckého kraje na stížnosti při
rekonstrukci silnice,
- Přehled návštěvnosti v městské knihovně za rok 2009,
- Evidence uchazečů o zaměstnání okresu Děčín k 31. 12.
2009.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z kulturní komise ze dne 5. 1. 2010,
- zápis ze Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 1. 2010,
- zápis z komise výstavby, investic a životního prostředí ze
dne 4. 1. 2010.
Jana Gálová

USNESENÍ USNESENÍ

Jiří Vích

USNESENÍ

z 60. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 16.12.2009
I. Hlavní program
Závěry z 20. zasedání ZM - Usnesení RM č. 60 - 01
RM projednala průběh a výsledky 20. zasedání ZM
a ukládá Ing. Jiřímu Rousovi řešit stav rekonstruované
silnice přes Krásnou Lípu.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 60 - 02
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2267, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1087, k. ú. Zahrady.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 60 - 03
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1890/3 o výměře
311 m2 a části p. p. č. 1893 o výměře 200 m2, vše k. ú.
Krásná Lípa za účelem podnikání Vladimíru Shejbalovi,
Krásná Lípa, Krásný Buk 65.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 60 - 04
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
č. 2004/23/17-247, nájemce Václav Pešťák, Gabriela
Sedláčková, Krásná Lípa, Kyjov 109, kterým se vypouští
nájemce Václav Pešťák a veškerá práva a povinnosti ze
smlouvy vyplývající přecházejí na Gabrielu Sedláčkovou.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 60 - 05
RM schvaluje dodatek ke smlouvám o nájmu pozemků,
kterými se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2014:
č. smlouvy nájemce:
2004/23/15-274 Pavel Rokos, Krásná Lípa, Vyhlídky 15;
2004/23/15-320 Jiřina Buriánková, Děčín, Řetezová 102.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 60 - 06
RM bere na vědomí ukončení smluv o nájmu pozemků
ke dni 31. 12. 2009:
č. smlouvy nájemce:
2005/23/15-187 Pavel Kubáň, Krásná Lípa, Pražská 67;
2000/23/17/037 Olga Kubrová, Varnsdorf, Lesní 2965.
Byty - Usnesení RM č. 60 - 07
RM neschvaluje žádost o zrušení výpovědi
z nájemního bytu č. 1 Miroslava Stankoviče, Krásná Lípa,
El. Krásnohorské 781/19.
Byty - Usnesení RM č. 60 - 08
RM schvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužného
nájemného za byt č. 33, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6

Pavlu Lhotákovi, Krásná Lípa, Mánesova 980/20, dle
předloženého návrhu.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 60 - 09
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 1995/0005/2134 uzavřené s Bertholdem Vorlíčkem
na nebytové prostor v objektu Krásná Lípa, Masarykova
1094/4. Dodatkem se změní výpovědní lhůta nájmu na
6 měsíců.

Mimořádné odměny - Usnesení RM č. 60 - 16
RM schvaluje, na základě projednání činnosti
příspěvkových organizací města, mimořádnou odměnu
RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce p. o. Základní škola
a Mateřská škola.
Spisový a skartační řád - Usnesení RM č. 60 - 17
RM schvaluje změnu přílohy č. 5, 6 Spisového
a skartačního řádu města Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.

III. Různé
Byty - Usnesení RM č. 60 - 10
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 25, Krásná
Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti
1 + 1 (cca 30 m2).
Veškeré opravy a úpravy provede nájemník na vlastní
náklady.

Obřady - Usnesení RM č. 60 - 18
RM schvaluje za svatební obřad a obřad vítání
občánků provedený v roce 2010 vyplácet oddávajícímu
a matrikářce za jeden obřad každému 200 Kč. RM
schvaluje vyplácet v roce 2010 za úpravu zevnějšku
za jeden obřadní den pro oddávajícího a matrikářce
každému po předložení účtu maximálně 160 Kč.

Byty - Usnesení RM č. 60 - 11
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2008/25/27 - 257 uzavřené s Evou Matysovou na byt
č. 3, Krásná Lípa, Křinické nám. 248/1. Dodatkem se
nájemní smlouva prodlouží o 1 rok.

Plán akcí kulturního domu - Usnesení RM č. 60 - 19
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve městě
na leden 2010, dle předloženého návrhu.

Audit KOSTKA Krásná Lípa - Usnesení RM č. 60 - 12
RM schvaluje návrh smlouvy o auditu za období
od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 u příspěvkové organizace
KOSTKA Krásná Lípa se společností AUDIT OBCE s. r. o.,
Příbram v předloženém znění.
Audit KOSTKA Krásná Lípa
Usnesení RM č. 60 - 13
RM schvaluje návrh smlouvy o auditu za období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 u příspěvkové organizace
KOSTKA Krásná Lípa se společností AUDIT OBCE s. r. o.,
Příbram v předloženém znění.
Povinné ručení vozidel města Krásná Lípa Usnesení RM č. 60 - 14
RM schvaluje dodatek k pojistné smlouvě - FLOTILA
č. 6980038924 pro pojištění vozidel GLOBAL se
společností KOOPERATIVA pojišťovna, a. s.
Výpůjčka movitých věcí - Usnesení RM č. 60 - 15
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce
č. 2008/42/19 - 115 uzavřenou mezi městem Krásná
Lípa a České Švýcarsko o. p. s., dle předloženého návrhu.

Zápis do kroniky města - Usnesení RM č. 60 - 20
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za
měsíc listopad 2009
předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
o. p. s. České Švýcarsko - Usnesení RM č. 60 - 21
RM projednala situaci v o. p. s. České Švýcarsko
a schvaluje jmenování nového člena správní rady o. p. s.
České Švýcarsko Ing. Jiřího Kudrnáče, Děčín, Slovanská
1180/74.
IV. Informace - Informace
RM dále projednala tuto informaci:
- statistiku návštěvnosti v městské knihovně za listopad
2009.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne
7. 12. 2009,
- Zápis ze 30. schůzky finančního výboru ze dne
15. 12. 2009,
- Zápis z komise pro přidělování dotací ze dne
2. 12. 2009.
Jana Gálová
Jiří Vích
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Hrou a prací se učí německy
Za svými kamarády
do Německa vyjely
děti z mateřské
školy
Sluníčko
z
Krásné
Lípy.
Společné
setkání
krásnolipských dětí
a dětí z německé
mateřské školy v Groβschönau se uskutečnilo
v zábavném domě pro předškolní děti ve městě
Oderwitz. Malí výletníci se rozdělili se do tří
promíchaných skupin českých a německých dětí,
které se bavily jízdou na dopravních prostředcích,
samozřejmě s dodržováním daných pravidel,
jako je respektování dopravních značek. Během
dopoledne děti navštívily i kouzelnou hernu, kde
prováděly pokusy s cukrem, vodou a barvami.
Chlapci si vyzkoušeli výrobu jednoduchých

předmětů z bambusu a přírodnin a v kutilské
dílničce se učili vrtat, řezat a šroubovat. Své hlavičky
potrápili při řešení hlavolamů a labyrintů. Nejvíce
se všem ale líbilo obrovské stolní vlakové nádraží a
opravdový dalekohled, kterým veškeré dění kolem
sebe pozorovali z vyvýšené plošiny. Po rušné části
pestrého programu následovala i klidnější činnost,
při níž děti vybarvovaly omalovánky, hrály stolní hry
a snažily se s pomocí několika německých slovíček
dorozumívat se svými německými kamarády.
(Za MŠ Sluníčko, Martina Kucerová)

Motýli v zimě nespí,
ale sáňkují
Co dělají motýlci v zimě? Sáňkují. Tedy alespoň
ti, kteří navštěvují Mateřskou školu Motýlek
v Krásné Lípě. Ta pro své děti a jejich rodiče po
letech plánování uspořádala historicky první
sáňkyjádu a využila tak bohaté sněhové pokrývky
ke společnému zimnímu řádění. S kopce se jezdilo
na všem, co pěkně svištělo dolů, ať už to byly boby,
sáně, ale také pekáče, či kastroly. V plánu byl sjezd
na čemkoli a slalom o cokoli. Jezdili malí i velcí, děti
samy i společně s rodiči, jezdily i učitelky, prostě
legrace si všichni užili dosyta a ani boby a sáně při
tom sněhovém mumraji nezahálely.

Král Karel IV.
Ve 14. století,
Eliška a Jan,
toužili po dítěti,
osud jim ho přál.
Měli syna Václava,
náhle přišla obava,
Jan stále jen bojoval,
Elišky si nevšímal.
Václave: „Jdi se učit do Francie,
dobré víno se tam pije,
tady by sis jenom hrál,
musí z tebe však být král.“
Francie ho vzdělala,
jméno mu však změnila,
do Čech Karel vrátil se,
o rozkvět Čech postaral se.
(báseň složila třída 4.B)

Okresní kolo
CHEMICKÉ
OLYMPIÁDY
Slušným úspěchem se může pochlubit
naše Základní škola v Krásné Lípě.
Náš žák – Jan Šťastný – školu
reprezentoval na chemické olympiádě
v Děčíně, která se konala 20.1. 2010.
Na soutěž ho připravovala a doprovázela
paní učitelka Marcela Tůmová.
Z děčínské olympiády se jim podařilo
přivézt krásné 8. místo.
Všichni gratulujeme!
(m.alf)

Laboratorní práce
Ukázka laboratorní práce žáků osmých ročníků pod vedením paní uč
učitelky Marcely Tůmové.

Jímání vodíku

Jiří Šťastný, Milan Pešír.
Pomůcky: trubička s horkým špuntem, malá laboratorní sada, zkumavky a stojan.
Chemikálie: kyselina chlorovodíková a granule zinku.
Pracovní postup: Postavili jsme stojan, připevnili k němu zkumavku a do ní nalili 10% kyselinu
chlorovodíkovou. K ní jsme přidali granule zinku. Hned jsme ucpali zkumavku trubičkou s horkým špuntem.
Trubička musela být kousek nad hladinou kyseliny. Na konec trubičky jsme dali další zkumavku.
Zapálili jsme kahan a čekali až se nám vrchní zkumavka orosí. Poté jsem ji chytil a palcem rychle ucpal.
Přenesl jsem ji nad hořící kahan a sundal palec. Reakce vodíku s ohněm byl hlasitý výbuch,
který zněl jako „ psí štěknutí.“
(výbuch byl zcela neškodný, jen vyleká některé lidi).
Hodnocení práce: zábavné a poučné.
(m.alf)

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
19. ledna se na Základní škole v Krásné Lípě uskutečnilo školní kolo
v anglickém jazyce.
Soutěže se zúčastnili tito žáci.
Kategorie 6. – 7. ročník
Kategorie 8. – 9.ročník
Sára Giňová 6.A
Hana Dastychová 8.A
Barbora Kučerová 6.A
Veronika Podhorská 8.B
Markéta Dvořáková 6.B
Veronika Vaňková 8.A
Petr Pánek 6.B
Monika Dolejší
9.A
Barbora Pešírová 6.B
Andrea Došková
9.A
Lucie Dastychová 7.roč.
Erika Denisovová 7. roč.
Veronika Pustajová 7.roč.
Patrik Vondráček 7.roč.

V okresním kole v Děčíně budou naši školu reprezentovat:
VERONIKA PUSTAJOVÁ
MONIKA DOLEJŠÍ
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