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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 15. dubna
krásnolipský
půlměsíčník

4,- Kč
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Továrna hledá nového provozovatele
Před pár lety silně zanedbanýý a rychle
hl chátrající
há jí í
tovární objekt, využívaný a v paměti mnohých
uložený jako Dům chovatelů, před necelými třemi
roky zásadně změnil svou podobu a následně
i využití.
Díky dotaci ze Společného regionálního operačního
programu, v rámci projektu Krásná Lípa – Centrum
Českého Švýcarska I. bylo možné uskutečnit jeho
rekonstrukci. Podmínkou poskytnutí finančních
prostředků bylo nasměrování jeho budoucího
fungování do segmentu služeb v cestovním ruchu.
A tak nákladem zhruba 30 mil. Kč (podíl dotace 90%
- město tedyy faktickyy stála 3 mil. Kč) vznikla Továrna

– dům
dů volného
l éh času,
č
který
k ý byl
b l připraven
ři
nabídnout
bíd
ubytovací, relaxační a fitness služby, kavárnu
i výstavní prostory v galerii.
Vzhledem k nutnosti vytvořit a udržet pracovní
místa a rozsah služeb po dobu následujících 3 let
byl městem zvolen způsob přímého provozování.
Byla vytvořena příspěvková organizace města
Relax Krásná Lípa, která provozuje kromě Továrny
i Sportovní areál.
Především u ryze podnikatelských aktivit
(restaurační provozy, komerční služby – fitness,
masáže atd.) se postupem času potvrdilo, že město
není tak flexibilní a efektivní hospodář. To se ukázalo

Školní sraz má nového partnera
Organizátoři
Lípěě sii
á ři Školního
Šk l íh srazu 2010 v KKrásné
á é Lí
dovolují oznámit, že získali nového partnera. Je
vážný, důstojný, jeho znalosti o Krásné Lípě a životě
zde jsou úchvatné a jeho dokumenty a materiály
jsou skutečným pohledem do minulosti. Jejich
novým partnerem, kterého si velmi váží, je Muzeum
Rumburk, pobočka
Oblastního muzea v Děčíně.
p

JJako
k malou
l ochutnávku
h á k toho,
h co pro vás
á spolu
s rumburským muzeem připravují na výstavu
školního srazu, vám přinášíme několik opravdu
historických fotografií.
Fotografii třídy z roku 1915 poskytlo rumburské
muzeum, kterému tímto organizátoři velmi děkují.
(r)

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010
ZBÝVÁ JIŽ JEN 64 DNŮ.

i po pronajmutí,
j
í do
d téé doby ztrátového Sportbaru
ve sportovním areálu, soukromému podnikateli.
Zařízení funguje ke spokojenosti i zákazníků a bez
dotace města.
V červnu letošního roku vyprší termíny dotačních
závazků, a tak město nabídne k pronájmu i prostory
Továrny. Přednost dostane zájemce, který bude mít
zájem provozovat objekt jako celek, udrží stanovený
rozsah služeb a nabídne nejvyšší nájemné.
Pokud vše půjde podle předpokladů, letošní
turistickou sezónu již v Továrně zajistí nový
provozovatel.
(J. Kolář)

Ano, šéfe v
penzionu Vlčárna
Hlavní protagonista pořadu Ano, šéfe! Zdeněk
Pohlreich „řádil“ v kuchyni penzionu Vlčárna
v Zahradách. Televizní štáb ukončil první fázi
natáčení (kečupy a koření jsou již v popelnici) a do
zahradské kuchyně
příští týden.
y se pak
p vrátí p
ý
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Omezení vstupu

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 12.4. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 15.4. 2010 v Krásné Lípě.
Dále pak v pondělí 26.4. 2010 ve Vlčí Hoře a v
Zahradách a ve čtvrtek 29.4. 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
• 10. – 11. 4. 2010 MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
• 17. – 18.4. 2010 MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI – Letná, tel.: 412 539 298
• 24. - 25.4. 2010 MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI – Letná, tel.: 412 535 930
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky
ověřit.

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
Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
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 apod.
Občansko právní poradna
Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek
Kontakt: 412 354 842
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
ÚT-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.

Z důvodu hnízdění ohrožených druhů ptáků platí pro některé lokality dočasně vyšší stupeň ochrany.

Příroda se probouzí, ptáci začínají hnízdit
S jarem se začíná příroda probouzet k životu a ptáci
se začínají připravovat na hnízdění. Některé druhy
obsazují svá teritoria již od poloviny února a hledají
místa vhodná pro hnízdění; jedná se především
o sokola stěhovavého a výra velkého, ke kterým
se brzy přidá také čáp černý. Začíná velmi citlivé
období, kdy nesmí dojít k rušení ptactva, které by
vedlo k přerušení hnízdění.
Zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko proto
nyní chování ptáků monitorují a hnízdní lokality
zaznamenávají. Aby ohrožené druhy ptáků měly
dostatek klidu pro odchování potomstva, uplatňuje
se na jejich hnízdních lokalitách dočasně vyšší
stupeň ochrany, spočívající zejména v zákazu
vstupu do okolí hnízdiště.
„I bez rušení člověkem nemají ohrožené druhy
ptáků v přírodě snadný život,“ řekl Pavel Benda,
ředitel Správy NP České Švýcarsko. Dodal, že lidé
jim mohou pomoci nejlépe tak, že budou dočasnou
ochranu hnízdišť respektovat a do těchto lokalit
nevstoupí.
Návštěvníci se však rozhodně nemusí výletu do
Národního parku České Švýcarsko obávat, zákazem
vstupu nejsou dotčeny žádné značené turistické
cesty. Lokality s dočasně zvýšenou ochranou
jsou v terénu také viditelně vyznačeny, díky této
skutečnosti je vyloučeno i případné nevědomé
rušení hnízdících ptáků.
Opatření pro ochranu hnízdišť vstoupilo v platnost

9. března a potrvá v závislosti na lokalitě nejpozději
do 31. července 2010.
(Tomáš Salov, tiskový mluvčí NP ČŠ)
Kriticky ohrožený druh - Sokol stěhovavý
donedávna platil v Českém Švýcarsku za
vyhubeného. Díky reintrodukčnímu programu se jej
podařilo do přírody navrátit. Nyní je důležité uchovat
pro tento druh takové podmínky, aby se ve zdejší
p
j
přírodě
udržel. Foto: Václav Sojka

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE
TERMÍN PORADNY 3.5.2010 OD 17:00 DO 18:00 HODIN
V MĚSÍCI DUBNU PORADNA NEBUDE!
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842.
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:
Přes internet jsem si do domácnosti zakoupil mikrovlnnou troubu. Vzhledem k tomu, že
jsem s ní nebyl spokojený, od smlouvy jsem odstoupil a mikrovlnnou troubu zaslal zpět.
Do kolika dnů je mi prodejce povinen vrátit peníze, které jsem mu za mikrovlnnou troubu
zaplatil?
Odpověď:
Z dotazu vyplývá, že tazatel uzavřel s prodejcem mikrovlnné trouby spotřebitelskou kupní
smlouvu při použití internetu, tedy tzv. distanční smlouvu (smlouvu uzavíranou při použití
prostředků komunikace na dálku).
Obecně v těchto případech platí, že spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení
důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud by však na internetu
nebo přímo v zásilce dodavatel nepředal informace o možnosti odstoupit od smlouvy,
je lhůta pro odstoupení od smlouvy dokonce 3 měsíce od převzetí balíku. Pozor: pokud
chybějící informace o odstoupení dodavatel předá v průběhu této tříměsíční lhůty, počíná
od jejich předání běžet lhůta čtrnáctidenní.
Občanský zákoník nicméně stanoví i výjimky, kde odstoupit od smluv nelze. To upravuje
§ 53 odst. 8 obč. zákoníku. Jedná se mimo jiné o dodávku zboží, u kterého je s ohledem na
charakter zboží odstoupení od smlouvy bezpředmětné. To je například u dodávky novin,
zboží upraveného na základě žádosti spotřebitele, zboží podléhajícího zkáze a podobně.
Z dotazu vyplývá, že spotřebitel řádně od smlouvy odstoupil a zboží prodejci vrátil (na to má
14 dnů od obdržení zboží). Pří vrácení zboží je nutno uvést: „od kupní smlouvy odstupuji“.
Pak občanský zákoník ukládá dodavateli povinnost vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční
částku za zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Ze zaplacené úplaty se nevrací
poštovné, které dodavatel musel na doručení zboží zákazníkovi vynaložit. Samozřejmě
zákazník nemá ani nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, protože nic
nereklamuje, dobrovolně a sám se rozhodl od smlouvy odstoupit.

1. dubna 2010
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Oznámení výluky
Správa železniční dopravní cesty, s.o. uzavře
ve dnech 1. a 6. 4. 2010 (čtvrtek a úterý) vždy
od 7.20 hodin do 12.30 hodin trať mezi stanicemi
Krásná Lípa a Rumburk. Trať bude kvůli výluce SŽDC,
Jízdní Ĝád nahrazených vlakĤ:



À


ʹͲʹ ʹͲͶ ͳͳͲͺ
7:34 9:34 10:35

ʹͲ
11:34

s.o. pro vlaky Českých drah zcela neprůjezdná.
Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. vlaky 2602, 2635,
2604, 2637, 1108, 1113, 2606, 2639 v úseku Krásná
Lípa - Rumburk autobusovou dopravou.


Rumburk

7:40 9:40 ͳͲǣͶͳ 11:40 
À

ʹ͵ͷ ʹ͵
8:16 10:16

ͳͳͳ͵
11:12

ʹ͵ͻ
12:16

8:22 10:22 ͳͳǣͳͺ 12:22

Turistické jízdní
řády 2010
V infostředisku v Domě Českého Švýcarsku mohou
všichni zájemci o turistiku a šetrnou dopravu
zdarma získat kompletní jízdní řády,ve kterých
najdete turistické autobusové a vlakové spojení
jak v Českém tak i v Saském Švýcarsku, ale najdete
tam také informace např. o výletní lodi Poseidon na
Labi.

UmístČní zastávek náhradní autobusové dopravy:
À


â«À
â«À

Turistický veletrh
poprvé s názvem
Českosaské
Švýcarsko
Na sedmou turistickou burzu do Bad Schandau,
avšak poprvé s přeshraničním názvem Českosaské
Švýcarsko, se sjeli vystavovatelé z Českého
i Saského Švýcarska. Více než sedmdesát hotelů
a penzionů, lázeňských center, provozovatelů
parníkové dopravy či informačních středisek
zde prezentovalo svou nabídku pro turistickou
sezonu 2010. V mimořádně zajímavé prezentaci
byl představen i scénář oslav 10. výročí založení
českého národního parku včetně takových akcí
jako je série koncertů pro přírodu, které zahrnují
i vystoupení bratří Ebenů 4. 9. v Krásné Lípě.
Turistická sezona v Českém Švýcarsku začíná
velkou propagační akcí 24. 4. 2010.
Videoukázky z Českého Švýcarska volně na webu
Krátké ukázky z filmů Krajina tajemství, Pohádka
z kamene a EDEN - Europe‘s Hidden Treasures
si můžete nově prohlédnout ve fotogalerii na
www.ceskesvycarsko.cz.

Program Zastupitelstva města Krásná Lípa
na rok 2010
Pořadí

Obsah

Zpravodaj

1.
Zahájení zasedání
starosta
2.
Schválení programu jednání
starosta
3.
Jmenování ověřovatelů zápisu ZZM
starosta
4.
Jmenování návrhové komise ZZM
starosta
5.
Zpráva ověřovatelů ZZM
6.
Zpráva o plnění úkolů ZZM
místostarostka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Kromě těchto pravidelných bodů je projednáván program dle schváleného plánu práce ZM:
22. dubna

Rozpočet města na rok 2010
Organizace založené městem

17. června Zpráva o hospodaření za rok 2009 – závěrečný účet finanční

starosta
místostarostka
výbor ZM

Hospodaření města za první pololetí 2010
finanční výbor ZM
Zprávy výborů ZM
předsedové výborů ZM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Diskuse občanů
starosta
9.
Prodeje nemovitostí
starosta
10.
Různé
starosta
11.
Interpelace členů ZM
starosta
12.
Diskuse členů ZM
starosta
13.
Závěr
starosta

Štěpkovací dny
i letos na jaře
I pro letošní jaro město Krásná Lípa připravilo
pro občany bezplatné štěpkování. Tentokrát
v termínu od 25. 3. do 30. 4. 2010
Stačí pouze zavolat na naše Technické služby
(pí. Kamberská tel.: 412 354 848) a službu
objednat.
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního
štěpkování je nezbytné připravit ořezané
větve na technice přístupné místo, silnými
konci k jedné straně. Průměr větví může být
maximálně 10 cm.

16. září

Program bude doplňován o aktuální problémy
a úkoly.
Zasedání ZM začíná zpravidla v 17 hodin v zasedací
místnosti MěÚ.
Mimo pravidelná – plánovaná - jednání budou
v případě potřeby svolána jednání ZM mimo tyto
termíny.
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Na Studenci

Přinášíme další příspěvek od Jiřího Raka, dříve
manažera obchodu a turistiky OPS České Švýcarsko,
krásnolipského zastupitele a člena KČT v Krásné Lípě,
nyní „našeho zahraničního dopisovatele“ zpoza
Uralu.
Všechny předchozí tipy na výlety od Jiřího
Raka najdete na webových stránkách města
(www.krasnalipa.cz) v záložce Turistika a rekreace.
Západní část Lužických hor pozvolna klesá do
pískovcových roklí Českého Švýcarska. Nad nimi se
usadily na svazích nezalesněného Křížového vrchu
Rynartice. Najdeme zde jedinečnou, vysloveně
horskou scenerii, již umocňuje zdánlivá blízkost
mohutného Studence, nejvýraznější dominanty
širokého okolí. Opravdu jen zdánlivá blízkost,
neboť Rynartice, jedna z nejkrásnějších osad
Českého Švýcarska, jsou od rozložité skupiny
Studence odděleny hlubokým údolím Chřibské
Kamenice. Výstup na Studenec z této strany,
přes Studený, další nezapomenutelnou osadu, je
náročný a dlouhý, ale patří k nezapomenutelným
túrám v severních Čechách.
Poprvé jsem kdysi putoval na Studenec z jiné
strany, z České Kamenice přes Jehlu a Lísku. Lepší
nástup na túru jsem si nemohl vybrat: Sjížděl
jsem motorovým vlakem od České Kamenice
přes Prácheň a Kamenický Šenov dolů na
českokamenické nádraží, několik málo let před
zrušením této jedné z nejkrásnějších tratí v Čechách.

Bohužel. Nikde jinde u nás nezrušil předchozí ani
současný režim tolik lokálních železnic jako právě
na českém severu. Rádi se chlubíme jedinečností
Českého Švýcarska, Lužických hor, Středohoří
i Šluknovska - a tak málo děláme něco pro
zachování jejich původnosti.
Byl duben, jasná jarní sobota a buky nad Lískou
byly ještě zcela holé. Po celou dobu výstupu
jsem nepotkal jediného turistu. Na vrcholu byly
ještě poměrně hodně zřetelné zbytky turistické
chaty. Stará rozhledna byla již tehdy, počátkem
sedmdesátých let hodně zrezivělá, očekával
jsem její pád během krátkého období. Nevěřil
jsem tehdy v její renesanci a dnes obdivuji, že tak
dlouho vydržela a odolávala zubu času. Narozdíl
od českokamenické lokálky se dočkala. Zaskvěla
se letos (2009) opět v celé své kráse, přestože boj
o její záchranu byl nelítostný, a hold těm, kteří se
o ni zasloužili, nikdy nevyjádří onu míru úsilí, jež
musela být vynaložena.
Tehdy poprvé jsem uviděl ze Studence na
západním obzoru, někde tam, kde se Labe vine
do německých rovin, stolové hory Saského
Švýcarska. Tyto nádherné skalní masivy jsou na
Českokamenicku vidět z mnoha míst, a přitom lidé
o nich prakticky nevědí. Z Panské skály, Hranáče,
ze svahů Ovčáckého vrchu, z luk nad Lískou,
z Klíče, Větrného nebo Pastýřského vrchu u Růžové,
všechna tato místa patří k prvořadým turistickým

Jaro turisté přivítali na Hrádku
Sice se první jarní den co se počasí týče příliš
nevyvedl – lilo jako z konve, pro téměř dvě stovky
turistů to ale nepředstavovalo nijak výraznou
překážku, aby se sjeli do Varnsdorfu na Hrádek,
kde si dali první jarní dostaveníčko při Jarním srazu
turistů z okresu Děčín. Cestu do Varnsdorfu našli
nejen turisté z Děčínska, Ústecka a Českolipska, ale

i jejich kolegové z Polska a sousedního Saska.
KČT Varnsdorf, který byl hlavním organizátorem
akce, děkuje vedení KČT v Krásné Lípě za velmi
vstřícnou pomoc při pořádání Okresního jarního
srazu turistů na Hrádku
(Za KČT Varnsdorf děkuje Irena Uličná)

cílům severních Čech. A přece pohled ze Studence
je ojedinělý. Ojedinělý tím, že je hloubkový.
Z výšky 733 metrů vidíš nejen stolové hory, ale
i jindy dominantní Růžák hluboko pod sebou, jakož
i rozeklanou krajinu Českého Švýcarska, a máš tak
přímo učebnicový pohled na tento skalní kraj.
Pohled je nejlepší od kamenného moře ze
západního okraje rozložitého vrcholu Studence,
východy slunce fotografové odtud ještě moc
neobjevili.
Studenec ale není znám jen pro své rozhledy.
Buky na Studenci, nejkrásnější stromy tohoto
kraje, navozují náladu pobytu ve starém chrámu.
Jako mohutné sloupy se tyčí v dostatečných
rozestupech, abys mohl obdivovat jejich sílu
a rozložitost. Jejich zvláštní kouzlo vynikne
v listopadu, kdy jejich obnažené kmeny pustí mezi
sebe cáry mlh přelévající se přes vrchol. Ty se pak
tiše trhají a slabé slunce lehce ozařuje staré cesty.
Cesty, další osobitost Studence. Krásné putování
po červené hřebenovce od Jedlové přes Studenec
do Jetřichovic, putování snovou krajinou měnící
stále svoji podobu, od zalesněných hřebenů až po
propastně hluboké skalní údolí Chřibské Kamenice.
Jeleni a kamzíci na Studenci. Při troše štěstí
proběhne kolem tebe okrajem louky v sedle pod
Studencem stádo několika obrovských jelenů
a laní. Lekneš se, ale krásným zvířatům nestojíš
ani za pohled. A několik kamzíků, těchto krásných
obyvatel vysokohorského prostředí, se pase
opodál.
Večer na Studenci, čas návratu. Jako tehdy
v dávném dubnu. Kolem chalup v Lipnici už téměř
za tmy dojdeš na louky s výhledem na Černý
kámen, nejrozlehlejší a nejtajemnější stolovou
horu Saského Švýcarska.
Já jsem tehdy prošel ještě dále, kolem bývalého
Grieslova mlýna do Jetřichovic. Cítil jsem, že
propadám kouzlu celé skalní krajiny, ovládané od
východu právě Studencem. Věděl jsem tehdy, že
se sem mnohokrát vrátím. Chtěl jsem rychle poznat
místa na obou stranách hranice, pochopit něco
z jejich dávné minulosti. Kraj jsem tehdy poznal
dobře během několika let. Jeho lidi ale pohříchu
až v nedávné době, až po třech desetiletích od
první návštěvy Studence a dalších míst. Měl jsem
to štěstí s nimi denně se setkávat, pracovat, sdílet
jejich osudy.
Rád bych jim někdy poděkoval, že mne přijali mezi
sebe. Byli zpočátku nepřístupní, jako sama hora
a celý kraj pod ní, a najít k nim cestu nebylo lehké.
Mám dnes mezi nimi řadu blízkých přátel.
Cesta zmizela. Prodírám se houštinou na dalekém
Uralu a vycházím na skaliska hory Šunut,
vysoké asi jako Studenec. Nekonečné moře lesů
a kamenů mezi Evropou a Asií, na pomyslné hranici
kontinetů, nejvíce žlutých modřinů v mém životě.
Říjnový večer, pozdní babí léto, kdy daleké Čechy
jsou zavaleny přívaly sněhu. Převrácený svět. Čas
návratu pro mne ještě nenastal.

1. dubna 2010
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Kdo hledá, najde, aneb
Pirátský originál na
jevišti
K jevištím Šluknovského výběžku se blíží jedinečný
divadelní kus. Umělecký spolek Creatio uvádí
pirátskou divadelní revue, ovšem nejedná se, jak by
se mohlo zdát, o pirátskou kopii, nýbrž o naprosto
ryzí originál. Podtitul hry „divadelní dobrodružství
pro celou rodinu“ zve nejen děti, ale i dospělé
bez omezení věku. Na pódiu se rozezní živý klavír,
představí se živý muzikant a pět zaručeně živých
herců, kteří rozehrají příběh o hledání pokladu
a dalších událostech, které se odehrávají na
palubě lodi Santa Pinta. „Jo, tenkrát, to se jinak
přepadávalo, jinak loupilo, jinak kradlo, jinak se
zakopávaly poklady a hlavně se jinak vykopávaly…
Ale to je všechno tím, že mám jen půlku mapy,“
přemítá kapitán lodi.
Přijďte se podívat, zda se pirátům podaří nalézt
druhou půlku mapy a s ní i kýžený poklad v neděli
11. dubna od 15 hodin do prostoru kina v Krásné
Lípě.
Pro děti a mládež vstup zdarma, dospělí vstup
dobrovolný. Výtěžek ze vstupného bude použit na
podporu činnosti občanského sdružení Creatio.
Kdo hledá, najde – hrají: A. Pavlová, I. Kubicová,
L. Pavel, F. Šimonovský, P. Lampa,
R. Winter; režie: A. Pavlová; délka představení
55 min.
(Roman Winter)

Travesti HANKY PANKY
v Krásné Lípě

Ukliďme svět na
Křížové cestě

Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY
PRAHA v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad
s názvem Z Čech až do Hollywoodu. Spolu se
slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem
tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte
spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte.
Tentokrát se Vám ve svém pořadu představí hvězdy
jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat
Cabalé, Fredy Mercury, Marcela Holanová,
Waldemar Matuška, Sandra, Tina Turner, Kamélie
a podíváme se i do Švédska za známou hudební
skupinou ABBA. Samozřejmě nebude chybět ani
spousta humoru, nadsázky a komických scének.
Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě
v řadě měst po celé České i Slovenské republice,
přijede do Krásné Lípy v sobotu 17. dubna.
Vystoupení se bude konat v Kulturním domě
od 19:00. Vstupné 180 Kč v předprodeji a 210 Kč
na místě.
Více informací naleznete na internetových
stránkách www.hankypankyshow.eu.

V sobotu 3. dubna v 9:00 Vás zvou ČSOP Tilia, Správa
NP České Švýcarsko a město Krásná Lípa na první
akci pro záchranu křížové cesty u kostela v Krásné
Lípě. V rámci akce je plánováno čištění křížové
cesty od náletových dřevin a odpadků. Sraz je v
9:00 na náměstí u lékárny, předpokládaný konec je
naplánován na 11:00. Pro každého účastníka je jako
odměna připraven magnet na ledničku s fotografií
NP a volná vstupenka do expozice Domu ČŠ.

Vlastivědná exkurze
Správa NP České Švýcarsko na sobotu 17. dubna
od 10:00 do 16:00 připravilo vycházku do přírody
s výhledy do krajiny, na téma geologie, historie
kraje, botanika a zoologie. Místo srazu je
v Jetřichovicích u lesní správy. Exkurzi vede Václav
Sojka.

Respektovat a být
respektován
Kostka Krásná Lípa zve na další seminář
„Respektovat a být respektován“, který se uskuteční
ve dnech 18. – 21. května v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě. Jedná se o kurz výchovných
a motivačních postupů a komunikačních
dovedností široce použitelných při výchově dětí
i v komunikaci mezi dospělými. Kurs vedou
manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi. Vhodný je jak
pro rodiče, tak i pro pedagogy a vychovatele.
Přihlášky jsou k dispozici v Komunitním centru
nebo na webových stránkách http://kostka.
krasnalipa.cz.

Lesnická exkurze
Správa NP České Švýcarsko připravila na sobotu
10. dubna od 10:00 do 14:00 exkurzi zaměřenou na
téma „Přirozené lesy a přeměna nepůvodních lesů
národního parku. Sraz je ve Vysoké Lípě u hotelu
Lípa, exkurzi vede Dana Šteflová.

Jarní úklid
Jaro už je cítit ve vzduchu… těšíme se na sluníčko
… první jarní květy … zahrádku … výlety do
probouzející se přírody… a také nás čeká velký jarní
úklid domácnosti … s prvními slunečními paprsky
si všímáme šmouh na oknech … zaprášených
polic … Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou,
zajistěte si včas úklid domácnosti. Ušetříte si čas,
nervy a vaše okna se budou lesknout za pár korun.
Informace a objednávky na praní, žehlení, opravy
prádla, úklidy běžné i generální přijímá Růžičková
Marcela v Komunitním centru v Krásné Lípě.

FOTOSOUTĚŽ: 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.
Minule jsme fotografovali prameny říčky
Křinice, které tvoří tři studánky. Najdete
je v lese mezi Studánkou a Krásnou
Lípou. Poprvé okolí pramenů upravil v
roce 1907 Horský spolek. Po desetiletích
chátrání a zapomnění zrekonstruovali
jejich okolí Klub českých turistů z Krásné
Lípy a 30. dubna 1990 je slavnostně
zpředal k rekreačně turistickým účelům.
Cenu - upomínkové předměty –
získávají: Walter Heene, Václav Hieke

Máme doma školáka
Ve středu 14. dubna od 19:00 si můžete do
Domečku Na kopečku v Rumburku přijít popovídat
s PaedDr. Janou Veselou o tom, jak připravit dítě
na vstup do školy, kdy je vhodný odklad školní
docházky a kde hledat pomoc.

Taneční zábava
v Kulturním domě
Nejen pro seniory připravil Sbor pro občanské
záležitosti na sobotu 10. dubna od 15:00 taneční
zábavu. K tanci a poslechu tradičně hraje oblíbená
kapela Peleton ze Šluknova.

Program kina - kulturního
domu Krásná Lípa

DUBEN 2010

NĚJAK SE TO
KOMPLIKUJE
středa 7.4.
od 18:00 hod

Vstupné 60,- Kč

Meryl Streepová v chytré romantické komedii, která umně
kombinuje humor a drsnou realitu mezilidských vztahů.
120 min. Mládeži přístupno.

DEŠŤOVÁ VÍLA

středa 14.4.
od 17:30 hod

Vstupné 50,- Kč

Romantická česká pohádka, ve které Voda, převlečená za
Dešťovou vílu poznává, že lidé myslí už jen na peníze a
vytrácí se láska a dobro. 96 min.
Mládeži přístupno.

a Jan Heene.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát? Není to
těžké, ale napište i číslo popisné a orientační.
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V romštině se píší samá měkká i
Romaňi čhip hiňi phari. Te aves sasto the bachtalo!
Ta první věta znamená, že romský jazyk je těžký,
ta druhá - ať jsi zdravý a šťastný! Nebo víte, že
v romštině neexistuje ypsilon? Tato informace
dětské účastníky jazykového kurzu romštiny asi
zaujala nejvíce - které z dětí by totiž netoužilo
všude psát měkké i.
Toto a ještě mnohem více se nyní dozvídají romské
děti a mládež a jejich čeští kamarádi z Krásné Lípy
v pětitýdenním jazykovém kurzu romštiny,
který pro ně připravila Marcela Surmajová z
krásnolipského Komunitního centra.
S nápadem připravit kurz romštiny přišla vlastně
proto, aby české děti a mládež seznámila s romskou
historií a tradicemi, a také proto, aby porozuměly

Kickobeři na
Národním poháru
Morava
26.-27.března se ve Vysokém Mýtě konal NP
Morava. Krásnolipští kickboxeři se v současné době
potýkají s velkou ,,marodkou“ a tak odjeli pouze
dva závodníci. K dovršení všeho špatného se při
rozcvičování jednomu z nich obnovilo zranění
kolena. Nastoupil tedy Míša Málek ve váze do 71
kg v kategorii lowkick a vybojoval bronzový pohár.
I když bronzový pohár nelze považovat za
neúspěch, přesto se jednalo o nejméně zdařilý
výjezd oddílu. Kickboxeři se budou nyní
připravovat na Mistrovství České republiky, které se
koná v červnu v Praze. Věřme, že tam nastoupíme
v kompletním složení a rozšíříme sbírku medailí a
pohárů. Na závěr informace pro zájemce o tento
sport: trénuje se v budově MěÚ, tréninky nováčků
jsou v pondělí a ve středu od 16:30. Sportu zdar a
kickboxu zvlášť.
(MD)

Krásnolipské žákyně
postoupily na
mistrovství republiky
Všechny čtyři mladší žákyně, které startovaly na
oblastním mistrovství České republiky mladších
a starších žákyň v zápase ve volném stylu
27. března v Krásné Lípě si zajistily přímý postup na
listopadové mistrovství ČR.
První místo získaly: 37 kg Eliška Halušková
40 kg Lucie Nováková
44 kg Barbora Kučerová
52 kg Denisa Horáková
Ve stejný den se konal i tradiční turnaj Českého
Švýcarska pro mladší a starší přípravku. V těchto
věkových kategoriích pravidelně na turnajích naši
nejmenší dobývají ta nejvyšší umístění. Nejinak
tomu, i přes značnou marodku, bylo i tentokrát.
Čtyři medaile nejsou tak málo.
Mladší přípravka: 25 kg 3. místo Josef Čapek
27 kg 1. místo Marek Virgler
Starší přípravka:
31 kg 1. místo František Čapek
34 kg 2. místo Jan Kubáň
Navíc - domácí František Čapek byl sborem
rozhodčích ohodnocen jako nejtechničtější
závodník turnaje.
Hodnocení turnaje a oblastního mistrovství:
1. místo Krásná Lípa
2. místo Liberec
3. místo Teplice
I tentokrát se potvrdilo, že naši chlapci a děvčata
dokáží být rovnocennými soupeři se zápasníky z
velkých oddílů a velkých měst.
(Jan Durec)

svým romským kamarádům a spolužákům.
A naopak, aby se romské děti a mládež dozvěděly
něco o svém rodném jazyce. Většina z nich totiž
ani neví, že romština má svou abecedu, nebo že
v romštině se nepoužívá ypsilon. „Myslím si, že
romský jazyk pomalu upadá do zapomnění, vytrácí
se, což je škoda. Znám několik rodin , které neumí,
stydí se, nebo záměrně nemluví na své děti romsky,
aby pak neměly problém ve škole. Myslím si, že to
je špatně. V podstatě pak neumíš nejen svůj rodný
jazyk, ale neumíš ani ten „cizí“. Takže ve výsledku
neumíš ani jeden jazyk pořádně. Být Romkou,
Romem a neumět přitom romsky je divné,“
vysvětlila pohnutky, které ji vedly k uspořádání
kurzu.
Základním kurzem romského jazyka provází a o
romské historii dětem jako rodilá mluvčí vykládá
sama Marcela. „Jsem rodilá mluvčí. U nás doma
se mluvilo romsky, ale faktem zůstává, že více se
mluvilo převážně česky – rodiče i prarodiče nám

často vyprávěli v romštině příběhy ze svého života,
vzpomínali na staré časy – dětství a mládí, na to jaké
to bylo za války a po válce, na koncentrační tábory,
ale vyprávěli nám i romane paramisi – romské
pohádky,“ zavzpomínala. Vysvětlila, že jazyk se
v romských rodinách předává ústní formou. „Existují
však i knihy o romštině, které jsou psané v češtině
i romštině, jen se o nich moc nemluví, takže o
nich ví málo lidí. Navíc - dostupnost těchto knih je
špatná,“ podotkla.
V kurzu, který zaujal dvanáct dětí, z toho tři české,
se postupně dozvídají, odkud Romové pochází,
jakým vývojem romský jazyk prošel, ale učí se
například popsat lidské tělo a pár základních frází:
o šero – hlava, e jakh – oko, o muj –ústa, obličej,
o kan – ucho, e men – krk. Dozvídají se i to, že
romský jazyk významně ovlivnila řečtina a mnoho
řeckých slov se stalo součástí romského slovníku jako například: drom – cesta, kurko – týden, luludi
– květina, foros – město, papus – děda.

Dejme si šanci…
S netradičním hudebním a vzdělávacím programem
do škol přišlo Občanské sdružení Wakeren – Mluvte
z Nové Paky společně s o. s. Čačipen z Krásné Lípy.
Cílem
jejich
společného projektu
není jen seznamovat
žáky a studenty s
romskou hudbou, ale
i samotné vzdělávání
o romské historii,
tradicích a řemeslech.
Organizátoři projektu
Michal Šamko a
Robert
Ferencem,
sdílejí názor, že pokud
jeden druhého více
poznáme, může se
alespoň v malém
měřítku
změnit
soužití dvou odlišných
kultur. „Mládež je
budoucností každého
národa a na ní bude
dále záležet, jakým
směrem se vydá,“
řekli. S programem
postupně
navštíví

základní i střední školy jak v našem okolí, tak
i v dalších regionech.

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 tomuto 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.
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 dalších pěti otázek:
Která skalní údolí vytváří Křinice?
Kde se nachází nejbližší přehrada v okolí Krásné Lípy?
Kde se v okolí Krásné Lípy nachází soukromé arboretum?
Co se dolovalo v lomu severně od Doubice?
Kolik kilometrů měří naučná stezka vedoucí okolím Krásné Lípy?

1. dubna 2010
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SASKÉ VELIKONOCE
Velikonoční
prázdniny
Na dny 1. a 2. dubna připadají velikonoční
prázdniny. V tyto dny budou základní škola,
školní družina i obě mateřské školy uzavřeny.

Zápis
do mateřských škol
Zápis dětí do obou mateřských škol se koná ve
středu 14. dubna 2010 od 9,00 do 15,00 hod.
v Mateřské škole ul. Masarykova (Sluníčko).
Přineste s sebou rodný list dítěte, Váš občanský
průkaz a potvrzení o zdravotní způsobilosti
a povinném očkování dítěte (ne očkovací
průkaz!)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ MOTÝLEK A
MŠ SLUNÍČKO - středa 7. dubna.

V rámci projektu „Region očima dětí“ zavítala naše
MŠ Sluníčko opět za hranice. V úterý 16. března
jsme se znovu setkali s německými kamarády
a učitelkami - tentokrát v jejich mateřské škole.
Jelikož hlavní náplní tohoto setkání byly blížící se
svátky jara, rozhodli jsme se, že nepojedeme do
Německa s prázdnou. Maminky a tatínkové nám
připravili vrbové proutky a sladkosti, a my, děti,
společně s paní učitelkou Martinou, jsme připravily
pro naše kamarády malé dárečky a přáníčko.Tvořily
jsme velikonoční zajíčky, kuřátka a slepičky, vše
z barevných papírů, špejlí a korálků.
Po přivítání v Groβschönau jsme si společně
zazpívali uvítací písničku v němčině i v češtině,
klukům, holčičkám a paním učitelkám jsme předali
dárečky. Vzájemně jsme si představili velikonoční
zvyky a tradice, porovnávali jsme odlišnosti. Aby
nezůstalo jen u povídání, rozdělili jsme se do skupin
a tvořili jsme. Pestrými barvami jsme malovali
dřevěná a umělá vajíčka, pletli jsme pomlázky
a vyráběli jsme papírová kuřátka. Přestože jsme
pracovali a tvořili „jako o život“, vystačil nám čas
i na společné hry. Po dobrém obědě, ke kterému
jsme měli nudle, maso a omáčku, jsme se vydali

do přírody stopovat zajíčka. Cestu nám značil
navázanými žlutými vajíčky. Paní učitelky nám
prozradily, že jich bude dvacet. Po nalezení
posledního vajíčka byla cesta u zdárného cíle.
Končila na vrcholu kopce Hutberg, ze kterého byl
krásný výhled do okolí. Jako na dlani leželo město
Groβschönau a v dáli jsme viděli Luž a nám více
známou Jedlovou. Tato stopovaná nás tak pobavila,
že po dvoukilometrovém výšlapu vzhůru na
kopec jsme vůbec nepociťovali únavu. Čekalo nás
obrovské překvapení! „Velikonoční zajíček“ schoval
v přírodě každému nadílku. Nadšeně jsme hledali a
slídili ve sněhu, pod větvemi, za stromy, v keřích…,
až úplně každý našel svůj balíček.. S velikánskou
radostí z nalezené nadílky jsme se všichni vraceli
zpět do školky. V balíčku jsme našli papírový
košíček s vařeným vajíčkem a čokoládkami.
Pohráli jsme si na zahradě a po společném
rozloučení a poděkování za krásně prožitý den jsme
se vrátili zpět do naší školky. Další setkání bude
20. dubna. Německé kamarády jsme tentokrát
pozvali do ZOO Liberec.
(Kluci, holčičky a paní učitelky z MŠ Sluníčko)

Úsměvy s
motýlkem…
- S jarem jsme tu zase s nadílkou našich
skvostných nově sestavených roztomilých
slov, které nám umožňuje vymyslet čeština,
rodící se pomalu ale jistě v zásobníku slov
našich nejmenších..….
- Otázka učitelky: „Děti, co roste na jaře za
kytičku?
„Přece
Blebelka“, vyhrkne klučina.
(bledulka)
- U výstavky ve školce ukazuje tříleťák
mamince svůj výtvor ze stavebnice.
„Víš, co jsem postavil?“, vysvětluje.
„ Formuláře!“ (rozuměj formuli)
- Nejoblíbenější včelka na světě?
Přece čmelka Mája!
- Při hře na muzikanty děti jmenují hudební
nástroje.
„Copak je toto za nástroj? ukazuje učitelka
obrázek.
„Harmolína!“ přijde znenadání pohotová
odpověď.
- Při procházce si děti všimnou kočky, spící na
zídce plotu. Kočka taky zbystří, slyší cizí hlasy
a pohyb a tak zvedne uši. Dětem tato náhlá
změna chování neujde: „Hele, kočce mrkaj
ouška!“ rozveselí to jednu malou
treperendu.
- Paní učitelko, já jsem byl v kině, hlásí kluk.
„A co dávali?“
„Babu ledovou!“ vyhrkne. (Doba ledová)
- Dívenka přijde do školky a zjevně není ve
své kůži.
„Copak je Ti?“, ptá se učitelka.
„Bolí mě mozek“ povzdechne si utrápeně
dotyčná….
- O zimních sportech: „Paní učitelko, já jsem
se včera naučila bruslívat“ hlásí nadšeně
jedna předškolačka.
- A jakpak říkáme paní kuchařce?
Jednoduše – VAŘENICE!
Loučí se s Vámi breptové z MŠ Motýlek.

Morena - ženem zimu ze dvora
Letošní Morena - vládkyně zimy si své nadvlády
užila skutečně velkolepě a o to s větší chutí jsme
obnovili tradici a vypravili se s dětmi tuhle Morenu,
Smrtku, Moranu, a Bůh ví jak se jí ještě říká, poslat
opět po vodě.
Jenže, ono se lépe naplánuje, než koná – počasí
nám docela přálo, nebe se sice mračilo, ale
nepršelo, avšak, když již jsme si konečně vyhlédli
místo v potoce Křinici kudy Morena poplave, začaly
problémy.
Za vydatného rámusu hudebních nástrojů
a doprovodu jarní písničky se sice Moreny plavně
přenesly přes zábradlí a zdolaly prvních pár
metrů, jenže jelikož byl proud sice tak akorát, ale
nepořádku a odpadků ve vodě až až, Morena se
zasekla a nechtěla plavat dál. Symbolické, že? Zima
nás prostě nechtěla opustit.
To jsme však nemohli dopustit. Vybaveni hráběmi
jali jsme se za všeobecného jásotu dětí bábu
popostrčit – a skutečně se povedlo!! Uplavala ještě
pěkných pár metrů – než jsme ji vylovili. Ptáte se
proč jsme ji lovili zpět?
Inu třeba proto, že už malé děti ví, které věci do
potoka patří a které vůbec ne a tak jsme tento
problém vyřešili společně již dávno ve školce
a domluvili se, že ji vylovíme. Musíme pochválit
děti za to, že jim není lhostejné, co škodí rybičkám

i samotné vodě. Škoda jen, že to nevědí Ti mnozí,
kteří mají na svědomí odpadky v potoce.
A jak jste na tom Vy – školáci a dospělí?
(Za děti a paní učitelky z MŠ Motýlek D.Lehoczká)

Luštěte s Danuškou
Pro volné
l éd
dny velikonoční
lik č í Vá
Vám přinášíme
ři áší kříž
křížovku,
k
kterou pro Vás vymyslela Danuška Caklová z 3.B
naší základní školy.
Bodavý hmyz
Druh másla
Doprav.
prostředek
Druh oblečení
Kořenová
zelenina
Část obličeje
Jehličnan
Účes
Jarní kvě na
Domácí zvíře
Lidský orgán
Denní sk
Hudební nástroj
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 4. 3. 2010
1. Zpráva o plnění úkolů z 20. ZZM
Usnesení ZM č. 21 – 01/2010
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 20. zasedání
ZM předloženou místostarostkou města Janou
Gálovou bez připomínek.
2. Plán práce ZM na rok 2010
Usnesení ZM č. 21 – 02/2010
ZM schvaluje Plán práce Zastupitelstva města Krásná Lípa na rok 2010 předložený starostou města Ing.
Zbyňkem Linhartem bez připomínek.
3. Ekonomická situace a připravované projekty města - Usnesení ZM č. 21 – 03/2010
ZM bere na vědomí Zprávu o připravovaných projektech a ekonomické situaci města předloženou
starostou města a představení některých projektů.
ZM schvaluje přípravu dalších projektů města a to
především:
a) Kanalizace II
b) Domu služeb
ZM bere na vědomí schválení dotace na výstavbu
kanalizace - 2. etapa z programu OPŽP a schvaluje
realizaci přípravných kroků.
ZM schvaluje výběr zpracovatele realizační PD na
stavbu kanalizace (2. etapa) a následný výkon AD,
dle vyhodnocení hodnotící komise.
4. Parkoviště v Pražské ulici
Usnesení ZM č. 21 – 04/2010
ZM bere na vědomí projektovou dokumentaci
parkoviště v Pražské ulici.
ZM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Železářství
Semelka, s. r. o. a Petrem Semelkou ve věci souhlasu s výstavbou parkoviště a budoucí směnou
příp. částečným odprodejem pozemků 312/1 resp.
312/2, k. ú. Krásná Lípa.
5. Diskuse občanů
Usnesení ZM č. 21 – 05/2010
ZM ukládá RM zabývat se těmito úkoly, které vyplynuly z diskuse občanů:
Jaroslav Dostál – provozování stánku Kyjov –
přehrada.
6. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 21 – 06/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2267 o výměře 42 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Pavlu
a Monice Kubáňovým, Krásná Lípa, Pražská 67
za cenu 840 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s
prodejem spojené.
7. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 21 – 07/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1992/1 a p. p. č. 2092,
o celkové výměře 82 250 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
včetně porostů za cenu 3 750 000 Kč Petru Pudilovi,
Praha 6, Jaselská 311/25.
8. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 21 – 08/2010
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1768, p. p. č. 1835, p.
p. č. 1836/3 a p. p. č. 1844/4, vše k. ú. Krásná Lípa.
9. Prodej pozemku
Usnesení ZM č. 21 – 09/2010
ZM ruší usnesení ZM č. 12-17/2008 ze dne 11. 9.
2008 o prodeji části p. p. č. 1738/2, k. ú. Krásná Lípa
z důvodu nezájmu žadatelů.
10. Prodej pozemků
Usnesení ZM č. 21 – 10/2010
ZM ruší usnesení ZM č. 17-10/2009 ze dne 18. 6.
2009 o prodeji p. p. č. 976/5 a části p. p. č. 746, vše
k. ú. Krásná Lípa z důvodu nezájmu žadatele.
11. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 21 – 11/2010
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 628 se st. p. č. 762,
Havlíčkova 34, k. ú. Krásná Lípa Jindřichu Milcovi,
Krásná Lípa, Havlíčkova 628/34 za cenu 500 000 Kč
a následujících podmínek:
1. Před podpisem kupní smlouvy žadatel uhradí
kupní cenu v plné výši.
2. Žadatel provede výměnu oken v termínu do 30.
9. 2011.
3. Žadatel provede opravu vnějšího pláště objektu č.
p. 628 v termínu do 31. 8. 2012.
4. K zajištění prací složí žadatel na účet města vratnou kauci ve výši 100 000 Kč. Část kauce ve výši 50

000 Kč bude žadateli uvolněna po splnění podmínky
výměny oken v termínu do 30. 9. 2011. Druhá část
kauce ve výši 50 000 Kč bude žadateli vrácena po
splnění podmínky opravy vnějšího pláště objektu v
termínu do 31. 8. 2012.
12. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 21 – 12/2010
ZM schvaluje prodej objektu č. p. 8 se st. p. č. 105, p.
p. č. 186/1 a p. p. č. 186/2, vše k. ú. Vlčí Hora Petru
Ansorgemu, Krásná Lípa, Vlčí Hora 5 za cenu 100
000 Kč a následujících podmínek:
1. Žadatel předloží prodávajícímu pravomocné
stavební povolení nebo demoliční výměr k
předmětnému objektu v termínu do 31. 12. 2010.
2. Žadatel provede kolaudaci stavby v termínu do
31. 12. 2014 nebo demolici stávající stavby (vč.
úplného vyklizení) v termínu do 31. 12. 2011.
3. K zajištění předložení dokladů a provedení prací
složí žadatel na účet města kauci ve výši 200 000 Kč,
která bude vratná při splnění podmínek.
13. Nemovitost - Usnesení ZM č. 21 – 13/2010
ZM schvaluje smlouvu o zrušení předkupního práva
jako práva věcného k nemovitosti Masarykova
423/31, Krásná Lípa mezi městem Krásná Lípa a Kamilem Koutníkem a Janou Koutníkovou oba bytem
Krásná Lípa, Masarykova 423/31.
14. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 21 – 14/2010
ZM ruší usnesení ZM č. 20 - 10 ze dne 10. 12. 2009 z
důvodu nedodržení schválených podmínek prodeje
ze strany kupujícího.
15. Nemovitosti - Usnesení ZM č. 21 – 15/2010
ZM neschvaluje žádost Miroslava Stankoviče,
Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 o změnu
schválených podmínek prodeje objektu Elišky Krásnohorské 781/19, Krásná Lípa.
16. Byty - Usnesení ZM č. 21 – 16/2010
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s Ing. Jiřím Rakem, Praha 10, Mladotova 675/14 na bytovou jednotku č. 29 v objektu
Nemocniční 1149/12A, Krásná Lípa.
17. Kontrola hospodaření p. o. KOSTKA Krásná
Lípa - Usnesení ZM č. 21 – 17/2010
ZM bere na vědomí Zprávu auditora o kontrole
hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa za období od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2008 bez
nedostatků.
18. 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2009
Usnesení ZM č. 21 – 18/2010
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města
Krásná Lípa pro rok 2009 v předloženém znění.
19. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa
za rok 2009 - Usnesení ZM č. 21 – 19/2010
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) za rok 2009 v celkové výši
446 942,09 Kč (z hlavní činnosti ve výši 437 446,86
Kč a z vedlejší činnosti 9 495,23 Kč) a schvaluje
odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského
výsledku a zbylou část hospodářského výsledku
převést do rezervního fondu.
20. Hospodářský výsledek p. o. KOSTKA Krásná
Lípa za rok 2009 - Usnesení ZM č. 21 – 20/2010
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace KOSTKA Krásná Lípa za rok 2009 v
celkové výši 309 637,65 Kč (z hlavní činnosti ve výši
309 637,65 Kč a z vedlejší činnosti 0 Kč) a schvaluje
odvod do fondu odměn ve výši 20% hospodářského
výsledku a zbylou část hospodářského výsledku
převést do rezervního fondu.
21. Hospodářský výsledek RELAX, p. o. Krásná
Lípa - Usnesení ZM č. 21 – 21/2010
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové
organizace RELAX Krásná Lípa za rok 2009 v
celkové výši 131 281,54 Kč (z hlavní činnosti
ve výši 568 083,62 Kč a z vedlejší činnosti -436
802,08 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve
výši 20% hospodářského výsledku a zbylou část
hospodářského výsledku převést do rezervního
fondu.
22. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 - Usnesení ZM č. 21 – 22/2010

ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2009 vč. zpráv příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ, KOSTKA v předloženém znění.
23. Hodnotící zpráva města Krásná Lípa za rok
2009 - Usnesení ZM č. 21 – 23/2010
ZM schvaluje Hodnotící zprávu města Krásná Lípa k
návrhu státního závěrečného účtu za rok 2009, dle
předloženého návrhu.
24. Dotace pro ZŠ a MŠ Krásná Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 24/2010
ZM schvaluje přijetí dotace z MMR ČR z programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 na projekt Přátelství
bez hranic pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa.
25. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ,
p. o. - Usnesení ZM č. 21 – 25/2010
ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku
na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ o částku 611 000 Kč.
26. ZŠ a MŠ, p. o. - 1. rozpočtové opatření
rozpočtu 2010 - Usnesení ZM č. 21 – 26/2010
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krásná Lípa pro rok 2010, dle předloženého
návrhu.
27. Roční odpisový plán ZŠ a MŠ pro rok 2010
Usnesení ZM č. 21 – 27/2010
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ) pro rok 2010, dle
předloženého návrhu.
28. Roční odpisový plán p. o. RELAX pro rok
2010 - Usnesení ZM č. 21 – 28/2010
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace RELAX Krásná Lípa (dále jen RELAX) pro
rok 2010, dle předloženého návrhu a současně
schvaluje odvod z fondu reprodukce majetku
(investičního fondu) RELAX ve výši 2 929 860 Kč.
29. Neinvestiční příspěvek na provoz
KOSTKA, p. o. - Usnesení ZM č. 21 – 29/2010
ZM schvaluje žádost KOSTKA, p. o. na navýšení
neinvestičního příspěvku na provozní výdaje v hlavní
činnosti příspěvkové organizace KOSTKA o částku
138 000 Kč.
30. Roční odpisový plán KOSTKA pro rok 2010
Usnesení ZM č. 21 – 30/2010
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové
organizace KOSTKA Krásná Lípa pro rok 2010, dle
předloženého návrhu a současně schvaluje odvod z
fondu reprodukce majetku (investičního fondu) p. o.
KOSTKA ve výši 53 360 Kč.
31. Rezervní fond p. o. KOSTKA Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 31/2010
ZM schvaluje žádost p. o. KOSTKA o uvolnění celého
zůstatku rezervního fondu p. o. KOSTKA k použití do
provozního rozpočtu p. o. KOSTKA v roce 2010.
32. Členské příspěvky
Usnesení ZM č. 21 – 32/2010
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa
na rok 2010 do:
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč,
2) Euroregion NISA ve výši Kč 18 710 Kč,
3) Euroregion LABE ve výši Kč 9 420 Kč,
4) Svazek obcí TOLŠTEJN ve výši 16 537, 50 Kč,
5) Sdružení pro rozvoj šluknovska ve výši 14 516 Kč,
6) Agentura rozvoje Tolštejnského panství ve výši
12 000 Kč (poslední příspěvek města).
33. Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení ZM č. 21 – 33/2010
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu 3.1 b) na realizaci
investičního projektu Rekonstrukce Centra sociální
integrace v objektu Masarykova 1094/4, Krásná
Lípa v rozsahu, dle předloženého záměru a schvaluje případný spolupodíl ve výši max. do 6 mil. Kč.
34. Zajištění provozu Centra sociální integrace - Usnesení ZM č. 21 – 34/2010
ZM schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na
projekt Centrum sociální integrace do operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvy č. 55.
ZM ukládá RM podat žádost o dotaci.

35. Prevence kriminality
Usnesení ZM č. 21 – 35/2010
ZM schvaluje realizaci preventivního programu
Prevence kriminality Krásná Lípa 2010 a podání
žádosti o dotaci do programu Prevence kriminality
v Ústeckém kraji 2010 do výše 150 000 Kč celkových
nákladů.
ZM schvaluje vyčlenění 30 000 Kč (20%) jako
spoluúčast města na realizaci projektu.
ZM jmenuje Janu Gálovou kontaktní osobou
odpovědnou za realizaci programu v roce 2010.
36. Krásná Lípa - náš bezpečný domov
Usnesení ZM č. 21 – 36/2010
ZM bere na vědomí realizaci projektu Krásná Lípa
– náš bezpečný domov, který byl realizován v roce
2009 městem Krásná Lípa a o. p. s. Ústav pro ekopolitiku, Praha. V tomto období byla odpovědnou
političkou za místní Agendu 21 místostarostka
města Jana Gálová. V rámci projektu byla zpracována SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu, kterou město využije na přípravu a realizaci
projektů zaměřených na prevenci kriminality a vandalismu ve městě.
37. Strategický plán
Usnesení ZM č. 21 – 37/2010
ZM schvaluje strategický plán lokality Šluknovsko
pro rok 2010, dle předloženého návrhu.
38. Pasport místních komunikací
Usnesení ZM č. 21 – 38/2010
ZM schvaluje upravený a doplněný pasport místních
komunikací a plán zimní údržby.
39. Schválení darovací smlouvy
Usnesení ZM č. 21 – 39/2010
ZM schvaluje darovací smlouvu, dle které Ústecký
kraj daruje městu Krásná Lípa pozemky č. 3154,
3152, 3157 a část p. p. č. 2385/34, vše k. ú. Krásná
Lípa. Jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky
na Pražské ulici.
40. Kanalizace, přivaděč - Krásná Lípa, Krásný
Buk - Usnesení ZM č. 21 – 40/2010
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na
akci Krásná Lípa, Krásný Buk - kanalizace, přivaděč,
ČSOV, ČOV uzavřenou s firmou Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice, Přítkovská 1689, IČ
49099469, dle předloženého návrhu.
41. Finanční výbor ZM Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 41/2010
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa
provedení kontrol v roce 2010:
1) kontrola správy pronájmů a prodejů pozemků
města Krásná Lípa za rok 2009,
2) kontrola plnění náhrad škodních událostí na
majetku města Krásná Lípa za období 2008-2009.
42. Kontrolní výbor ZM Krásná Lípa
Usnesení ZM č. 21 – 42/2010
ZM ukládá KV provést v roce 2010 tyto kontrolní
akce:
1. kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Plnění úkolů vyplývajících z KA tohoto volebního
období
3. Provádění inventarizací majetku města
43. Vrácení kauce firmě ECON C&S, s. r. o.
Usnesení ZM č. 21 – 43/2010
ZM schvaluje vrácení kauce dle kupní smlouvy na
objekt Pražská 4 společnosti ECON C&S, s. r. o., Praha
v souladu s usnesením ZM č. 14 – 70/2008.
44. Komaxo, s.r.o.
Usnesení ZM č. 21 – 44/2010
ZM ukládá RM trvat na odstranění (vymístění)
vysokonapěťových kabelů položených firmou
KOMAXO, s. r. o., Kolín v Mánesově ulici.
45. Diskuse členů ZM
Usnesení ZM č. 21 – 45/2010
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které
vyplynuly z diskuse členů ZM:
Ing. Radana Michlíková:
– úpravy asfaltu na Pražské ulici - výjezdy
– povolení k chytání ryb - informace
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