
O dvě místa dopředu poskočila Krásná Lípa 

v soutěži Skleněná popelnice. Umístila se tak těsně 

druhá. Skleněná popelnice je soutěž měst a obcí 

Ústeckého kraje ve třídění odpadu, která se letos 

konala už popáté. Slavnostní vyhlášení výsledků 

a předání cen se uskutečnilo 15. června v jednacím 

sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Z výsledků je stále ještě silně patrná (převážně 

u měst) převaha sídel bývalého děčínského 

okresu, což je nepochybně zásluhou vytrvalé 

aktivity Ing. Milana Hulána - „průkopníka“ třídění 

odpadu v regionu. Od počátku této soutěže, která 

začala před pěti lety, a do které jsou automaticky 

zařazeny všechny obce v kraji, se v Ústeckém kraji 

ztrojnásobila produkce využitelného odpadu. 

Plastů, papíru a skla se vytřídí 30 kilogramů na 

obyvatele za rok. Z 338 měst a obcí už potřetí 

patří nejvyšší příčka v této soutěži městu Česká 

Kamenice a obci Doubice.  

Město Krásná Lípa děkuje všem svým občanům, 

kteří se aktivně zapojují do třídění odpadu 

a opakovaně nás tak drží na špici celého Ústeckého 

kraje.               (jk)
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S blížícím se začátkem prázdnin vrcholí intenzivní 

přípravy XXIII. ročníku mezinárodního etapového 

cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – 

O cenu Českého Švýcarska“. Závod se jede v 

termínu od 8. do 11. července, etapovými městy se 

letos vedle Krásné Lípy stane i Jiříkov, Rumburk a 

polská Bogatynia. 

Přihlášeno je 195 závodnic z 28 družstev – 

Portugalsko, Srbsko, Slovinsko, Norsko, Švédsko, 

tradičně jsou mezi přihlášenými i družstva 

z Německa, či Holandska a jiné. Mezi závodnicemi 

jsou Brazilky, Australanky, Američanky, či 

Novozélanďanky. Za raritu považuje ředitel závodu 

Jiří Vích i účast dvou českých týmů. 

Více se dozvíte na nových webových stránkách 

www.tourdefeminin.com.

Skleněná popelnice - 2. místo pro 
Krásnou Lípu

Krásná Lípa opět ožije barvami 
cyklistických dresů

Příští číslo Vikýře vyjde ve 

čtvrtek 8. července

1. etapa  8. července „Okolo Šluknovského výběžku“ – 116,1 km 
                 - start v Krásné Lípě ve 13:10, cíl v Krásné Lípě cca 16:00 

2. etapa 9. července „Jiříkovská“ – 110,4 km
                 - start v Jiříkově v 10:05, cíl v Jiříkově cca 13:00

3. etapa 10. července Polsko – Bogatynia – časovka 21,2 km
                - start v 10:00

4. etapa 10. července „Rumburské okruhy“ – 104 km
                - start v Rumburku v 16:00, cíl v Rumburku cca 18:45 
 - připaven kulturní program

5. etapa 11. července „Labskými pískovci“ – 98,4 km
               - start ve Varnsdorfu v 9:55, cíl v Krásné Lípě cca 12:30
Slavnostní vyhlášení výsledků na náměstí v Krásné Lípě ve 13:30.
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Počasí v Krásné Lípě v květnu 2010 

Odlehčovací služba 2v1

Letošní květen byl v ČR vyloženě podzimní. Na 

východě území byly naměřeny extrémní úhrny 

srážek a následkem těchto extrémních srážek 

musely být povodně. Za takto chladný květen 

nemůže žádná sopka, jak se v některých bulvárech 

píše, ale spíše nešťastná cyklóna (tlaková níže), 

která stála na místě a přinášela zejména na východ 

území vydatné deště a nízké teploty. Právě po její 

západní straně k nám proudil celý květen chladný 

severozápadní až západní vzduch a nikoliv teplý 

vzduch od jihu, který je na tento měsíc typický. 

Není proto také divu, že se v Krásné Lípě nedostala 

maximální květnová teplota přes 18°C. Denní 

teploty také významně srážely srážky. Například 

15. 5. bylo v 15 hodin naměřeno jen 5,3°C, což je 

teplota běžná zhruba v druhé polovině března. 

Srážkově byl letošní květen rovnoměrnější než 

květen loňský a co se týče měsíčního úhrnu tak 

téměř shodný. 25. 5. zasáhla Šluknovský výběžek 

velmi silná bouřka, ve které napršelo v Krásné Lípě 

během pár minut 30 mm srážek. Nejhorší situace 

byla v okolí Varnsdorfu a zejména v okolí Jedlové, 

kde vítr napáchal velmi značné škody na lesních 

porostech, v této oblasti se spekuluje o výskytu 

tornáda.

Květen 2010 vs. 2009

 

Průměrná teplota 9,2°C 11,7°C

Maximální teplota 17,6°C 26,9°C

Minimální teplota 2,7°C 1,2°C

Maximální vlhkost 100% 100%

Minimální vlhkost 34% 32%

Maximální poryv větru 21 m/s 17,5 m/s

Úhrn srážek 154,6 mm 162 mm

(J. Pícha)

Jsem manželkou, matkou dvou dětí a zároveň 

dcerou svojí maminky, které je sedmdesát pět let.

Mám třináctiletou dceru, která navštěvuje Speciální 

základní školu ve Šluknovském výběžku. Brzy 

po narození dcera prodělala těžkou infekci CNS. 

Lékaři nám sdělili, že u ní došlo k poškození mozku, 

tj. DMO - těžká porucha hybnosti a lehká mentální 

retardace.

Tato zpráva byla pro naši celou rodinu veliký 

šok a bylo třeba se k dané situaci nějak postavit 

a rozhodnout se, jak žít dál.  Boj jsme nevzdali 

a po celou dobu se snažíme naší dceři ukazovat, 

že normální plnohodnotný život se dá žít

i s postižením. A můžu s radostí  říci, že ona  je velmi 

statečná  a naopak my se od ní pořád něčemu 

novému učíme.

Donedávna nám s péčí o dcerku pomáhala moje 

maminka. Našim dětem se vždy trpělivě věnovala.  

Nejraději pekla, vařila a přicházela vždy s nějakým 

novým nápadem. Zajímala se o turistiku, historii 

a zvířata. Svým vnoučatům nenásilně předávala své 

životní zkušenosti. 

Bohužel maminku před čtvrt rokem postihla 

mozková mrtvice. Ochrnula na levou stranu 

a k tomu začala špatně vidět a slyšet. Situace u nás 

v rodině se citelně zkomplikovala a bylo potřeba 

vymyslet, jak o dceru a maminku kvalitně pečovat 

dál. Chvíli jsem veškerou péči o obě zvládala sama, 

po čase jsem věděla, že takovou každodenní 

zátěž není v mých silách vydržet, že si potřebuji 

odpočinout a také mít možnost zajistit spoustu 

dalších věcí (lékaře, úřady, nákupy). Což z domova 

nelze. 

Kontakt na odlehčovací službu jsem dostala 

od svého obvodního lékaře a  po získání všech 

potřebných informací jsem se rozhodla tuto službu 

využít. A jsem moc spokojená. 

Maminku navštěvují  2x týdně v dopoledních 

hodinách asistentky odlehčovací služby v době, 

kdy já nejsem doma. Pomohou přichystat snídani, 

jsou nápomocné při koupání a oblékání.  Mamince 

poskytují sociálně terapeutické činnosti a využívají 

alternativní komunikaci. Využíváme také různé 

kompenzační pomůcky, které nám pomohla 

obstarat odlehčovací služba. Dceru každý den ráno 

odvážejí do školy a přivážejí zpět.

Musela jsem opustit svoji oblíbenou práci učitelky v 

mateřské školce a přizpůsobit se dané situaci. Stala 

se ze mne celodenní pečující o osobu blízkou. 

Můj manžel je mou velikou oporou a pomocníkem. 

A nedávno k nám přibyly asistentky odlehčovací 

služby.

Děkuji za ně !!!

(uživatelka sociální služby)

Veškeré informace o terénní a ambulantní 

odlehčovací služby získáte na tel.č.: 777 291 359 

nebo na e-mailu: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz. 

              (rk)

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 5.7. 2010 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 8.7. 2010 v 
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 19.7. 2010 
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 
22.7. 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.

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 10:00-17:00

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.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

• 26. – 27. 6. 2010 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel.: 412 544 539

• 3. – 4. 7. 2010 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624

• 5. – 6. 7. 2010 MUDr. Bolfíková Renata,  Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 535 930

• 10. – 11. 7. 2010 MUDr. Charvát Pavel, J.Š. Baara 692/26, Děčín V-Rozbělesy, tel.: 412 507 588

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
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Nezaměstnanost v Krásné Lípě v květnu 
opět klesala

Naučný areál Českého Švýcarska byl 
slavnostně otevřen

Školní sraz 2010 
plní další weby

Prodej fotografi í ze 
Školního srazu 2010

České Švýcarsko 
v Turistické 

encyklopedii ČR

Dalších osm uchazečů o práci z Krásné Lípy v květnu 
ubylo z evidence nezaměstnaných Úřadu práce v 
Děčíně. V měsíci květnu 2010 bylo v evidenci Úřadu 
práce Děčín 327 uchazečů o zaměstnání z Krásné 
Lípy, z toho 124 žen. Je to tedy další mírný pokles 

nezaměstnanosti. Ve městě je nyní její míra aktuálně 
18,99%, jde tedy o pokles necelého půl procenta. 
Ve většině měst a obcí regionu nezaměstnanost 
také mírně poklesla. Okresní průměr je 14,95 %, ve 
Šluknovském výběžku pak 16,49%. 

V pátek 11. června 2010 byl u krásnolipské základní 
školy, za účasti zástupců Správní rady OPS České 
Švýcarsko, zástupců Ústeckého kraje a města Krásná 
Lípa, slavnostně otevřen Naučný areál Českého 
Švýcarska. Projekt v celkové hodnotě téměř 2 mil. Kč 
byl spolufi nancován z fondů Evropské unie 
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. Součástí 
areálu je například skalní hrádek s bludištěm 
z živého plotu (součástí jsou reliéfy znamení 
a zkamenělin v kamenných blocích), „Zvěrokruh“ 
s ukázkou 9 ohrožených či chráněných představitelů 
fauny Českého Švýcarska, hrací učebna 
u zastřešených stolů s reliéfy 3 přírodních stanovišť: 
Evropsky významné lokality Labské údolí a Labské 
pískovce, biotop rybník atd. Areál bude sloužit 
turistické i místní veřejnosti a dětem a mládeži, 

která ho bude využívat během organizovaných 
environmentálních programů.
Naučný areál najdete v Krásné Lípě 300 metrů od 
Domu Českého Švýcarska u školní družiny.

V reakci na uplynulý Školní sraz 2010 je webový 
prostor zaplňován informacemi a fotografi emi této 
historické akce. 
První galerii fotografi í ze Školního srazu vytvořil Jan 
Marek, rodák z Krásné Lípy, absolvet krásnolipské 
školy a jeden z účastníků školního srazu 2010. Kvůli 
galerii dokonce vytvořil vlastní internetové stránky. 
Navštívit je můžete na http://megalipa.webnode.cz.

Pro informaci přinášíme i jiné zajímavé 
odkazy: http://megalipa.webnode.

cz/o-nas/ http://www.youtube.com/
watch?v=kRwHxkHeFZ8&feature=player_

embedded , http://skolnisraz.cz/diskuse.asp.

Opět je možné zakoupit třídní fotografi e, které 
jste si v den Školního srazu 2010 objednali 
u místostarostky Jany Gálové. Jsou připraveny na 
sekretariátu městského úřadu. Rovněž jsou zde 
k prodeji i velkoformátové fotografi e náměstí 
(fotografováno z kostelní věže), kterých byl 
v sobotu nedostatek. 

Kapitola o Národním parku České Švýcarsko 
je součástí TURISTICKÉ ENCYKLOPEDIE ČESKÉ 
REPUBLIKY, kterou vydalo nakladatelství Reader‘s 
Digest Výběr. 
V knize naleznete na 744 stranách více než 
3 000 pamětihodností z celé České republiky, 
ale také podrobné a aktuální informace ke každé 
zajímavé oblasti. Součástí je i několikastránkový 
atlas s vyznačením důležitých míst a turistických 
stezek. Všechny informace jsou aktuální a texty 
doplňují fotografi e renomovaných fotografů. 
Některé fotografi e nabízejí dokonce unikátní 
panoramatický náhled významných krajinných 
oblastí. Autoři ke knize zdarma poskytují 
samostatnou přílohu Národní parky a CHKO České 
republiky. 
Encyklopedii si můžete prohlédnout na stránkách 
www.turisticka-encyklopedie.cz, stránky o Českém 
Švýcarsku jsou k prolistování. 
 (zdroj: www.npcs.cz)

Komunální volby 
budou v říjnu

Prezident Václav Klaus vyhlásil 

termín konání komunálních voleb. 

Ty se letos budou konat 15. a 16. 

října 2010. 

Přehled některých událostí policie za 
uplynulých měsíc

28.05.2010 byli policisty v ul. Pražská č. 62 přistiženi tři pachatelé z Krásné Lípy při krádeži 
železa z neobydleného domu. Dva bude řešit pro trestný čin krádeže soud, neboť se 
v minulosti podobného skutku již dopustili, třetímu za jeho jednání hrozí pokuta.
04.06.2010 byla oznámena krádež motocyklu MZ 150, r.z. 1U1630, ke které došlo v ranních 
hodinách dne 04.06.2010 z kůlny v ul. Lidická u č. 3. Neznámý pachatel jej přes pole odtlačil 
až do ul. Jugoslávská, kde jej pravděpodobně nastartoval a odjel neznámým směrem.
12.06.2010 bylo oznámeno vloupání do kůlny v ul. Bezručova č. 13, kde neznámý 
pachatel odcizil elektrický kompresor a další věci, které kolem 17.00 hod. téhož dne odvezl 
pravděpodobně na káře přes pole z ul. Bezručova k rybníku Komora do ul. Stradalova, kde 
stopa končí. 
14.06.2010 bylo oznámeno vloupání do kůlny na Kostelním vrchu, kde neznámý pachatel 
odcizil elektrickou sekačku na trávu, prodlužovací kabel a další věci.
17.06.2010 ve 14.30 hod. byl policisty v ul. Kyjovská č. 77 přistižen při neoprávněném 
vniknutí do rekreační chalupy pachatel, který zde hodlal přespat. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o bezdomovce a v době dopadení nadýchal 3,54 promile alkoholu, strávil noc 
v policejní cele a za své jednání se bude zodpovídat u soudu.
17.06.2010 oznámeno vloupání do chalupy na Kamenné Horce bez čp., kde neznámý 
pachatel odcizil elektrické nářadí.
Policisty OOP Krásná Lípa bylo v období od  17.05.2010 do 18.06.2010 evidováno celkem 
29 trestných činů a 25 přestupků. V poslední době došlo k  nárůstu vloupání do rekreačních 
objektů v Krásné Lípě a Rybništi, proto žádám občany o případné informace, které mohou 
podat kdykoli na krásnolipské služebně nebo na služebním telefonu 723255954.
(prap. Jan Hampl – inspektor)

 

  
Evidovaní 
uchaze i     Míra   

název m sta, obce, 
oblasti celkem ženy muži 1 4 
Varnsdorf 1390 635 755 16,36% 8498 
Varnsdorfsko 1777 806 971 16,34% 10878 
Rumburk 743 348 395 12,64% 5880 
Krásná Lípa 327 124 203 18,99% 1722 
Šluknovsko 1227 588 639 17,04% 7202 
Šluknovský výb žek 4637 2139 2498 16,49% 28127 
 Vysv tlivky: 1. celkem evidovaný po et ekonomicky aktivních obyvatel 
                       4. po et ekonomicky aktivních obyvatel 

ý y
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Pekárna obstála u dětí i hygieniků Koncert ZUŠ

Obnovená tradice přilákala stovky lidí

Dětský den s rybáři

Další zážitky Mladých rybářů

Vůně čerstvých rohlíčků, loupáčků a jiných 
pekařských výrobků, která se již nějakou dobu 
line po krásnolipském náměstí, nezůstala bez 
povšimnutí. Těmi prvními, kteří ji zaznamenali zcela 
jistě byli obyvatelé města, jejichž nosy si nemohli 
nechat bez povšimnutí, že se bývala zelenina 
manželů Šedivých proměnila ve voňavou chodskou 

pekárnu. Mezi prvními zvědavými zákazníky byly 
i děti z Mateřské školy Motýlek, které přišly nejen 
něco ochutnat, ale které se hned i zajímaly o to, 
jak to v takové pekárně vypadá. Dalšími neméně 
zvědavými návštěvníky byli i pracovníci hygieny. O 
oni byly zvědaví, jak to v nové krásnolipské pekárně 
vypadá a i oni, stejně jako děti, odcházeli spokojeni.

S blížícím se koncem školního roku je vždy spojen 
koncert Základní umělecké školy Rumburk, kterou 
navštěvují někteří žáci naší základní a mateřské 
školy. Koncert se konal 17.6.2010 od 16.00hod. 
v Továrně – Dům volného času. 
Po úvodním slovu Kláry Brabníkové koncert 
odstartovali ti nejmenší - Jakub Stach a Pepík 
Burkoň hrou na zobcovou fl étnu. Poté už šlo 
všechno pěkně popořádku. Na kytaru postupně 
zahráli: Filip Skokan a Filip Alfery, na klavír Viktorka 
Jäckelová, Tomáš Alfery, Aleš Suchý,              Filip 
Skokan a Bára Pešírová, na zobcovou fl étnu Pepík 
Čapek, Lukáš Hrneček, Bára Koubková, Patrik 
Vondráček a Kačka Doležalová, na housle František 
Čapek a v sólovém zpěvu se předvedli Aleš Suchý, 
Barbora Pešírová a Kačka Doležalová. Atmosféra 
tohoto koncertu se nám během prvních několika 
minut natolik prosákla pod kůži, že mnozí z nás 
si melodie, které místností zazněly, ještě dlouho 
doma broukali. 
Všechny děti zaslouží obrovskou pochvalu za svoji 
píli a odhodlanost věnovat se tak krásné věci, jako 
je hra na hudební nástroj. Současně bych ráda 
poděkovala jménem svým, ale i jménem všech 
rodičů, kteří podporují děti v tomto kulturním 
vzdělávání všem, kteří naše děti vyučují - Martinu 
Vosátkovi, Heleně Doudové, Kláře Brabníkové 
a Astrid Schnittnerové.
Děkujeme Vám i dětem, byl to nádherný zážitek.  
(m.alf )

Šest a půl kilometru, patnáct pohádkových 
stanovišť a osm set účastníků. Takovou statistiku 
má obnovená tradice krásnolipského Pohádkového 
lesa, jehož organizaci se po dlouhých letech opět 
ujali členové Klubu českých turistů. Děti i jejich 
rodiče, kteří se druhou červnovou sobotu vydali 
do pohádky, se na trase potkali s čarodějnicemi, 
čerty, vodníky, loupežníky, beruškami a jinými 

pohádkovými bytostmi. Nejvíce se ale líbili piráti, 
od kterých mnozí utržili nejeden šrám. I proto je 
především malí účastníci v cíli ocenili největším 
počtem drahocenných knofl íků. V cíli pochodu ale 
pohádka nekončila. Naopak - začala tu jiná – kočičí 
a pejsková. Přivezlo ji Sváťovo dividlo (opravdu to 
není chyba – skutečně je to dividlo) z Litoměřic, 
které si s dětmi hrálo ještě další hodinu.

Dne 30. 5. 2010 pořádala MO ČRS dětský den pro 
rybáře i nerybaře na tůni č. 1. 
Počasí před tím i ráno sice nebylo ideální, ale 
všichni vytrvali i přes občasné přeháňky. Účast 
byla tentokrát větší než loni, zúčastnilo se 18 dětí 
z Krásné Lípy, z okolí, ale i z Prahy. Rybník byl plný 
chytajících a doufajících, je vidět, že příroda děti 
zajímá a že poznávají, že jsou i jiné hodnoty, než 
sezení doma u počítače. Ryby sice kvůli změně 
počasí moc nešly, ale i tak chvíle strávená v přírodě 
a lovecké napětí stojí za to. 
1. místo obsadil Juraj Rušič- Praha - 69 cm 
2. místo obsadil Adam Ferenc- Krásná Lípa- 58 cm 
3. místo obsadil Tomáš Bureš- Krásná Lípa- 44 cm, 
který ulovil největší rybu- úhoře. 
Po závodě děti dostaly sladké ceny a drobné 
hračky, spokojeně se po té rozešly domů. 
Tímto děkujeme sponzorům, panu Vorlíčkovi, 
Varnsdorfské samoobsluze, Večerce na náměstí 
a prodejně Tabák Jana. 
Těšíme se na další rok. Za MO ČRS vedoucí mládeže 
Josef Vavroch

Dne 23.5. 2010 se konal,, Šluknovský Pohár“ na Janě 
ve Varnsdorfu v lovu ryb udicí. Za Krásnou Lípu 
soutěžili Prášek František, Bureš Tomáš a Ferenc 
Adam. Zúčastnilo se 12 družstev a i když naši byli 

mezi posledními, zkusili si cizí vodu. 
Počasí nebylo dobré, ale není každý den posvícení 
a děti mají další zážitky u vody.

ě ký d bář
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I. Hlavní program
Závěry z 22. zasedání ZM - Usnesení RM č. 
66 - 01
RM projednala průběh a výsledky 21. zasedání ZM 
a ukládá:
a) Janu Kolářovi realizovat nákup dodávkového 
sklápěcího vozu na TS,
b) Janě Gálová vyjasnit statistiku kriminality s 
Policií ČR OO Krásná Lípa.
Investiční akce rozpočtu města na rok 2010
Usnesení RM č. 66 - 02
RM schvaluje realizaci akcí v rámci položky malé 
stavby investičního rozpočtu města na rok 2010, 
dle přílohy. 
RM schvaluje zadání stavby revitalizace plochy u 
náměstí, dle předloženého návrhu a ukládá star-
ostovi města předložit návrh na řešení výzdoby 
areálu. RM schvaluje zadání na vnitřní opravy ob-
jektu kaple ve Vlčí hoře.
RM schvaluje nákup:
a) Sklápěcího dodávkového automobilu, dle na-
bídky
b) Nákup materiálu dlažby na postupnou opravu 
chodníků (dokončení chodníku Rumburská, části 
ul. Masarykova a Pražská).
RM schvaluje zadání studie na výstavbu Zatravnění 
náhradního fotbalového hřiště a podrobnější 
dokumentace na stavbu Obnova křížové cesty na 
kostelním vrchu.
Příprava projektů - Usnesení RM č. 66 - 03
RM projednala stav projektů a získávání dotací na 
stavby: 
a) Kanalizace Krásná Lípa – 2. etapa
b) Energetické úspory budov školní jídelny a školní 
družiny
c) Centrum sociální integrace – rekonstrukce domu 
služeb
a schvaluje přípravu a vypsání výběrových řízení 
na jednotlivé části, dle požadavku poskytovatele 
dotací.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
st. p. č. 289/1 část o výměře 68 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 722/1 část o výměře 24 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
st. p. č. 499/2 část o výměře 18 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 722/2 část o výměře 5 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 263 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2385/11 část o výměře 181 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
st. p. č. 192 o výměře 249 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2951/2 o výměře 141 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 236 o výměře 1086 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 240/1 část o výměře cca 700 m2, k. ú. Vlčí 
Hora;
st. p. č. 100 o výměře 211 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 291 o výměře 1374 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 310 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 321 o výměře 103 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 322 o výměře 15 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 323 o výměře 92 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 324 o výměře 24 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 325 o výměře 686 m2, k. ú. Vlčí Hora;
st. p. č. 326 o výměře 301 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 38/3 o výměře 1590 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/1 o výměře 4023 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/2 o výměře 232 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/3 o výměře 879 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/4 o výměře 451 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 130/5 o výměře 9 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 135/1 o výměře 1739 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 135/2 o výměře 604 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/3 o výměře 204 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/4 o výměře 38 m2, k. ú. Vlčí Hora;
p. p. č. 131/5 o výměře 8 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 05

RM projednalo žádost Ing. Martina a Věry Poláko-
vých, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16 a 
doporučuje ZM schválit výjimku z Postupu ve věci 
prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města 
Krásná Lípa a uzavřít kupní smlouvu na p. p. č. 
490/1, k. ú. Krásná Lípa.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 06
RM se seznámila s orientačním vytyčením p. p. č. 
511/2, k. ú. Krásný Buk a ukládá V. Doškové projed-
nat s žadatelem směnu části p. p. č. 511/2 za část p. 
p. č. 511/3, vše k. ú. Krásný Buk zasahující do místní 
komunikace.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 175 
o výměře cca 20 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 
výstavby stožárové trafostanice ČEZ Distribuce, 
a. s. Děčín, Teplická 874/8 za cenu, dle znaleck-
ého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady s 
prodejem spojené. Prodej bude realizován do 3 
měsíců od uvedení TS do provozu. Právo k pozemku 
pro výstavbu nové TS bude ošetřeno smlouvou o 
uzavření budoucí smlouvy kupní.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 644 
a části p. p. č. 643, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy, dle 
předloženého návrhu za podmínky zřízení věcného 
břemene pro přístup k p. p. č. 651 a p. p. č. 643, vše 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Kupující uhradí veškeré 
náklady s prodejem spojené.
RM ukládá Vladimíře Doškové vyzvat Správu NPČŠ k 
předložení návrhu ceny při případném odkoupení.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 09
RM doporučuje zrušit usnesení ZM č. 18-10/2009 
ze dne 10. 9. 2009 o prodeji p. p. č. 1952/1, k. 
ú. Krásná Lípa Andree Shejbalové, Krásná Lípa, 
Krásný Buk 65 a schvaluje ukončení smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 
2009/40/15-299 a smlouvy o nájmu pozemku č. 
2009/23/15-300 a vrácení zálohy kupní ceny ve 
výši 63 430 Kč.
Prodej pozemků - Usnesení RM č. 66 - 10
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 375/2 
a části p. p. č. 1074, vše k. ú. Krásný Buk za účelem 
zřízení zahrady Jaroslavu a Evě Andertovým, Ústí 
Nad Labem, Masarykova 150A z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města.
Prodej pozemku - Usnesení RM č. 66 - 11
RM doporučuje ZM neschválit prodej části p. p. 
č. 1857/9, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení za-
hrady Antonínu Slejškovi a Julii Bartoš, Krásná 
Lípa, Havlíčkova 10 z důvodu uchování celistvosti 
pozemku.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 12
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky: 
p. p. č. 2919/2 o výměře 175 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2147/1 část o výměře 112 m2, k. ú. Krásná 
Lípa;
p. p. č. 333/7 část o výměře 60 m2, k. ú. Krásná 
Lípa.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 13
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 345/4 a 
části p. p. č. 345/7 Stanislavu Kolářovi, Krásná Lípa, 
Nemocniční 2a z důvodu zachování pozemku pro 
potřeby města.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 14
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku 
č. 2002/23/15-062, nájemce Petr Dastych, do-
hodou ke dni 31. 5. 2010.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 15
RM schvaluje dodatek ke slmouvě o nájmu pozem-
ku č. 2005/23/15-186, kterým veškerá práva a 
povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na Ja-
roslavu Strouhalovou, Krásná Lípa, Krásný Buk 54.
Pronájem pozemku  - Usnesení RM č. 66 - 16
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu 
pozemku č. 98/23/70/049, kterým veškerá práva a 
povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na Marii 
Struhálikovou, Krásná Lípa, Varnsdorfská 2.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 17

RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 2000/23/17-
030, nájemce Karel Krupa, Krásná Lípa, Havlíčkova 
22, kterým se mění využití pronajatého pozemku 
na zahradu.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 18
RM schvaluje pronájem p. p. č. 952/5 o výměře 
22065 m2, p. p. č. 952/7 o výměře 28375 m2, p. 
p. č. 952/8 o výměře 5447 m2 a p. p. č. 952/9 o 
výměře 24599 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem 
zemědělské výroby obilí a pícnin Jiřímu Janišovi, 
Krásná Lípa, Frindova 16.
Pronájem pozemků - Usnesení RM č. 66 - 19
RM schvaluje pronájem p. p. č. 268/2 o výměře 
15912 m2, k. ú. Zahrady a části p. p. č. 272/2 o 
výměře 3300 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem 
pastvy ovcí Petru Šafránkovi, Sadská, Resslova 916.
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 66 - 20
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1405 o výměře 
2800 m2, k. ú. Vlčí Hora, dle předloženého návrhu 
za účelem zřízení zahrady Marcele Pokorné, Česká 
Lípa, Na Výsluní 2636.
Odkoupení pozemků - Usnesení RM č. 66 - 21
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 3185 
o výměře 7 m2, části p. p. č. 2935/1 o výměře 3 m2, 
části st. p. č. 218 o výměře 45 m2, části st. p. č. 1030 
o výměře 4 m2, části st. p. č. 201 o výměře 11 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa Ústeckému kraji, Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 3118/48 za cenu 50 Kč/m2.
Bezúplatný převod pozemku
Usnesení RM č. 66 - 22
RM doporučuje ZM neschválit bezúplatný převod p. 
p. č. 1921/7, k. ú. Krásná Lípa fi rmě Pharming, a. s., 
Praha 3, Milíčova 8.
Bezúplatný převod pozemků
Usnesení RM č. 66 - 23
RM doporučuje ZM schválit v rámci majetko-
právního vypořádání chodníku bezúplatný převod 
částí p. p. č. 2870/1 o celkové výměře 1532 m2, k. 
ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 3118/48.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 66 - 24
RM schvaluje vyjádření k p. p. č 1880/25, k. ú. 
Krásná Lípa z hlediska územního plánu pro potřeby 
PF ČR Děčín.
Sdělení k pozemkům - Usnesení RM č. 66 - 25
 RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 634/1, p. p. č. 
1108/4, p. p. č. 1422 a p. p. č. 2433/1, vše k. ú. 
Krásná Lípa z hlediska územního plánu pro potřeby 
PF ČR Děčín.
Prodej a pronájem nemovitostí
Usnesení RM č. 66 - 26
RM vyhlašuje záměr obce prodat či pronajmout 
tyto objekty:
- Bezručova č.p. 359/15 - objekt s bytovými pros-
tory
st. p. č. 925 o výměře 518 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1592/1 o výměře 1038, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1592/2 o výměře 142 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Elišky Krásnohorské č.p. 781/19 - objekt s by-
tovými prostory
st. p. č. 662/8 o výměře 904 m2, k. ú. Krásná Lípa 
- Frindova č.p. 979/4 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 971 o výměře 941 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 404/3 o výměře 118 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 404/4 o výměře 742 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2938/2 o výměře 204 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Krásný Buk č.p. 54 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 79 o výměře 443 m2, k. ú. Krásný Buk
st. p. č. 78/1 o výměře 86 m2, k. ú. Krásný Buk
p. p. č. 376/1 o výměře 221 m2, k. ú. Krásný Buk
p. p. č. 376/2 o výměře 981 m2, k. ú. Krásný Buk
- Křinické náměstí č.p. 14/16 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory
st. p. č. 250/2 o výměře 379 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 248/1 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory
st. p. č. 273/1 o výměře 553m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 6/11 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory

st. p. č. 238 o výměře 292 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Křinické náměstí č.p. 7/12 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory
st. p. č. 239 o výměře 324 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Kyjovská č.p. 625/53 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 91/2 o výměře 185 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/2 o výměře 14 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 133/3 o výměře 392 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Mánesova č.p. 294/24 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 690 o výměře 277 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1789/1 o výměře 2538 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2996o výměře 656 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Masarykova č.p. 16/1 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory
st. p. č. 272 o výměře 449 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Masarykova č.p. 25/9 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 269 o výměře 523 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 359/1 o výměře 67 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 3128 o výměře 247 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 428/1 o výměře 321 m2, k. ú. Krásná Lípa 
- Masarykova č.p. 993/2 - objekt s bytovými a 
nebytovými prostory
st. p. č. 273/2 o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Nemocniční č.p. 538/10 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 242/1 o výměře 376 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 333/4 o výměře 283 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 333/5 o výměře 125 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Pražská č.p. 271/20 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 210 o výměře 224 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 296/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 296/2 o výměře 653 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Pražská č.p. 450/48 - objekt s bytovými prostory
st. p. č. 192 o výměře 249 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 263 o výměře 302 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 2385/11 o výměře 333 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Rumburská č.p. 977/5 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 969/1 o výměře 1541 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 1168/1 o výměře 4297 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Smetanova č.p. 285/2 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 224 o výměře 503 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 211/1 o výměře 1398 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Studánecká č.p. 474/21 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 452/2 o výměře 648 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 688 o výměře 140 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 690 o výměře 1056 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 691/1 o výměře 369 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Studánecká č.p. 564/16 - objekt s bytovými 
prostory
st. p. č. 452/3 o výměře2029 m2, k. ú. Krásná Lípa
p. p. č. 629 o výměře 679 m2, k. ú. Krásná Lípa
- Nemocniční č.p. 1063/28 - byt č. 19
- Vlčí Hora č. p. 141 - objekt s nebytovými prostory
- budova bez č. p. na st. p. č. 310, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 322, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 323, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 324, k.ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 325, k. ú. Vlčí Hora
- budova bez č. p. na st. p. č. 326, k. ú. Vlčí Hora
(jde o aktualizace dřívějšího vyhlášení)
Pronájem veřejného prostranství.
Usnesení RM č. 66 - 27
RM schvaluje žádost pana Josefa Drobečka bytem 
Krásná Lípa, Nemocniční 6 na bezplatný pronájem 
veřejného prostranství (část parkoviště cca 100m2 
v ulici Pražská u TIP SPORT BARU) za účelem 
pořádání dětského karnevalu dne 22. 5. 2010 od 
12.00 do 17.00 hod.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 28
RM přiděluje byt č. 1, Krásná Lípa, Nemocniční 
952/18 (azylový dům), na základě smlouvy s Min-
isterstvem vnitra Viktoru Vasčincovi, Ukrajina.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 29
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Frindova 979/4, 
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Krásná Lípa v obecním zájmu Petru Karmanovi, 
Krásná Lípa, Fričova 8. Veškeré opravy a úpravy si 
nájemce provede na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 30
RM schvaluje pronájem bytu č. 3, Frindova 979/4, 
Krásná Lípa v tomto pořadí: 
1. Kristina Fritscheová, Krásná Lípa, Nemocniční 
1137/6,
2. Jindřiška Svobodová, Abertamy, Rooseveltova 
357, 
3. Veronika Selingerová, Krásná Lípa, Nerudova 4.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na 
vlastní náklady.
III. Různé
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 66 - 31
RM schvaluje pronájem bytu č. 22 v domě s 
pečovatelskou službou, Nemocniční 1148/12, 
Krásná Lípa Janu Engelmannovi, bytem Krásná 
Lípa, Hely 28.
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 66 - 32
RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě s 
pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12, Krás-
ná Lípa Josefu a Růženě Macovým, bytem Krásná 
Lípa, Mánesova 430/4.
Byty 
Usnesení RM č. 66 - 33
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 5, 
Krásná Lípa, Bezručova 359/15. Byt II. kategorie 
o velikosti 2 + 1(cca 50 m2, sazba 22,82 Kč/m2). 
Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní sm-
louvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 34
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, 
Krásná Lípa, Bezručova 359/15. Byt III. kategorie 
o velikosti 2 + 1(cca 55 m2, sazba 17,78 Kč/m2). 
Kauce 3 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní sm-
louvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 35
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 31, 
Nemocniční 1137/6, Krásná Lípa. Byt I. kategorie 
o velikosti 1 + 1 (cca 30 m2, sazba 41,12 Kč/m2). 
Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní sm-
louvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady.
Byty - Usnesení RM č. 66 - 36
RM schvaluje snížení nájemného v bytech č. 2, č. 4, 
č. 6, č. 8, č. 10, č. 12, Krásná Lípa, Frindova 979/4 
od 1. 6. 2010 do doby odstranění vlhkosti, dle 
předloženého návrhu.
Nebytové prostory 
Usnesení RM č. 66 - 37
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Mgr. 
Simonou Brodinovou a Irenou Faltovou na neby-
tový prostor č. 3, Krásná Lípa, Křinické nám. 6/11 
do 31. 12. 2010 za podmínky uhrazení dlužného 
nájemného za rok 2010 do 7. 6. 2010.
Objekty - Usnesení RM č. 66 - 38
RM z důvodu dlužného nájemného schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na objekt Křinické nám. 
7/12, Krásná Lípa Tomášovi Hemmerovi, Varnsdorf, 
Truhlářská 2103 dohodou ke dni 31. 5. 2010 za 
podmínky vyklizení a předání objektu v termínu 
31. 5. 2010. V případě nesplnění podmínky zůstává 
smlouva v platnosti.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 39
RM neschvaluje uzavření splátkového kalendáře 
na splacení dlužné částky za nájemné a vodu s 
Tomášem Hemmerem, objekt Krásná Lípa, Křinické 
nám. 7/12.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 40
RM schvaluje zápočet kauce ve výši 70 000 Kč 
Tomášovi Hemmerovi, objekt Krásná Lípa, Křinické 
nám. 7/12 na dlužné nájemné v celkové výši 109 
905 Kč. Jako první bude kauce použita na uhrazení 
dlužného vodného ve výši 9 905 Kč. Částka 60 095 
Kč bude použita na uhrazení dlužného nájemného.
Objekt - Usnesení RM č. 66 - 41
RM neschvaluje žádost o další zápočet investic do 
objektu Krásná Lípa, Křinické nám. 7/12 Tomášovi 
Hemmerovi, Varnsdorf, Truhlářská 2103.
Objekty  - Usnesení RM č. 66 - 42

RM vyhlašuje záměr obce pronajmout objekt res-
taurace Pod Kostelem, Krásná Lípa, Křinické nám. 
7/12, o provozní rozloze cca 380 m2, dle podmínek 
v předloženém znění.
Továrna - Usnesení RM č. 66 - 43
RM schvaluje pronájem objektu Továrna, Pražská 
506/6 v tomto pořadí:
1. ECON C&S, s. r. o., Praha 4, Na Dvorcích 12/284
2. Jiří Podhorský, Krásná Lípa, Nemocniční 32, Dana 
Smolová, Krásná Lípa, Smetanova 2, Blanka Hla-
vová, Nemocniční 12a.
Nebytové prostory - Usnesení RM č. 66 - 44
RM schvaluje opravu administrativní chyby v us-
nesení RM č. 65 – 33 ze dne 14. 4. 2010, kterou 
bude nahrazeno schvaluje nájemní smlouvu na 
pronájem za schvaluje smlouvu o výpůjčce.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2009
Usnesení RM č. 66 - 45
RM bere na vědomí výsledek přezkoumání 
hospodaření města Krásná Lípa za rok 2009 
provedeného nezávislou auditorskou společností 
AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání 
nebyly zjištěny významné nedostatky.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2010
Usnesení RM č. 66 - 46
RM schvaluje návrh smlouvy o provedení 
přezkoumání hospodaření města Krásná Lípa za 
rok 2010 se společností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram, 
v předloženém znění.
Pojištění Křinického náměstí Krásná Lípa
Usnesení RM č. 66 - 47
RM schvaluje pojistnou smlouvu číslo 772 0482251 
Kooperativa pojišťovny, a. s. na pojištění Křinického 
náměstí s účinností od 20. 5. 2010 do 31. 12. 2015, 
dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 66 - 48
RM schvaluje dodatek č. 12 k pojistné smlouvě 772 
023728 0 společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., 
dle předloženého návrhu.
Prodloužení plné moci
Usnesení RM č. 66 - 49
RM se seznámila se stavem pohledávek manželů 
Miroslava a Květy Stankovičových, oba bytem 
Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 předaných 
poprvé dne 15. 5. 2008 k vymožení společnosti 
PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje druhé 
prodloužení doby k jejich vymožení o dalších 12 
měsíců s účinností od 15. 5. 2010.
Předání pohledávek k vymáhání
Usnesení RM č. 66 - 50
RM schvaluje předání veškerých pohledávek 
evidovaných u města Krásná Lípa Milana Bílého, 
bytem Krásná Lípa, Pražská 271/20 k vymožení 
společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň za pod-
mínky minimální splátky ve výši 3 000 Kč, dle 
předloženého návrhu.
Nový územní plán
Usnesení RM č. 66 - 51
RM bere na vědomí pracovní návrh nového grafi ck-
ého zpracování územního plánu města Krásná Lípa.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení k el. síti
Usnesení RM č. 66 - 52
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k 
distribuční soustavě s fi rmou ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, Děčín. Současně bude uzavřena i 
smlouva o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 
1948, k. ú. Krásná Lípa, do max. výměry 20 m2 pro 
výstavbu distribuční trafostanice.
Schválení smlouvy o zřízení věcného 
břemene
Usnesení RM č. 66 - 53
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene s fi rmou ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425, na uložení 
zemního kabelu NN do místní komunikace v ulici 
Studánecká u č. p. 666.
Kupní smlouva na pozemky pod cyklostezkou
Usnesení RM č. 66 - 54
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu s fi rmou 
Benzina s. r. o., na pozemky u čerpací stanice v ul-
ici Pražská, Krásná Lípa, na kterých je vybudována 
cyklostezka. Cena je stanovena ve výši 6 920 Kč.

Smlouva o provedení stavby na pozemku
Usnesení RM č. 66 - 55
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení 
stavby na pozemku města mezi Oldřichem 
Hladíkem a Veronikou Hladíkovou na jedné straně 
a městem Krásná Lípa na straně druhé. Jedná se 
o vybudování přípojek inženýrských sítí pro bu-
doucí RD na pozemku 1962/10, k. ú. Krásná Lípa, 
Křižíkova ulice.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády
Usnesení RM č. 66 - 56
RM schvaluje pravidla pro přiznání příspěvků 
města na opravu fasád, střech a oplocení pro rok 
2010, dle předloženého návrhu.
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2010
Usnesení RM č. 66 - 57   
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2010 a sch-
valuje její pravidla, dle předloženého návrhu.
Smlouva o výpůjčce - Usnesení RM č. 66 - 58
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů od 
provozovatele EKO - KOM, a. s. se sídlem Na Pan-
kráci 1685/17, 140 21 Praha 4 na dobu určitou do 
31. 12. 2012.
KEO - X - Usnesení RM č. 66 - 59
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání 
software KEO - X č. 2629 mezi městem Krásná Lípa 
a spol. Alis, s. r. o., Česká Lípa, dle předloženého 
návrhu.
Správní rada o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 66 - 60
RM bere na vědomí skončení funkčního období 
Radka Vonky, zástupce Ústeckého kraje ve Správní 
radě o. p. s. České Švýcarsko a neschvaluje jeho 
jmenování na další funkční období.
RM ukládá starostovi města, aby jednal s dalšími 
spoluzakladateli o fungování o. p. s. a obsazování 
orgánů společnosti a případně oslovil hejtmanku 
Ústeckého kraje s nabídkou členství ve Správní radě 
o. p. s. České Švýcarsko.
RM navrhuje jmenovat do Správní rady o. p. s. Mgr. 
Milana Sudka, člena Rady města na místo neobsa-
zené původním jmenováním Jaroslava Stibora.
Školní sraz 2010 - Usnesení RM č. 66 - 61
RM schvaluje rozpočet akce Školní sraz 2010 a 
140. výročí povýšení Krásné Lípy na město, která 
se bude konat dne 5. 6. 2010, dle předloženého 
návrhu.
Terénní práce - Usnesení RM č. 66 - 62
RM bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu 
z programu Předcházení sociálnímu vyloučení a 
odstraňování jeho důsledků Podprogram A - Pod-
pora terénní práce 2009, dle předloženého návrhu.
Partnerství - Usnesení RM č. 66 - 63
RM schvaluje partnerské smlouvy o spolupráci při 
realizaci projektu - Centrum sociální integrace s RS 
Čačipen, s o. p. s. České Švýcarsko a p. o. ZŠ a MŠ 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Kupní smlouva - Usnesení RM č. 66 - 64
RM schvaluje kupní smlouvu na nákup movitých 
věcí na technické služby města mezi městem Krás-
ná Lípa a Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Děčín, dle předloženého návrhu.
Výjimka z počtu dětí - Usnesení RM č. 66 - 65
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě, kterou 
stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, v platném znění.
Rozdělení dotací organizacím
Usnesení RM č. 66 - 66
RM schvaluje rozdělení dotací organizacím na akce 
a činnost pro rok 2010, dle upraveného návrhu.
RM schvaluje technickou výpomoc pro organizace 
na akce pro rok 2010, dle upraveného návrhu.
Kočky - Usnesení RM č. 66 - 67
RM projednala situaci toulavých a opuštěných 
koček ve městě a schvaluje příspěvek ve výši 10 
000 Kč na odchyt, kastraci a umístění opuštěných 
koček po dobu léčení v útulku OS Konečně šťastný 
domov v Rumburku.
Veřejné osvětlení - Usnesení RM č. 66 - 68
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu 
zpracování operativní evidence veřejného osvětlení 
do 31. 12. 2010.
Pořádání prodejních trhů v roce 2010
Usnesení RM č. 66 - 69
RM ruší usnesení RM č. 61 - 22 ze dne 13. 1. 2010 

o pronájmu části náměstí panu Václavu Chaloup-
kovi bytem Donín, Hrádek nad Nisou na pořádání 
prodejních trhů v roce 2010.
RM schvaluje prostor parkoviště v ulici Pražská na 
pořádání prodejních trhů v roce 2010 panu Václavu 
Chaloupkovi bytem Donín 224, Hrádek nad Nisou. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství bude 
vyměřen dle OZV č. 3/2004 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. Dále bude vybrána 
kauce ve výši 1000 Kč, která v případě nepořádku 
po akci bude použita na úklid veřejného prostran-
ství.
Zároveň RM vyhlašuje zákaz záboru Křinického 
náměstí za úplatu z důvodu nemožnosti realizovat 
přijmy z hlediska evropských dotací.
Turistická linka - Usnesení RM č. 66 - 70
RM na základě dopisu od ředitele o. p. s. České 
Švýcarsko projednala situaci provozu turistické 
železniční tratě v měsíci červenec a srpen 2010 a 
schvaluje poskytnutí příspěvku do částky 15 000 
Kč na zajištění provozu této turistické linky na trati 
Krásná Lípa - Mikulášovice společností Regiojet.
Plán akcí Kulturního domu
Usnesení RM č. 66 - 71
RM schvaluje program kina, plány akcí v Kulturním 
domě a ve městě na měsíc květen a červen 2010, 
dle předloženého návrhu.
Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 66 - 72
RM odvolává Antonii Hlaváčkovou z postu 
předsedkyně sociálně zdravotní komise.
RM jmenuje předsedkyní komise sociálně zdravotní 
Soňu Síčovou.
Kronika města - Usnesení RM č. 66 - 73
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky 
města za měsíc březen a duben 2010 předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP na projekt Realizace úspor energie u budov ŠJ 
a ŠD v Krásné Lípě,
- Přijatá faktura na zpracování žádosti na projekt 
ŠJ a ŠD,
- Rozhodnutí MěÚ Rumburk ze dne 17. 5. 2010 ve 
věci odstranění stavby fi rmou KOMAXO, s. r. o., 
- Příjmy sportovního areálu za období od 1. 1. 2007 
- 30. 4. 2010,
- Stav pohledávky města Krásná Lípa za UB, a. s.,
- Nabídka fi rmy Zdeněk Vítek, Rumburk na akci 
Rybník Cimrák Krásná Lípa molo,
- Inspekční zpráva o ZŠ a MŠ Krásná Lípa ze dne 6. 
5. 2010,
- Oprava rozhledny na Vlčí Hoře,
- Návštěvnost knihovny a internetu Krásná Lípa za 
duben 2010,
- Nabídka pro města a obce - soutěž Cesty městy 
2010,
- Bulletin Destinačního fondu ČŠ,
- Agentura Dobrý den Pelhřimov - Pokus o světový 
rekord - žádost o pomoc,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn 
konaného dne 26. 2. 2010,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn 
konaného dne 26. 3. 2010,
- Zápis a usnesení ze zasedání Svazku obcí Tolštejn 
konaného dne 30. 4. 2010,
- Zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska konaného dne 19. 3. 2010,
- Časopis Zážitky v Českosaském Švýcarsku.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z komise výstavby a životního prostředí ze 
dne 4. 5. 2010,
- Zápis z 33. schůzky fi nančního výboru ze dne 27. 
4. 2010,
- Zápis z jednání komise zdravotně sociální ze dne 
6. 5. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze 
dne 3. 5. 2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 5. 2010.

Jana Gálová                                               Ing. Zbyněk Linhart



strana 724. června 2010

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Svatojánské slavnosti bylin 

Výstava krásnolipského 
malíře Augusta Frinda

Rodeo v Království 
u Šluknova

Šluknovské zámecké 
slavnosti 2010

Varhanní koncerty ve Filipově

Ve dnech 25. - 27.června 2010 ožije centrum 
aromaterapie Nobilis Tilia hudbou, divadlem 
i jinými žánry. Do Vlčí Hory se sjedou umělci 
formátu Jany Koubkové či Štěpána Raka, ale i méně 
známí skvělí hudebníci. Uslyšíte kytaru, didgeridoo, 
bicí, bariton, hru na sitár, hudbu staré Indie, můžete 
se nechat unést taneční improvizací, shlédnout 
loutkové i hrané divadlo. Vzdělávací část programu 
podpoří svými přednáškami řada lidí různých 
profesí, za všechny např. Waldemar Grešík, Zdeňka 
Jordánová, Antonín Kolinger. Témata přednášek 
spojuje láska k přírodě a člověku: léčivé rostliny 
regionu Českého Švýcarska, péče o duši a tělo, 
antroposofi cká botanika, astrologie, životospráva, 
přírodní bytosti…a mnoho dalšího. Dále na vás 
čeká tržiště řemesel, koutek pro děti, občerstvení 
pro maso i nemasožravce, kávovna, čajovna, noční 
program s posezením u ohně. Naším přáním je, aby 
Svatojánské slavnosti byly příjemnou vzpomínkou 
a krásným prožitkem souznění s přírodou 
a uvědomováním si pravých hodnot života. 
Přijďte si přivonět k bylinkám do centra 
aromaterapie Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. 
Za Nobilis Tilia o.s. Irena Kubicová 

V muzeu Rumburk, které je pobočkou oblastního 
muzea v Děčíně, je připravena výstava obrazů 
krásnolipského malíře Augusta Frinda. Navštívit ji 
můžete od 5. června do 29. srpna letošního roku. 

V sobotu 17. července od 13:00 se na ranči v 
Kráslovství u Šluknova uskuteční 27. ročník Rodea. 
Na programu jsou westernové disciplíny, bohatý 
doprovodný program, atrakce pro děti a večerní 
countrybál.

Od pátku 25. do neděle 27. června se v zámeckém 
parku ve Šluknově budou konat Zámecké slavnosti, 
které v páteční podvečer zahájí historický průvod 
za svitu loučí a noční dělostřelecká show. V sobotu 
jsou na programu šermířská vystoupení, orientální 
tance, antičtí zápasníci, dobové kapely a tance. 
Den pak ukončí koncert Stanislava Hložka a Petra 
Kotvalda a ohnivá show. Neděle bude patřit dětem, 
loutkovému divadlo a Ince Rybářové. Zámecké 
slavnosti zakončí koncert Pražských heligonkářů. 

Arte Musica a římskokatolická farnost Jiříkov Vás 
zvou na IV. ročník mezinárodního varhanního 
festivalu. Jednotlivé koncerty se konají každou 
neděli od 4. července do 29. srpna 2010 od 14:00 
v Bazilice Panny Marie ve Filipově. První koncert 
se uskuteční v neděli 4. 7., kdy na varhany zahraje 
Niethard Betke ze německé Žitavy a Akademický 
sbor opět z německé Žitavy a Görlitz. Další 
neděli 11.7. pak na varhany zahraje Tomáš Flégr z 
nizozemského Utrechtu.

Vážení spoluobčané
Cyklistický klub z Krásné Lípy ve spolupráci s městem Krásná Lípa pořádá ve dnech

8. – 11. července 2010
XXIII. ročník světového poháru – mezinárodního etapového cyklistického závodu žen

„TOUR  de  FEMININ  -  O cenu Českého Švýcarska“
Proto se na Vás obracíme s prosbou o zvýšenou pozornost při průjezdu vaší obcí.

1. etapa - 8. července 2010 – čtvrtek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice (penzion Stará hospoda) – bude uzavřen v obou směrech od 
15:45 – 16:45 hodin  !!!!!
Doubice (restaurace Král) – Krásná Lípa bude zjednosměrněn ve směru závodu 
od 15:45 – 16:45 hodin !!!!!
2. etapa – 9. července 2010 – pátek
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa – bude uzavřen v obou směrech 
od 10:30 – 12:30 hodin !!!!!
4. etapa – 10. července 2010 – sobota - Bez omezení
5. etapa – 11. července 2010 – neděle
Úsek: Dolní Chřibská (můstek) – Doubice – Krásná Lípa bude uzavřen v obou směrech 
od 11:00 – 13:00 hodin !!!!!

Děkujeme za spolupráci a současně Vás zveme na tento závod.
Organizační výbor „Tour de Feminin 2010 – O cenu Českého Švýcarska“

Program Klubu AmOS na červenec:
7.7. Povídání o bylinkách - p. Šedivý
14.7. Prázdninový piknik
21.7. Portrét herečky Nataši Gollové
28.7. Výroba 3D obrázků – paní Pšeničková, 
 p. Hurychová
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Tvrdím, že Krásná Lípa má štěstí na šikovné 
a organizačně nadané lidi. Bez nich bychom neměli 
Lužičan, Dykytu a Čačipen, pěvecký sboreček, 
úspěšný Klub českých turistů, oddíl mladých 
zápasníků, oddíl kikboxu, šachisty, dospělé a dětské 
fotbalisty, kynology, volejbalistky, rybáře, cyklisty, 
Kostku, Berušku, velice aktivní ČSOP a Nobilis Tilia, 
dobře vedený sportovní areál a Kulturní dům, 
moderně vybavenou školu, již 15 let i rozumné 
zastupitele a v neposlední řadě – a to mi promiňte 
– i čerstvé a křupavé rohlíky. 
A jestliže se někteří šikovní lidé, kteří se z různých 
důvodů odstěhovali, alespoň na čas vrátí, něco 
pěkného vymyslí, přesvědčí pár místních a pak to 
vymyšlené společně uskuteční, je tady školní sraz. 
Ten, kdo se k nám v posledním půlroce často vracel, 

byl autor té krásné myšlenky, Zdeněk Novák. Řadu 
let byl platným členem dětského pěveckého sboru 
Lipka a jeho maminka Jana s námi obětavě jezdila 
na všechna vystoupení jako zdravotnice. Uběhla 
řada let a najednou se u nás loni objevil i se svou 
kapelou jako jeden z organizátorů Dnů Českého 
Švýcarska na nádvoří Továrny. Slovo dalo slovo, 
utvořil si kolem sebe skupinku nadšenců, založil 
www stránky a jeho automobil poznal velmi dobře 
trasu mezi Krásnou Lípou a Mratínem. Vynaložené 
úsilí bylo 5. června korunováno úspěchem. Tohoto 
dne Zdeněk chodil nenápadně po našem novém 
náměstí, usmíval se a pozoroval. Bylo na něm 
vidět, že je spokojený. Škoda, velká škoda, že nás 
nenapadlo pozvat ho na podium, představit ho 
těm stovkám absolventů naší školy a veřejně mu 

poděkovat. Dlouhotrvající potlesk by určitě narušil 
přesný a na vteřiny sestavený harmonogram celé 
akce. Tak tedy alespoň takto: Zdeňku, za všechny 
krásnolípáky a přespolní Ti upřímně děkuji. 

Milan Sudek

Děkuji za pozvání na setkání žáků ZŠ v Krásné Lípě 
a za možnost požehnat nově upravené náměstí. 
Jako rodák a také bývalý žák základní školy jsem 
se vrátil alespoň na chvíli do doby svého dětství 
a mládí. Setkání se všemi spolužáky bylo úžasné. 
I když nás léta poznamenala byli jsme si tak blízcí 
jako tenkrát, v dobách našeho dětství prožitého 
v Krásné Lípě. Měl jsem a mám velkou radost i z 
nově obnoveného náměstí, opravených staveb 

včetně školy a také ze zrekonstruovaných sakrálních 
památek v Krásné Lípě a okolí. Vidím v tom návrat 
ke kořenům právě v místech, kde se obyvatelstvo 
za tak dramatických okolností po druhé světové 
válce vyměnilo. Prostě jsem v Krásné Lípě doma a 
doufám, že to tak cítili všichni účastníci. Velký dík 
patří panu starostovi a panu tajemníkovi za milé 
přijetí a za péči o rozkvět města. 

Váš rodák P. Mgr. Jiří Hladík O Cr.

Už bylo na čase, a tady na severu dvojnásob, 
aby někdo vrátil slovu kmotr jeho původní, 
nepokřivený význam: Kmotr jako ten, kdo přináší 
křtěnému záruku, že kromě rodičů je tu ještě někdo, 
kdo bude vždy stát za ním a kdo bude dbát na jeho 
zdárný vývoj. O tom, kdo je otcem nového náměstí, 
netřeba plýtvat slovy. Tři kmotři a jedna kmotra, 
kteří mu u příležitosti i jinak nezapomenutelného 
školního srazu požehnali a kteří byli pečlivě vybráni 
z nejváženějších občanů osad Zahrad, Vlčí Hory, 
Sněžné a Kyjova, představují ovšem pro naše 
křtěňátko ještě něco navíc: paní Schnittnerová a 
pánové Marschner, Fritsche a Schwarz ani nemuseli 
nic říkat. Tu větičku o křtění tím či oním živlem 
okolostojící lid stejně v drtivé většině nemohl 
slyšet. Tím hlavním poselstvím byla už sama jejich 
přítomnost. Už jen jména kmotrů jsou výmluvná. 
Oni jako příslušníci (či alespoň přímí pokračovatelé) 
generace, která spoluutvářela Krásnou Lípu a 
její nejbližší okolí v dobách, jež předcházely 
poválečné a později normalizační mizérii, jako by 
svou přítomností řekli (aspoň já tomu tak rozuměl): 
Jsme tady a tohle podporujeme. My starousedlíci z 
osad stojíme za tebou, nové Křinické náměstí, jako 
za symbolickým završením dramatické proměny, 
kterou prošla Krásná Lípa v uplynulých 15 letech. 
Jako za symbolem návratu na vzestupnou dráhu. 
Že u toho bylo tolik absolventů jedné, navíc 
nikterak velké školy, kolik se jich v dějinách 
této země ještě nikdy nesešlo, že se potkali 
lidé, kteří se neviděli půlstoletí, že u toho byl 
kanovník litoměřické diecéze, který náměstí po 
příjemně „pohanském“ obřadu kmotrů požehnal 
jaksepatří po katolicku, že u toho hrálo jedno z 
nejsuverénnějších českých hudebních těles, že i 
počasí posvětilo ten podivuhodný den jedním ze 
svých nejzázračnějších kotrmelců – to vše bylo 
nesmírně příjemné. Ale aspoň pro mě to nebylo to 
hlavní. Díky, kmotři! 

Petr Hořeňovský

Historický krásnolipský školní sraz je za námi. 
Z pohledu organizátora by se dalo stručně 
konstatovat, že proběhl uspokojivě a splnil 
očekávání. Ovšem ve chvíli, kdy ještě po týdnu od 
těch slavnostních a emocemi nabitých okamžiků 
přicházejí desítky pozitivních a děkovných ohlasů 
od účastníků, znělo by to velmi suše, nedostatečně, 
až přehlíživě. 
Je potřeba si říci, že Sraz byl takový, jaký byl, 
především hlavně díky Vám všem, kteří jste přišli 
zblízka či daleka, po dni, po letech či desetiletích. 
Město, jako divadlo, které má svou dávnou historii, 
a které v posledních dvou desetiletích evidentně 
nestrádá, se obléklo do ranně letního hávu, 
ošperkovalo se novým náměstím a jako dáma 
v nejlepším věku se chtělo představit ve své nejlepší 
formě a nabídlo pro tuto příležitost hned několik 
jevišť. My jsme se jen pokusili připravit kulisy 
a bodový scénář toho, co se bude hrát. 
A že herců se do toho povedeného kusu sešlo 

dost, nám přineslo první velkou radost a úlevu. 
Navíc všichni přijeli v báječné a pozitivní náladě. 
A pak už jen stačilo chodit po městě a přihlížet 
desítkám setkání spolužáků po letech, kterým často 
předcházelo nesmělé oťukávání a nakonec úlevné 
poznání se navzájem. Neuvěřitelně dojemná 
setkání s bývalými učiteli, dnes pokročilého 
seniorského věku, svými emocemi nutně zasáhla 
každého, kdo byl nablízku. Vím to z osobního 
prožitku, ač žákem krásnolipské školy nejsem. 
Jako člen přípravného týmu jsem dostal i mnohé 
navíc. Měsíce předem jsme se pokoušeli sestavit 
atraktivní a důstojnou náplň chystaného setkání. 
Oslovili jsme množství různých institucí a osob, s 
desítkami žádostí o leccos. V drtivé většině jsme 
se setkali s maximálním zájmem a nezištnou 
pomocí. Slůvko nejde nezaznívalo. I tito všichni 
přispěli svým dílem ke zdaru celého krásnolipského 
Školního srazu 2010. 

Jan Kolář

Napsali o školním srazu........více si přečtete na www.skolnisraz.cz 

Je dobře, že se k nám dobří lidé vracejí

Vážený pane starosto, pane tajemníku, 
drazí přátelé

Už bylo na čase...

i ký k á li ký šk l í j á i d á ři l í lk d úl

Pohled zevnitř, aneb Školní sraz 2010 očima 
organizátora

Program kina - Kulturního 
domu Krásná Lípa - 
ČERVENEC 2010

KUKY SE VRACÍ
úterý 13. 7.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Loutkový fi lm Jana Svěráka. Hlavní postavou je odvržený 
medvídek Kuky, vydávající se  na cestu domů, na které 
zažije několik dobrodružství. 95 min. Mládeži přístupno.

SOUBOJ TITÁNŮ
středa 14. 7.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Bohové válčí mezi sebou. Zejména vládce podsvětí Hádes 
má zálusk na samotného Dia. Aby Perseus Háda zničil a 

zachránil tak svět, musí porazit spoustu hrůzných nepřátel. 
106 min. Mládeži přístupno.

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi 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 fotografi i z minulého čísla je bývalá 
textilní továrna (tkalcovna a přádelna) 
v Zahradách, která byla postavena v roce 
1833 a patřila Philipu Michlovi (s majitelem 
nedaleké tiskárny Michlem jde o pouhou 
shodu jmen). V poválečné době zde bylo 
cestářské učiliště, sklady Mototechny 
a naposledy objekt sloužil jako stavební 
učiliště.
Cenu - upomínkové předměty – získávají: 

Margaretta Kaitmanová, Pavlína Švecová a paní 
Kučerová.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?j g



strana 924. června 2010

Tato akce se 
konala k pří-
ležitosti Dne 
nekuřáků (31. 
5. – zjišťování 
kondice žáků) 
a Dne dětí         
(1. 6. – trocha 
zábavy nikdy 
neškodí.)

Středa 2.6. Výstup podnikl 1. stupeň (1. – 4. třídy) 
a vytrvalci (z každé třídy byli vybráni dva žáci, kteří 
reprezentovali svoji třídu). Děti měly za úkol chodit 
z přízemí do 3. patra. Na každém z těchto míst do-
stávaly na kartičku, kterou si nosily, razítko. Jedno 
razítko znamenalo 13m výstupu. Vysokohorská túra 
trvala 45 minut – jedna vyučovací hodina. Vytrvalci 
mohli chodit tak dlouho, co jim síly stačily. Samo-
zřejmě byl po celou dobu sledován jejich zdravotní 
stav. Někteří odstoupili již po druhé hodině, ovšem 
našli se i takoví, kteří vydrželi chodit 5 hodin a žado-

nili o pokračování. 
Čtvrtek 3.6. Ve výstupu pokračovali žáci 2. stupně 
(5. – 9. ročník). Podmínky měli úplně stejné jako žáci 
1. stupně. Po celé dva dny byly děti přísně sledová-
ny, aby dodržovaly pitný režim a bez vhodné obuvi 
soutěžit nemohly. 
A jak to celé dopadlo?
1. místo – HONZA KAIPR (4.třída) vystoupal do výš-
ky 3 705 m.
2. místo – DAVID PÍŠA (8.třída) zdolal výšku 3484 m.
3. místo – MATĚJ KOUBSKÝ  (9.třída)
ADAM HADRAVA (8.třída)  zvládli výšku 3263 m.
A kolikrát musely děti vyjít schody nahoru a sejít 
dolů pro to, aby zdolaly některé ze známých vrcho-
lů? Tak se schválně podívejte!
Vlčí hora  518 m – 6x         Klínovec  1244 m – 32x                
Gerlachovský štít  2654 m – 85x
Jedlová  774 m – 13x         Králický Sněžník  1424 m – 
38x    Pico de Aneta   3404 m - 116x
Ještěd 1012 m -  22x          Sněžka 1602 m – 46x

Dokážete si představit, jak naše země vypadala 
před stamiliony let? V době, kdy ještě žádný 
kontinent nevypadal tak, jak jej dnes známe? Děti 
a učitelky z MŠ „Sluníčko“ se na to vydaly podívat. 
Již brzy ráno děti se svými batůžky nasedly do 
autobusu a všichni jsme se těšili na další naše 
společné setkání a zážitky s německými kamarády 
. Dne 18. května 2010  jsme se vydali na  společný 
celodenní výlet, do Parku praještěrů, do německého, 
50 km vzdáleného městečka Kleinwelka. Po ujetí 
několika kilometrů k nám přistoupili naši němečtí 
kamarádi se svými učitelkami a všichni jsme se 
vydali směrem k cíli našeho společného výletu za 
dinosaury. 
Po příjezdu na místo se malí cestovatelé občerstvili 
a vyrazili za  dobrodružstvím a poznáním. 
V obrovském parku jsme údivem ani nedutali! 
Setkali jsme se s obrovskými býložravci doby 
křídové a dívali jsme se hrůzu nahánějícím dravým 
ještěrům do očí. Prohlédli jsme si dinosaury 
ve všech vývojových etapách, v nejrůznějších 
velikostech, i tzv. „dinosauří sousoší“ v mnoha 

pozicích, dějových akcích a činnostech. Cestou 
jsme potkali živé lamy a s úžasem jsme zastavili 
u plastiky  hromadné skupinky pralidí, od malých 
po obrovské, zachycené při obstarávání potravy a 
lovu zvěře. Po prohlídce 200 plastik ještěrů jsme 
shlédli fi lm o životě těchto pradávných živočichů 
a naše dětičky se nemohly dočkat, až se vyřádí 
v zábavném centru na konstrukcích určených k 
dobrodružnému lezení a šplhání -  přes sítě a věže 
– uvidět svět z perspektivy dinosaurů. Největším 
zážitkem byl sjezd tobogánu. Svou šikovnost si 
odvážlivci vyzkoušeli na rovnovážných visacích 
přechodech a chodnících.  Když už se dostavila 
nepatrná únava ve tvářích dětí, šli jsme zpět za 
dinosaury. Ale tentokrát ne za těmi plastikovými, 
ale na oběd – na smažené kuřecí dobroty ve tvaru 
dinosaurů s hranolky a kečupem. To byla mňamka!
Po dobrém obědě a celodenních zážitcích se naši 
malí výletníci usadili na svá místa v autobuse, a po 
hodince jízdy a odpočinku už všichni dávali pusinky 
svým rodičům.

(za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Nejlepší jednotlivci:

1.A – Denk

1.B – Kličová

2.A – Myšáková

2.B – Demeter

3.A – Hladík

3.B – Gežo

4.A – Nezbeda

4.B – Král

5.A – Čapek

5.B – Lachmann

6.A – Černá

6.B – Jäckel

7. roč. – Bartoš

8.A – Jansa

8.B – Durman

9.A – Kosický

9.B – Tůma, Prášek

Už nikdy nebudu zlobit! Asi takový pocit zažívaly 
některé děti z obou krásnolipských mateřských 
škol Motýlek a Sluníčko, které měly tolik odvahy 
a nechaly si nasadit opravdová policejní pouta. 
Zkrátka ale nepřišly ani ostatní. Všichni si díky 
Janu Hamplovi z krásnolipského policejního 
oddělení prohlédli policejní auto, jeho vybavení, 
pistoli a shlédli i to, jak vypadá výcvik policejních 

psů. Policisté se svými ukázkami mezi školkové 
děti přicházejí pravidelně vždy na jaře - a nejen 
oni. Pravidelnými návštěvníky jsou i krásnolipští 
dobrovolní hasiči, kteří pro ně tradičně chystají 
Den dětí s hasiči. A tak i tentokrát vedle tradičních 
disciplín nechybělo ani s největším nadšením 
vítané a očekávané stříkání z hasičské hadice. 

Horolezecký výstup na střechu světa

Dobrodružství v pravěku

V soutěži „Horolezecký 
výstup na střechu světa“ 
dopadly jednotlivé třídy 

následovně:

Policie i hasiči 
zasahovali ve školce
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V sobotu 19.6.2010 připravili trenéři starší přípravky 
rozlučku pro hráče, kteří odcházejí ze starší 
přípravky do žáků. Jako každý rok, tak i letos, patřilo 
celé dopoledne dětem, rodičům a trenérům, kteří 
se mezi sebou utkali ve fotbale. A i letos si vytvořily 
svůj tým maminy. Děti nad nimi sice vyhrály, ale 
trenéři to měli fakt dost těžký. A komu rozloučení 
vlastně patřilo? Hráčům s těmito jmény: Dominik 
Cempírek, Jakub Vindys, Matěj Pavlíček a David 
Holubek.

Kluci, přejeme vám při postupu do starších hodně 
štěstí na branky při důležitých zápasech, málo 
úrazů (pokud možno žádné) a hlavně pevnou 
vůli vydržet. Pochopitelně velké poděkování patří 
trenérům, kteří mají dostatečně pevné nervy, aby 
kluky něco naučili. Mezi ně patří Míla Smejkal, 
Mirek Kaštánek, Martin Rýsler, Kamil Hošek, Fanda 
Holubek. 

(m.alf )

1.února jsme ve fi tness v krásnolipské Továrně 
odstartovali tříměsíční akci zaměřenou na hubnutí 
a tvarování postavy. Přihlásilo se celkem 34 
zájemců odhodlaných zhubnout a vyrýsovat do 
krásy své tělesné křivky. Na počátku jsme všechny 
zvážili a také změřili jejich obvodové míry. Při 
správném a zdravém hubnutí jsou totiž stejně jako 
shozené kilogramy důležité i ubyté centimetry 
v pase, přes boky, stehna atd. Během 3 měsíců 
měli přihlášení možnost navštěvovat naše fi tness 
a pracovat na své postavě v posilovně a potit se 
na hodinách spiningu. Při jejich snažení jim byli k 
dispozici instruktoři s radou jak správně cvičit a jak 
změnit svůj dosavadní jídelníček a celkový životní 
styl. Všichni moc dobře víme, že bez pravidelného 
pohybu a zdravého a vyváženého jídelníčku kila 
ani centimetry pryč nezmizí. Na začátku května 
proběhlo opětovné změření a zvážení - a kdo byl 
tedy nejpilnější a nejdůslednější? Zde jsou výsledky 
:
1.místo Romana Kořínková (viz foto)
2.místo Marie Smolová
3.místo Ivana Pajerová
4.místo Pavlína Záhorská
5.místo Kateřina Nedbálková
Všechny výše jmenované si odnesly za své snažení 
hodnotné ceny a všem blahopřejeme. Až do 
fi niše naší soutěže dorazilo nakonec 24 účastníků 
z 34 přihlášených a velice nás těší, že většina 
účastníků i po skončení této akce nadále navštěvují 

naše zařízení. Poděkování patří  sponzorům Nell 
SPORT Krásná Lípa a sportovní výživa NUTREND za 
pěkné ceny pro vítěze.

(D.S., fi tness Továrna.)

Tradičně se o prvním víkendu měsíce června koná 
v německém Böhlenu mezinárodní turnaj v zápase 
řeckořímském mladších žáků a přípravky. Pro 
letošní rok přišli pořadatelé s novinkou. Startovat 
mohl libovolný počet závodníků, ale pouze 
5 předem nahlášených zápasníků, což nemuseli být 
vždy, ti co skončili nejlépe.
U našeho družstva to bylo jednoduché. Bylo nás 
pouze 5. Družstva se hodnotila dle olympijského 
bodování. Po dokončení bojů a vyhlášení 
výsledků v jednotlivých hmotnostních kategoriích 
bylo vyhlášeno pořadí a umístění družstev. 
Dle předběžného sečtení bodů jsme s čelním 
umístěním počítali. S počtem největším na 
stupínek nejvyšší vystoupili krásnolipští.
Umístění našich chlapců:
Virgler Marek  2. místo 5 bodů
Skokan Filip 5. místo 2 body
Čapek František 1. místo 7 bodů
Baran Vít  2. místo 5 bodů
Ledvinka Robert 1. místo 7 bodů
Celkem 1. místo  26 bodů
Naši chlapci zvítězili poměrně suverénně před 
družstvem z Chemnitz a to o 5 bodů. Taktéž 
při vyhlašování nejtechničtějšího závodníka 
byl vyhodnocen jako nejlepší František Čapek. 
Jednoznačně byl technicky nejlepší.

(Jan Durec)

Malí fotbalisté se loučili se sezónou

Snažili se tři měsíce Z Německa přivezli 
pohár


