
Na  podzim roku 2008 se vlivem prasklého 

vodovodního potrubí poničil starý mostek 

v  Mánesově ulici, vedoucí k  fotbalovému hřišti. 

Vedly se spory, čím je to zaviněno a kdo to zaplatí, 

posudky a  dohady pojišťovny atd. Mostek byl 

v  každém případě hodně starý a  dlouhodobě 

neúměrně zatěžován extrémními nákladními 

návěsy s uhlím. Úřady státní správy v první fázi řekly, 

že se může opravit jako havárie bez stavebního 

povolení. Čekalo se na jaro a na vyřešení fi nančních 

záležitostí. V  jarních měsících však 

úřady změnily názor a  muselo se 

zařídit stavební povolení. Takže bylo 

potřeba dopracovat projekt a  získat 

řadu dalších vyjádření a  následně 

povolení. Když už bylo vydáno, 

odvolal se proti jeho platnosti 

jeden spolek. A  tak se opět čekalo 

na  rozhodnutí krajského úřadu. 

Stavební povolení v právní moci pak 

bylo nakonec vydáno na  podzim 

loňského roku, a  začalo sněžit. 

Takže se samotná stavba opět 

bohužel odsunula na  jaro letošního 

roku. Sotva se začalo, přišly deště, 

významně stoupla hladina, a  to 

v  době, kdy byly vykopány základy.  Od  května 

do července se stavělo. A první velkou zatěžkávací 

zkouškou byla opět velká voda 7. srpna.  

Vše trvalo déle, než bychom si všichni přáli, ale jak 

je popsáno výše, sešlo se zde mnoho problémů 

po sobě.

Neexistence mostku samozřejmě znepříjemňovala 

život lidem v Mánesově ulici, za to se omlouváme. 

Mostek je hotov a  může sloužit. Snad zase 

na dlouho.                           (Zbyněk Linhart)
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 9. září 2010

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 23. září

Poslední dva roky jsou ve znamení tzv. ekonomické 

krize, která dopadá na  veřejné rozpočty, včetně 

toho našeho městského. Centrální politici, „stát“, 

mluví o škrtech, šetření. Výsledkem je opět rekordní 

díra ve státním rozpočtu. A dokud ústřední  státní 

správě budou deklarovat tzv. úspory 10 a  ne 

alespoň 30 procent, tak se nic nezmění. A dál nám 

budou otravovat život hromady státních „ouřadů“.

Našemu městu dal stát v  loňském roce o  zhruba 

15% méně na  příjmech z  daní, letošní rok je jen 

o málo lepší. Museli jsme se s tím vyrovnat.

Rozhodně ne tak, že vytvoříme defi cit, na  který si 

půjčíme. Snažíme se chovat hospodárně, ať je či 

není krize. Městský provozní rozpočet je i poslední 

dva roky pod větším tlakem, ale není v  mínusu. 

A díky předchozím úsporám a ukládání fi nančních 

prostředků z  prodejů, jsme mohli i  v  té době 

realizovat velké investiční akce. Některé za pomoci

dotací (např. rekonstrukce budovy základní školy či 

obnova našeho náměstí, nové plochy zeleně atp.), 

celou řadu menších však hradíme z rozpočtu města 

(např. opravy povrchů chodníků včetně materiálu 

na sklad za půl milionu, nákup techniky technickým 

službám, nové stavby na  TS, rekonstrukce kaple 

ve  Vlčí Hoře, mostek v  Mánesově ulici, investice 

ve  škole a  jídelně a  další). Připravujeme celou 

řadu dalších projektů, na které jsme podali žádost 

o  dotace a  na  jejichž spolufi nancování máme 

našetřeno.

Na  konci července bylo na  účtech města 17 mil. 

Kč. Mnozí řeknou, že by se za to mělo udělat to či 

ono. A ne že by potřeb nebyla hromada. Jenže na ty 

nestačí ani desetkrát tolik. Ale těch našich sedmnáct 

poslouží v  budoucnu právě ke  spolufi nancování 

projektů za sto padesát.

Bylo by populární „vzít“ 17 milionů a před volbami 

něco předvést – třeba vyspravit silnice.  Bylo by to 

však  krátkozraké a populistické. A tady nevládnou 

„politici“ a strany.

(Zbyněk Linhart) 

Jak zasáhla ekonomická krize město

Mostek v Mánesově ulici opět slouží
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Počasí v Krásné Lípě v srpnu 2010
Druhá polovina prázdnin se matce přírodě 
bohužel moc nevyvedla. Teplotně byl měsíc 
srpen průměrný až podprůměrný a  srážkově 
nadprůměrný, v  severních Čechách dokonce 
extrémně nadprůměrný. První srpnový den byl 
sice letní, maximální teplota se vyšplhala nad 25°C, 
další dny byly již o  poznání chladnější, například 
během nešťastného data 7. 8. bylo odpoledne jen 
14°C. Na  letní hodnotu se teplota vyšplhala opět 
12. 8., ale trend letních dní opět netrval dlouho 
a  hned o  den později bylo jen 18°C. A  podobný 
scénář panoval i dále. 21 a 22. 8. padly maximální 
teploty měsíce 26,9°C. Další dny panovalo počasí 
již chladnějšího rázu s maximami do 17°C Poslední 
dva srpnové dny byly velmi chladné, a to jak ráno, 
tak i  večer. Ranní teploty se pohybovaly kolem 
8°C a odpolední kolem 11°C. Vše, jak bylo v srpnu 
bohužel zvykem, bylo doprovázeno deštěm.
V Krásné Lípě se srážky vyskytly ve dvaceti čtyřech 
dnech. Nejvíce napršelo během okluzní fronty 
7. 8., a to extrémních 107 mm. K českému rekordu 
spadených srážek za  čtyřiadvacet hodin má úhrn 
z  Krásné Lípy hodně daleko, rekord si zatím drží 
meteorologická stanice v obci Cínovec na Teplicku, 
kde při povodních v roce 2002 napršelo za 24 hodin 

312 mm srážek. Vysoké úhrny ale v  Krásné Lípě 
nekončily, v  noci z  15. na  16. 8. zasáhla Krásnou 
Lípu zvlněná studená fronta spojená se silnými 
bouřkami, ve kterých napršelo přes 50 mm srážek. 
Celkově v  Krásné Lípě napršelo v  srpnu 348 mm 
srážek. Takový úhrn srážek je nadnormální i  za 
3 letní měsíce. 
Září začalo proměnlivým severozápadním 
prouděním, pro které je typické proměnlivá 
oblačnost a  přeháňky, chladná rána a  příjemnější 
dny. Při koncertu bratrů Ebenů bylo v Krásné Lípě 
pouhých 6°C. 

(J. Pícha)
Průměrná teplota 15,4°C
Maximální teplota 26,9°C
Minimální teplota 7,8°C
Maximální vlhkost: 100%
Minimální vlhkost: 44%
Úhrn srážek: 348 mm
Maximální poryv větru 22 m/s
  
Počet dnů letních: (Tmax >= 25,0°C)  4
 
Úhrn srážek v  jednotlivých dnech. Dny s vysokým 
úhrnem srážek jsou tučně

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 13.9. 2010 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 16.9. 
2010 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
27.9. 2010 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 30.9. 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.

 
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

- 11. – 12. 9. 2010 MUDr. Charvát Tomáš
 U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, tel.: 412 511 619
- 18. – 19. 9. 2010 MUDr. Křemen Adolf
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
- 25. – 26. 9. 2010 MUDr. Jůdová Jana
 Riegerova 773/72, Děčín II-Nové Město, tel.: 412 523 410
Rozpis je aktualizován dle podkladů od  stomatologů, 
přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací 
před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
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, 
fi nanční 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: 
Co je to společné jmění manželů – pokračování.

Odpověď: 
Společné jmění manželů (SJM) tvoří majetek (věci a práva). To jsou zejména příjmy z práce a příjmy 
z  podnikání. Součástí SJM se stávají v  okamžiku, kdy oběma manželům vznikne možnost volného 
použití těchto příjmů. Nemůže tedy manžel požadovat vyplacení mzdy po  zaměstnavateli druhého 
manžela, jakmile však je mzda fyzicky druhému manželovi vyplacena (anebo připsána na bankovní 
účet), je již ve společném jmění manželů, i když ji ještě nepřinesl domů. Předmětem SJM jsou dále věci, 
s nimiž se v rámci rodiny nějak hospodaří – dům, byt, chata, auto, zařízení bytu, věci běžné spotřeby 
jako jsou potraviny a podobně. 
Společné jmění manželů tvoří i  pohledávky nabyté některým z  manželů nebo oběma společně 
za trvání manželství – tedy to, co vám někdo dluží, patří do SJM, pokud nejde o pohledávku nabytou 
jedním z manželů za majetek tohoto manžela. 
Kromě aktivního majetku tvoří společné jmění manželů i  závazky (dluhy), které vznikly za  trvání 
manželství. A  stejně jako u  majetku – může se jednat o  dluhy, které vznikly jednomu z  manželů 
nebo oběma manželům společně. Takovým závazkem může být dluh například za  převzaté peníze. 
Ale pozor: takovým závazkem může být i závazek z protiprávních úkonů druhého manžela, závazek 
k  náhradě škody a  podobně. Jestliže jeden z  manželů způsobí za  trvání manželství škodu (či vznikl 
mu jiný závazek) a manželé nemají rozdělené SJM, jde náhrada takové škody k tíži celého SJM, tedy 
společného jmění obou manželů. 
Výjimkou z tohoto pravidla jsou:
- dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů
- závazky, které převzal jeden z  manželů bez souhlasu druhého a  přitom současně jejich rozsah 
přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům obou manželů.
A  pozor: Pokud není prokázán opak, má se za  to, že majetek nabytý a  závazky vzniklé za  trvání 
manželství tvoří společné jmění manželů.

1 0,0 mm 12 1,5 mm 23 1,6 mm 
2 0,8 mm 13 5,6 mm 24 11,7 mm 
3 25,1 mm 14 18,8 mm 25 0,0 mm 
4 0,0 mm 15 17,3 mm 26 2,4 mm 
5 0,0 mm 16 34,5 mm 27 26,7 mm
6 5,4 mm 17 14,1 mm 28 10,1 mm 
7 107 mm 18 1,5 mm 29 10,9 mm 
8 8,6 mm 19 5,4 mm 30 12,5 mm 
9 0,8 mm 20 0,0 mm 31 17,2 mm
10 0,0 mm 21 0,0 mm   

11 0,8 mm 22 7,7 mm   
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Oprava rozhledny na Vlčí hoře

Technické služby mají nový vůz

Sběr baterií – rekord těsně nepadl

Město před zhruba 15 lety koupilo od  státu 
rozhlednu na  Vlčí hoře. Byla v  žalostném stavu 
a  hrozila její devastace. Iniciativa místního Klubu 
českých turistů a  ohromné množství práce pod 
vedením Mikuláše Peterky a  Václava Hiekeho 
za  podpory města zachránila tuto stavbu. 
Po dvanácti letech však bylo potřeba doplnit části, 
které se tehdy nedělaly „z  gruntu“. Část nového 
dřevěného pláště, oprava nosných stěn, nátěry 
a  další opravy se provádějí právě v  těchto dnech. 
Část peněz, zhruba 80 tisíc korun, dává město, 
část klub turistů. Do  zimy bude tato vyhledávaná 
dominanta Krásnolipska v  řádném stavu 
a připravena opět po dlouhou dobu dobře sloužit.

(ZL)

Klíče od  nového dodávkového sklápěcího vozidla 
Renault Master v  minulém týdnu převzal z  rukou 
obchodní zástupkyně společnosti JELÍNEK 
HOLDING s. r. o., Teplice starosta města Zbyněk 
Linhart. 
Vozidlo v  hodnotě 513 tisíc korun je bude sloužit 
technickým službám, kde nahradí poruchové 
a dosluhující vozidlo Multicar. Sedmimístná kabina 
umožní i  bezpečnou přepravu pracovních čet 
po  městě. V  posledních deseti měsících se jedná 
již o  druhou dodávku, kterou město získalo. Tu 
první, devítimístnou zn. FORD, město zakoupilo 
pro příspěvkovou organizaci KOSTKA Krásná Lípa 
a slouží především k přepravě klientů.                      

(jk)

Pokus o  překonání rekordu v  množství použitých 
bateriích nasbíraných v  přepočtu na  jednoho 
obyvatele města v  průběhu 5 hodin na  jednom 
místě skončil vynikajícím výsledkem. 
Během sobotního odpoledne se v  rámci Dne 
Českého Švýcarska ve  stánku společnosti ECOBAT 
na  Křinickém náměstí, podařilo soustředit celkem 

214,3 kg baterií z  Krásné Lípy a  blízkého okolí. 
V  přepočtu jsme dosáhli 58,68 g na  jednoho 
obyvatele. 
V republikovém měřítku je tedy Krásná Lípa druhá 
za Českou Třebovou, která drží rekord s hodnotou 
62,33 g na obyvatele. 
Takže třiďme dál, například do  nového sběrného 

boxu ve vstupní hale radnice. 
Dík za  spolupráci patří především společnosti 
ECOBAT, Agentuře Dobrý den, společnosti Pro Eko 
Varnsdorf, Základní škole v Krásné Lípě a vám všem, 
kteří jste k dobrému výsledku přispěli. 

(jk)

Bývalá škola v Kyjově 
je na prodej

Výrazná dominanta Kyjova, bývalá škola 

je na  prodej. Město ji získalo v  roce 1995 

jako historický majetek. V  minulých 

letech ji jako rekreační zařízení využíval 

krásnolipský Klub českých turistů. Další 

smysluplné využívání však vyžaduje 

rozsáhlé investice, které jsou mimo 

současné možnosti jak nájemce, tak 

i  města jako vlastníka. Z  tohoto důvodu 

bylo zastupitelstvem rozhodnuto o prodeji 

této nemovitosti prostřednictvím Lužické 

realitní kanceláře. Více informací o prodeji 

školy najdete na  webových stránkách 

realitní společnosti.

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení,  hledá vhodného uchazeče/uchazečku na pozici:

KOORDINÁTOR PROJEKTU
Požadujeme: VŠ vzdělání, velmi dobrou znalost práce v prostředí MS Offi  ce, řidičský průkaz sk. B, samostatný a zodpovědný 
pracovní přístup, zkušenosti s administrací a vedením projektů ESF, bezúhonnost
Náplň práce: vedení agendy projektu, zpracovávání monitorovacích zpráv, vedení dokumentace, vedení databáze klientů, 
zajištění aktivit projektu, zajištění výběrových řízení
zajištění propagace projektu
Nabízíme: 0,5 pracovního úvazku, práce na dobu určitou, nástup září/říjen 2010,úvazek je možné spojit s VŘ na ASISTENTA

ASISTENT
Požadujeme: VŠ vzdělání, velmi dobrou znalost práce v prostředí MS Offi  ce, řidičský průkaz sk. B, samostatný a zodpovědný 
pracovní přístup, znalost sociálně vyloučené romské lokality Šluknovsko, bezůhonost
Náplň práce: organizace a příprava jednání, zpracování a rozeslání pozvánek, zajištění občerstvení, příprava podkladů pro jednání, 
zpracování a rozeslání zápisu, vedení dokumentace, vedení databáze kontaktů, vedení kalendáře aktivit lokálního partnerství
podpora lokálního konzultanta při vyjednávání a  síťování v  lokalitě, samostatné vedení dílčích jednání, monitoring - vedení 
a aktualizace databáze kvantitativních indikátorů, zjišťování odborných informací z oblasti sociálního vyloučení v lokalitě, příprava 
relevantních podkladů, analýz, dokumentů a materiálů v oblasti podpory sociální integrace,
monitoring lokálních médií a zpracování měsíčních zpráv, podíl na PR akcích 
Nabízíme: 0,5 pracovního úvazku, práce na dobu určitou – 12 měsíců, nástup září/říjen 2010

Zájemci se mohou hlásit  e-mailem na adresu rebicek@os-cedr.cz nebo písemně  na adresu sdružení CEDR – komunitní 
centrum o.s., Křižíkova 918/32,  407 46 Krásná Lípa  do 20. 9. 2010. Přihláška bude obsahovat: strukturovaný životopis, 
motivační dopis (uveďte důvody, proč se hlásíte na toto místo), Miroslav Řebíček, předseda sdružení 775 233 703
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V  sobotu 4. září zahájili mladí fotbalisté novou 

sezónu. Po  odchodu staršího ročníku se dá říct, 

že vznikl zcela nový tým. Výměna se týkala jak 

brankáře, tak celé obranné linie, částečně zálohy, 

pouze útok se prakticky nezměnil. Takže se jelo 

„vyzkoušet“, jak nový tým bude hrát.

Soupeřem mu bylo mužstvo domácích Boletic, 

proti kterým se nastoupilo v této sestavě:

v brance Kuba Vokoun, obrana - Tomáš Rýsler a Filip 

Hroník, v  záloze hráli Libor Král, Honza Kaipr, Petr 

Kaštánek a  v  útoku Tomáš Alfery a  Ivo Grundza. 

Na  střídačce byli připraveni pouze Jára Svátek 

a Kevin Lakatoš.

Začátek zápasu patřil nám, dokázali jsme vstřelit 

i první gól (T. Alfery), ale to bylo naposled, kdy jsme 

vedli. Potom nastal úplný útlum jak v  hlavách tak 

i v nohách našich hráčů a obdrželi jsme v rychlém 

sledu tři branky, téměř všechny jako přes kopírák. 

Ke konci poločasu ještě jednu a do kabin se šlo se 

špatnou náladou. Ve  druhém poločasu kluci opět 

začali lépe hrát, ale na úplný zvrat to nestačilo. Sice 

vstřelili ještě dvě branky (T. Alfery, L. Král), ovšem 

domácí také dvě branky. Konečný stav tedy 6:3 pro 

Boletice.

S  přihlédnutím na  malý počet tréninků, 

nevyrovnanosti lavičky náhradníků, obměně 

kádru, na to, že se v této sestavě hrálo první utkání, 

můžeme pouze doufat, že výkony půjdou už jen 

nahoru. Ale pouze za předpokladu, že hráči budou 

chodit pravidelně na  tréninky a  budou usilovně 

a poctivě pracovat pod dohledem trenérů.

O  reparát se pokusíme doma 12.9.2010 proti 

Vilémovu. Výkop bude v 10:00. Všichni jsou zváni.

(Petr Kaštánek)

Miniturnaj v kopané 
ovládli Krásnolípáci

h l l d f b l h l d kl d h b

Starší přípravka zahájila novou fotbalovou 
sezónu!

S dluhy bojují už 
i v Krásné Lípě

Miss Roma Krásné Lípy je Roudničanka

Družstva z  Krásné Lípy nedala soupeřům šanci 

a  suverénně ovládla turnaj v  minikopané. Ten se 

na hřišti u T-klubu v Krásné Lípě konal již poosmé 

a  připravilo ho sdružení Čačipen. Turnaje se 

zúčastnilo šest mužstev z  Krásné Lípy, Chrastavy, 

Varnsdorfu a  z  České Lípy. Třetí místo si vykopali 

Feťáci z  Krásné Lípy, druzí skončili Mikovci 

rovněž z  Krásné Lípy a  vítězství vybojoval okrsek 

13 z Krásné Lípy.               (r)

Na nebezpečí života na dluh a specifi ka předlužení 

nízkopříjmových skupin upozorňuje putovní 

výstava, která je k vidění ve vstupní hale Městského 

úřadu v  Krásné Lípě. Odtud se naposledy v  říjnu 

přestěhuje do Varnsdorfu.

Návštěvníci výstavy se z  vystavovaných panelů 

dozví nejen o  rizicích půjček, ale i  o  tom, jak 

poznat seriozní půjčkovou společnost, či co 

znamená magická zkratka RPNS. „Výstavou a celou 

kampaní chceme upozornit na  téma zadluženosti 

a předluženosti řady rodin na Šluknovsku, které se 

dostávají do téměř neřešitelné situace a přesto jim 

jsou dál nabízeny další a další půjčky,“ řekla Hana 

Volfová, lokální konzultant Agentury pro sociální 

začleňování.

Protidluhovou kampaň na  Šluknovsku, jež je 

součástí Evropského roku 2010 proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení, za fi nanční podpory MPSV 

zajišťuje Kostka Krásná Lípa, materiály na  výstavu 

poskytl Člověk v tísni, o.p.s. 

Letošní Miss Roma Krásné Lípy se stala čtrnáctiletá 

Jolana Dunková z Roudnice nad Labem. 

První vicemiss se stala šestnáctiletá Leona 

Surmajová z  Krásné Lípy a  titul druhé vicemiss 

získala třináctiletá Lucie Stojková také z  Roudnice 

nad Labem. A  pak se ještě uděloval titul Miss 

Sympatie, který zásluhou šestnáctileté Lídy 

Grundzové putoval do Dolního Podluží.

O  titul Miss Roma Krásné Lípy se soutěžilo již 

poosmé a letos se soutěže zúčastnilo dvanáct dívek 

z  celého Ústeckého kraje. Organizátor soutěže 

Robert Ferenc, předseda Romského sdružení 

Čačipen, také soutěžícím dívkám slíbil, že příští 

rok ty nejhezčí postoupí do  celostátního fi nále. 

„Jednali jsme s organizátory celostátní soutěže a již 

nyní mohu slíbit, že vítězky naší soutěže postoupí 

do kola celostátního,“ řekl. V  říjnu o svůj titul také 

budou soutěžit i  chlapci v  zábavné soutěži pro 

kluky a holky Šikulka a Čačipen také chystá soutěž 

pro maminky s dětmi Romský missák.         (vik)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Evropská netopýří noc 

na Vápence
Po stopách pyšné 

princezny
Koloběžková velká cena 

Krásné Lípy

Na kopečku s… 
Miloslavem Kucerem

Janet Robin v Dolní 
Poustevně

Jak duše maluje

Ze dvou se to lépe táhne

FOTOSOUTĚŽ: Znáte 
opravdu Krásnou Lípu?

Fukov - vzpomínka 
na zničenou vesnici

Z pohádky do pohádky

V  sobotu 11. září od  19:30 se u  bývalého lomu 
Vápenka, u  silnice mezi Krásnou Lípou a  Doubicí, 
uskuteční již druhá Evropská netopýří noc. 
Na  dětské návštěvníky čekají drobné hříčky 
o  netopýrech. Pro odvážlivce je pak připravena 
prohlídka štoly (je nutné mít s  sebou cyklistickou 
přilbu, holínky a baterku). Součástí programu bude 
také krátká prezentace o životě netopýrů, přehlídka 
nutného vybavení speleologa a  „netopýrologa“. 
V samotném závěru akce, který bude kolem 21:00, 
budou mít návštěvníci možnost shlédnout živého 
netopýra. Pro každého účastníka je připravena 
drobnost na  památku této netopýří noci. Více 
informací o akci najdete na www.npcs.cz. 

Zájemci se společně s  turisty z  Krásné Lípy 
mohou vydat po  Stopách pyšné princezny. První 
část putování se uskuteční v  neděli 12. září, kdy 
je připraven 15 km okruh po  trase Jetřichovice, 
vyhlídky (Vilémina, Mariina a  Rudolfův 
kámen), Šauenštejn, Vysoká Lípa, Dolský mlýn 
a Jetřichovice. Sraz v 9:30 hodin před autobusovou 
zastávkou Jetřichovice (ve směru Vysoká Lípa).
Druhá část putování je připravena na  sobotu 
18. září. Na programu je opět 15 km trasa - Česká 
Kamenice, Zámecký vrch, Prácheň, Panská skála, 
Mlýny. Sraz v 9:30 hodin před vlakovým nádražím 
Česká Kamenice. Bližší informace poskytne 
průvodkyně Helena Doudová - 777 622 963, 
e-mail: HelenaDoudova@seznam.cz.

Nablýskejte koloběžky, odrážedla, vytáhněte 
brusle a  jiná vozítka poháněná lidskou silou 
a  přijďte v  sobotu 18. září v  15:00 na  cyklostezku 
k  altánu u  Cimráku na  Rodinnou koloběžkovou 
rallye. S sebou nezapomeňte soutěžní prostředek, 
dobrou náladu a PŘILBU!

Ve středu 15. září od 19:00 jste zváni do Domečku 
Na  kopečku v  rumburku na  další pokračování 
oblíbeného cyklu s  hostem. Tentokrát přijde 
Miloslavem Kucer, ředitel Domu kultury 
v  Rumburku a  bude se povídat o  kultuře 
na Šluknovsku.

V  rámci festivalu „Kytara napříč žánry“ jste zváni 
na  kytarový koncert americké zpěvačky Janet 
Robin. Koncert se uskuteční ve  středu 15. září 
v 19:30 v Centru setkávání v Dolní Poustevně.

Ve čtvrtek 16. září v 16:00 se v Café baru v Domě 
kultury v  Rumburku uskuteční vernisáž výstavy 
obrazů z výtvarných setkávání v Agentuře Pondělí 
„Jak duše maluje“. 

S  jedinečným a  nezaměnitelným humorem 
populárního imitátora Zdeňka Izera se opět 
budete moci setkat v  kině ve  Šluknově ve  čtvrtek 
7. října v  19:00 hodin. I  tentokrát přijdou na  řadu 
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných 

soutěží a  imitování celé řady populárních českých 
i  zahraničních zpěváků a  zpěvaček. Vystoupení 
bude obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a  převleky. Partnerkou Z.Izera v  novém programu 
bude zpěvačka Šárka Vaňková. Vstupné 150,- Kč. 

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 v  čísle 383 byl krasnolipský kostel 

sv. Máři Magdaleny. Pod vedením stavitele 

P.  Hoff manna z  Lipové byl stavěn od  roku 1754. 

V roce 1777 byla postavena kostelní věž a v letech 

1816 – 18 bylo postaveno schodiště před kostelem. 

Foto je pořízeno od severu. 

Cenu – upomínkové předměty – získávají: Jitka 

Teplá, Petr Koubek a Světlana Heeneová.

Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

U příležitosti 550. výročí založení obce a 50. výročí 
její likvidace se ve čtvrtek 23. září v 16:00 na zámku 
ve Šluknově uskuteční slavnostní vernisáž výstavy 
o  této již zaniklé obci. Výstava ve  šluknovském 
zámku bude k  vidění až do  konce tohoto roku 
denně od 9:00 do 17:00.

Po  velkém předchozím úspěchu a  zhruba po  půl 
roční odmlce se do  Krásné Lípy opět vrací 
známá pražská travesti skupina HANKY PANKY, 
tentokrát zcela premiérově s pořadem „Z pohádky 
do  pohádky.“ K  vidění bude nová zábavná show, 
plná nápaditých převleků, humoru, choreografi í 
a  známých hudebních melodií spolu se slečnami 
Dolores, Stefany, Sofi í a  Alexem. Pořad je 
koncipován opět tak, že si na své přijdou zaručeně 
všechny věkové generace. Bližší informace 
naleznete na  internetových stránkách www.
hankypankyshow.eu. Hanky Panky Krásná Lípa 
přivítá 6. listopadu v  19:00 v  Kulturním domě, 
vstupné 200,- Kč v předprodeji, 220,- na místě.

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa ZÁŘÍ  2010

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
středa 22. 9. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Špionážní dobrodružství v exotických lokalitách s trochou romantiky v hlavních rolích s Cameron Diaz a Tomem Cruisem. 
109 min. Přístupno od 12ti let.

SEXY 40
středa 29. 9. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

„Rošťácký“ Justin Bartha a krásná a nestárnoucí Cathetherine Zeta-Jones  vytvořili v této romantické komedii
charismatický pár, který se staví proti předsudkům společnosti. 95 min. Mládeži přístupno.
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Nedávné záplavy na Děčínsku se dotkly také maratonců 
V  sobotu se v  Krásné Lípě konal druhý ročník 
vytrvalostního běhu Parkmaraton 2010. Běh, 
který spojuje dvě města, dva národní parky a  dva 
státy, nakonec doznal změny trasy, neboť hraniční 
přechod ve  Hřensku byl kvůli skalním sesuvům 
uzavřen. Nakonec se i  přes tyto změny postavilo 
na start na 80 běžců. Na královské trati nastoupali 
neuvěřitelných 900 výškových metrů.
Nejnáročnější český maraton odstartoval v sobotu 
dopoledne v Krásné Lípě. Organizátoři závodu byli 
nuceni na poslední chvíli změnit své plány a hlavní 
trať, která měla vést do německého Bad Schandau, 
nakonec zatočili kolem Krásné Lípy. Závodníkům 
byl tedy letos odepřen běh německým Národním 
parkem Saské Švýcarsko a pohybovali se výhradně 
na území jeho českého protějšku, Národního parku 

České Švýcarsko. Na půvabu tratě to ale neubralo. 
Závod, který získává na  oblibě právě pro své 
nádherné přírodní scenérie, je také pověstný tím, 
že si při něm běžci sáhnou na samé dno svých sil. 
„Na  trati je jediný úsek, o  kterém se dá tvrdit, že 
je rovinatý. Ten má ovšem pouhých 160 metrů“, 
vysvětluje ředitel závodu Petr Novák. „Vše ostatní 
je buďto klesání, nebo stoupání. Mezi Krásnou 
Lípou a Bad Schandau je výškový rozdíl 300 metrů, 
ale to, co se s výškou děje na trati během závodu, 
se jen těžko popisuje. Výjimkou nejsou ani 14% 
stoupání. Autem byste to jeli na  jedničku“ dodává 
s úsměvem.
Letošní Parkmaraton vyhrál z  mužů Petr Pinďák 
(Varnsdorfské uzeniny) s  časem 3:06:17, za  ním 
skončil Roman Baláž (Baláž Extreme Teamu Ostrava) 

a  třetí mezi muži skončil loňský vítěz Miroslav 
Daňko (Labe Tri Club). Mezi ženami byla nejrychlejší 
Adéla Esentierová (Baláž Extreme Teamu Ostrava) 
s časem 3:44:10. Na druhém místě doběhla Zuzana 
Doubková a třetí byla Jana Vichová. 
Parkmaraton dává tradičně svému vítězi jednu 
originální památku, které se mu nedostane 
na  žádném jiném závodu. Po  absolutním vítězi je 
totiž pojmenována některá zatáčka v  Krásné Lípě. 
Po  letošním ročníku tedy mají krásnolipští občané 
Pinďákovu zatáčku.

Foto: Vítek Novák
Další informace: Zdeněk Novák, 722 943330, 

zdenek.novak@mratin.info
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Den Českého Švýcarska nabídl pestrou podívanou
Na  sobotu 4. září připravili organizátoři Dne 
Českého Švýcarska širokou nabídku různorodé 
zábavy pro stovky návštěvníků. 
První rozruch na  krásnolipském náměstí způsobili 
majitelé motocyklů Čechie-Böhmerland, kteří si 
dali sraz již na devátou hodinu ranní. Pestré barvy 
motocyklů a  nezaměnitelný zvuk jejich motorů 
později vystřídal neméně pestrý průvod folklorních 
souborů, které se letos účastnily V. Mezinárodního 
folklorního festivalu Tolštejnského panství. 
Hodinu před polednem starosta Zbyněk Linhart 
odstartoval výstřelem Parkmaraton 2010. Na  jeho 
start se letos postavilo na  osm desítek závodníků. 

Vítězem hlavní kategorie se stal Petr Pinďák s časem 
3:06:17, mezi ženami se prosadila Adéla Esentierová 
(3:44:10). Zajímavostí je vítězství krásnolipského 
Vojtěcha Kuthana (49:14) na čtvrtce. 
Součástí Parkmaratonu byl i letos Rodinný maraton. 
Padesátka rodinných týmů absolvovala soutěžní 
okruh městem. V  cíli čekala každého účastníka 
odměna, poražených nebylo. 
Obří podium po celé odpoledne ovládl Galaprogram 
V. MFF TP. Folklorní soubory z celé republiky nabídly 
divákům v  půlhodinových blocích kvalitní taneční 
i hudební podívanou. 
Výborný zážitek nepokazila ani nepříjemná dešťová 

přeháňka, která na chvíli pokazila jinak po celý den 
slunečné počasí. 
Krátce po  devatenácté hodině zahájil starosta 
města Zbyněk Linhart Koncert pro přírodu, který 
moderoval Vladimír Kořen. Skupinu Botafogo 
vystřídali po  dvacáté hodině na  pódiu hlavní 
host večera - Bratři Ebenové. V  chladném, spíše 
již podzimním než letním večeru, si Marek Eben 
podmanil velmi rychle tisícovku posluchačů 
a  náměstí ožilo hravou hudbou a  inteligentní 
zábavou. (jk)

Foto: Vítek Novák



strana 8 9. září 2010

Program Klubu AmOS 
na ZÁŘÍ 

AmOS je ambulantní odlehčovací služba v Domě 
s pečovatelskou službou, 

Nemocniční ul. 16, Krásná Lípa.                                                                               
Každou středu 8:00-12:00 hod.

15.9.  Přednáška o historii Klubu českých turistů.
22.9.  Netradiční zavařeniny – recepty, ochutnávka.
29.9.     Zdobení květináčů – ubrousková technika.

Kamenné varhany na Polevském hřebeni 
přinášíme Vám další příspěvek od  Jiřího Raka, 
dříve manažera obchodu a  turistiky OPS České 
Švýcarsko,krásnolipského zastupitele a  člena 
Klubu českých turistů Krásná Lípa, nyní „našeho 
zahraničního dopisovatele“ zpoza Uralu.
Silnice z  České Kamenice do  Nového Boru vede 
u  Práchně v  nadmořské výšce téměř 600 metrů. 
Prochází tak nejvyššími partiemi Lužických hor , což 
si málokdo uvědomí - na silnici je silný provoz, obec 
nepůsobí dojmem horského letoviska jako kdysi 
a neexistuje transparentní nabídka turistických cílů 
v okolí.
Novinkou je zde parkoviště s  informačním 
střediskem pod známou Panskou skálou, o starých 
turistických stezkách  však musíte vědět dopředu, 
to vám neporadí nikdo.
Modrá značka po  Polevském hřebeni do  Nového 
Boru byla kdysi oblíbenou a  udržovanou 
promenádou v  horských lesích. Stávaly kdysi 
po  horách výletní hostince a  rozhledny, ve  větší 
míře než dnes a  každá obec se starala o  úpravu 
cest ve svém okolí. Výletník snadno dosáhl velkých 
i  malých cílů, některé se objevily ale naopak až 
v poválečné době. 
Zmíněná modře značená cesta vede  od Panské skály 
a parkoviště přes silnici a stoupá mírně loukami, je 

to vyloženě vycházková, pohodová cesta. Postupně 
se otevírají výhledy na Českokamenicko, Studenec, 
Růžák a stolové hory v Sasku, na nejhezčí vyhlídku 
je nutno odbočit na  nejvyšším místě louky vlevo, 
ale stojí  za to.  A pak už jde cesta lesem, bývala zde 
kdysi dřevěná rozhledna U  obrázku.  Po  necelých 
dvou kilometrech lesní promenády značka velí 
vlevo, k  silničce Prácheň - Polevsko (ta vede 
souběžně s  naší cestou po  Polevském hřebeni). 
Vydržte ale ještě chvíli v lese na Polevském hřebeni, 
nescházejte hned po značené cestě dolů. 
Hřebenová cesta vás mírným stoupáním dovede 
k  hornímu okraji opuštěného čedičového lomu. 
Opatrně dojděte k  okraji. Objevíte pod sebou 
nádhernou sestavu čedičových sloupů, skutečné 
kamenné varhany, narozdíl od  těch na  Panské 
skále nebo Zlatém vrchu  opuštěné, bez zvědavých 
návštěvníků, a  s  výhledem na  lesy Lužických hor, 
Jedlovou a Studenec.
Kámen byl těžen v  poměrně nedávné době, ale 
místo není těžbou příliš narušeno. Naopak je to 
dnes jedno z  nejhezčích zastavení v  Lužických 
horách, s vysokým stupněm atraktivity. 
A  pak tedy zpět k  modré značce, po  ní krátký 
sestup k  málo frekvenované silničce,  po  níž se 
lze vrátit na  parkoviště  pod Panskou skálou. 

Cestou se nepřetržitě nabízejí  vynikající pohledy 
na  Českosaské Švýcarsko,  celý okruh je přibližně 
5 - 6 km dlouhý.
Nebo můžete pokračovat do  bývalé sklářské 
obce Polevsko s  mnoha zachovalými  chalupami 
a  obdivovat pohled na  pyramidu Klíče, jedné 
z  nejkrásnějších hor českého severu.  Z  Polevska  
pak vedou značené cesty do  Nového Boru nebo 
do Kytlice, kde je dopravní spojení.  Severní Čechy 
nabízejí nekonečně scenérií a  většina z  nás tak 
může stále objevovat nové neuvěřitelné kouty 
tohoto kraje, který patří k  nejkrásnějším nejen 
u nás, ale i v celé střední Evropě.

   Křinické nám. 1161  
   Krásná Lípa 
   Tel.: 412 383 413  

 
Den  
bez aut 
 
18. září 2010 
 
Veřejnou 
dopravou do 
Krušných hor. 
 
Vlakem do Freitalu, pěšky  
údolím řeky Weisseritz 
(Rabenauer Grund). Dále 
parním vlakem do 
Dippoldiswalde, prohlídka 
historického centra. 
Autobusem a moderním 
vlakem přes Altenberg ve 
vrcholové partii Krušných hor 
do Heidenau a Děčína. 
 
Sraz: Děčín, hl. n.,  
ČD Centrum, 8:30h , na akci 
je nutné se předem přihlásit! 
Návrat: 18:30h 
 
Pěšky: cca 6 km, pohodlné 
cesty. S sebou: sportovní 
obuv, jídlo a pití na celý den, 
doklady pro cestu do SRN 
Cena: 490,- / os. 290,- / dítě 
v ceně doprava dle 
programu, průvodce 
 

Tato akce je realizována v rámci 
projektu SECESE 
spolufinancovaného ze SFŽP a MŽP  

www.ceskesvycarsko.cz 

Služba, která pomáhá
Když se narodí člověk, je to velká událost a radost. Všichni 
mu přejí do života mnoho síly, štěstí a to nejdůležitější – 
zdraví. Během života procházíme několika vývojovými 
etapami. Každá s  sebou přináší spoustu hezkého, ale 
i starosti, se kterými se musíme vypořádat. 
Jednou životní etapou je stáří a  k  němu v  řadě případů 
patří nemoc, menší schopnost se o sebe dostatečně dál 
starat a  v  nejhorším případě ještě samota a  bezmoc. 
Někdo má štěstí, že má okolo sebe rodinu nebo přátele, 
kteří mu pomáhají a pečují o něj, a on dále může setrvat 
doma. Posláním rodiny se pak stává péče o své rodiče či 
prarodiče, přestává být čas na vlastní zájmy, na odpočinek, 
na  zábavu, v  případě celodenní péče i  na  zaměstnání. 
A  to se časem vždy někde projeví, jako první většinou 
v  psychické pohodě rodiny. Pak je dobré se společně 
zamyslet a  hledat takovou cestu, která v  náročné práci 
pečující osobě odlehčí a uleví, poskytne jí nějaký čas také 
pro sebe.
Nápomocné jsou v tomto terénní či ambulantní sociální 
služby. Mezi ně patří i odlehčovací služba, která je určena 
právě lidem, kteří o  někoho pečují. Asistentky pečující 
osobu zastoupí v  případě potřeby a  poskytnou péči, 
na  kterou je člověk se sníženou soběstačností zvyklý. 
Služba je poskytována profesionálně a  přítomnost 
asistentky po  čase pomáhá zlepšit psychickou pohodu 
na  obou stranách. Rodina i  přátelé si odpočinou, získají 
více času na své zájmy i odpočinek. Pro osobu o kterou 
je pečováno, je občasná či pravidelná návštěva asistentky 
také něčím novým. 
Veškeré informace o  terénní a  ambulantní odlehčovací 
službě získáte na tel. čísle: 777 291 359 nebo na e-mailu: 
odlehcovacisluzby@ krasnalipa.cz 
Projekt je fi nancován z  evropského sociálního fondu  
z OPLZZ a rozpočtu ČR.

(rk)
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Kostka Krásná Lípa hledá:
- tetu na  hlídání dětí. Požadujeme 

trestní bezúhonnost, odpovídající 

praxi a  vzdělání, spolehlivost, časovou 

fl exibilitu. Zájemci se mohou hlásit 

u Renáty Kučerové v komunitním centru. 

- asistenta odlehčovací služby. 

Požadujeme vzdělání odpovídající 

zákonu 108/2006 Sb., spolehlivost, 

řidičské oprávnění, znalost práce 

na  PC, časovou fl exibilitu. Nabízíme 

práci na  zkrácený úvazek 0,5, praxi 

a  vzdělávání v  oblasti sociálních služeb. 

Místo je vhodné pro rodiče pečující 

o děti.

Seminář Sociální podnikání

Klub Včelka pro předškoláky

Prevence kriminality v T-klubu

Výlet z Krásné 
do České Lípy

Den sociálních služeb

Den otevřených dveří v T-klubu

Ve  středu 22. září se v  Krásné Lípě uskuteční 
seminář Sociální podnikání. Účastníci získají 
přehled o standardech sociální fi rmy, o  legislativě, 
cílových skupinách a  také o problémech, na které 
je třeba dát si pozor při zakládání sociální fi rmy. 
Lektorkou semináře bude Petra Francová, ředitelka 
obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika. 

Kromě teorie představí účastníkům některé dobré 
příklady fungujících sociálních fi rem jak z  České 
republiky tak i ze zahraničí. Na seminář je možné se 
přihlásit na kc@krasnalipa.cz. Akce se koná v rámci 
Evropského roku boje s  chudobou a  podpořilo ji 
MPSV ČR. 

Dětem, které nenavštěvují mateřskou školu a jejich 
rodičům je určen klub pro předškoláky Včelka. 
S  dětmi tu pracují tety Dáša a  Klára, které pro ně 
za  pomoci rodičů připravují program a  všichni 
společně si hrají a  cvičí, ale také se učí všechno 
to, co budou potřebovat znát u blížícího se zápisu 
do  školy – učí se básničky, poznávají tvary, barvy 

a  další. Ve Včelce také potkají své nové kamarády 
a  budoucí spolužáky. Do  Včelky se od  1. září 
přihlásilo devět rodin, další zájemci se mohou 
přihlásit u  Dagmar Hadravové v  komunitním 
centru. Včelka je otevřena každé pondělí a  středu 
od 9:00 hodin. 

(r)

Vzdušný hokej, počítače, hry a sportovní vybavení 
zpříjemní pobyt dětem, které navštěvují T-klub 
(v průměru jej denně navštěvuje pětadvacet dětí). 
Nové vybavení se podařilo zakoupit díky dotaci, 
kterou získalo město Krásná Lípa od  Ústeckého 
kraje na  dovybavení T-klubu a  jeho akce. Tyto 
peníze také některým dětem umožnily prožít 
týden na  letním příměstském táboře, mohou těšit 

na Divadlo Forum, zážitkový víkend a také se pro ně 
otevře fi lmový klub.
Kromě toho se T-klub připojil na  centrální pult 
ochrany, vylepšilo se jeho zabezpečovací zařízení 
a  jeho okna se osadila mřížemi. To vše by mělo 
zajistit, že nové vybavení bude dětem a  mládeži 
sloužit co nejdéle. 

(r)

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa v sobotu 25. 

září pořádá výlet do České Lípy. Pojede se vlakem 

v  7:18 hodin a  naplánovaná je trasa - Červený 

dům, vlastivědné muzeum, hrad Lipý a akvárium. 

Cena výletu je 160,- Kč (v  ceně je zahrnuto 

jízdné a  vstupné). Návrat zpět do  Krásné Lípy je 

naplánován na 18:34 hodin. Přihlášky a podrobné 

informace jsou k vyzvednutí v komunitním centru, 

1. patro u Marcely Jansové nejpozději do 20. září.

Dne 24. 9. 2010 se v  rámci týdnů duševního 

zdraví uskuteční Den sociálních služeb a  Festival 

„Ducholoď“.

Na  Dni sociálních služeb se veřejnosti představí 

poskytovatelé sociálních služeb ze Šluknovského 

výběžku. V diskuzi se budou hledat odpovědi, jak 

dál rozvíjet služby na Šluknovsku, jaké služby jsou 

potřebné a jak je možné je fi nancovat. Dále budou 

promítnuty krátké fi lmy a  pro návštěvníky bude 

připravena řada dílen, kde si budou moci něco 

hezkého vyrobit. Den služeb bude zahájen v 11:00 

hodin v Domě kultury v Rumburku.

Bubnováním pro zdraví pak bude na  náměstí 

v  Rumburku zahájen festival „Ducholoď“. V  17:00 

hodin vystoupí kytaristka a  zpěvačka Dagmar 

Andrtová-Voňková. Těšit se můžete také na kapely 

Hájští kohouti, Čačipen, Rytmus, AGP Band, Živé 

bakterie nebo na  divadlo Demago. Akci pořádá 

Kostka Krásná Lípa a  Agentura Pondělí v  rámci 

Evropského roku boje s  chudobou a  podpořilo ji 

MPSV ČR. 

(r)

V  pátek 24. září ve  14:00 jste v  rámci týdne 
nízkoprahových klubů zváni do  T-klubu na  Den 
otevřených dveří. V 16:00 je pro zájemce připraveno 

promítání fi lmu. Týden nízkoprahových klubů 
pořádá Česká asociace streetwork za  podpory 
Nadace Vodafone. 

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
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LOUČÍME SE 
S PRÁZDNINAMI

V  neděli 19. září jsou všichni rodiče 

a  děti zváni na  tradiční akci Loučíme se 

s  prázdninami. Přesný čas bude dětem 

sdělen ve škole. 

Organizace školního roku 
2010/2011 

Vyučování bude v  prvním pololetí 
ukončeno v pondělí 31. ledna 2011.
Období školního vyučování ve  druhém 
pololetí bude ukončeno ve  čtvrtek 30. 
června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 
27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve  čtvrtek 23. prosince 2010 a  skončí 
v  neděli 2. ledna 2011. Vyučování  začne 
v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne 
jsou od 7.2. - 13.2. 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou 
na  čtvrtek 21. dubna a  pátek 22. dubna 
2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. 
července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve  školním 
roce 2011/2012 začne ve  čtvrtek 1. září 
2011.

Informace týkající se Základní a Mateřské školy 
v Krásné Lípě:

Školní rok 2010/2011 byl zahájen ve středu 1.9.2010

 Třídy a jejich třídní učitelé:

1.A  Mgr. Jitka Krimlaková

1.B   Ingeborg Nekolová

2.tř.  Mgr. Marcela Litošová

3.A   Mgr. Jana Sieberová

3.B   Mgr. Pavlína Malypetrová

4.A   Mgr. Kamila Švecová

4.B   Mgr. Hana Brabníková

5.A   Miroslav Brabník

5.B   Mgr. Radka Kotuličová

6.A  Jakub Melichar

6.B  Mgr. Jitka Čapková

7.A  Ing.  Pavlína Pfeiferová

7.B  Marcela Tůmová

8. roč. Mgr. Irena Bergerová

9.A  Ivana Otradovská

9.B  Monika Schwarzová

Další učitelé působící na naší škole:

Ředitelka : RNDr. Ivana Preyová, zástupkyně: Mgr. Eva Salovová,

Jindra Kindermannová (metodička prevence), Mgr. Petr Karman,  

Mgr. Hana Hořeňovská (výchovná poradkyně), Rohmová Renata.

Školní speciální pedagožka:

PaedDr. Jana Veselá

1. třídní schůzky se budou konat v pondělí 13.9.2010 !!!

MŠ Sluníčko

Věra Gottwaldová

Marcela Handlířová

Martina Kucarová

MŠ Motýlek  

Drahoslava Lehoczká, Lenka Koubková

- oddělení Papouškové 

Zdeňka Hnutová, Marie Alferyová

- oddělení Medvíďata

Podrobnější informace týkající se základní a mateřské školy, včetně družiny a jídelny, naleznete 

na www.zskrasnalipa.cz.

(m.alf )

Burza dětského 
oblečení a hraček

Bleší trhy

Do  prvního patra Kulturního domu v  Krásné Lípě 

na  sobotu 9. října mezi 8:00 a  10:00 připravilo 

mateřské centrum Beruška burzu dětského 

oblečení a hraček. Příjem věcí k prodeji se uskuteční 

v pátek 8. října mezi 16:00 a 18:00.  

Kostka Krásná Lípa chystá v  pořadí již druhé 

BLEŠÍ TRHY. Uskuteční se v sobotu 18. září od 8:00 

do  12:00 v  bývalém Domě služeb. Zájemci – 

prodejci se mohou hlásit v  komunitním centru 

u Marcely Jansové.

Na těch minulých, které se setkaly s celkem velkým 

zájmem veřejnosti, své zboží nakupujícím nabídlo 

sedmnáct prodejců. Prodejci zase byli spokojeni 

s tím, kolik pro ně nadbytečných věcí se jim podařilo 

prodat. Ceny totiž byly nízké a navíc se o nich dalo 

i smlouvat. 
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Sociální podnikání v praxi

Patří jim uznání

Kostka Krásná Lípa ve  spolupráci s  Agenturou 
pro sociální začleňování zajistila pracovní výjezd 
do  organizací, které se sociálním podnikáním 
zabývají již delší dobu. Jako první jsme navštívili 
občanské sdružení Lipka v  Prostějově. Lipka 
podporuje osoby se zdravotním postižením 
a  přispívá k  jejich všestrannému rozvoji. Prohlédli 
jsme si prostory denního stacionáře, sociální 
rehabilitace, chráněného bydlení a  prostory 
Střední, základní a  mateřské školy Jistota. Lipka 
je také zakladatelem družstva Senza, které nabízí 
zaměstnání lidem se znevýhodněním. Uprostřed 
sídliště provozují kuchyň a  jídelnu, denně vaří 
200 obědů, dále prádelnu a  dílnu, kde například 
kompletují výrobky pro zdravotnická zařízení. 
Druhou navštívenou organizací byl Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc. Trend nabízí lidem se 
zdravotním znevýhodněním nejen služby, ale 
rozhodl se zřídit také nová pracovní místa pro své 

členy. Jejich podnikatelskou činností je digitalizace 
dokumentů pro fi rmy a call centrum. Dále připravují 
rozjezd agentury na  zprostředkování zaměstnání 
pro své členy.
Druhý den jsme navštívili občanské sdružení Liga 
Bruntál. Liga nabízí v  sociálně vyloučené romské 
lokalitě služby poradenství, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové centrum 
pro děti a  mládež. Od  roku 2005 provozuje 
Zelenou dílnu, kde zaměstnává osoby s kombinací 
znevýhodnění. Zelená dílna je článkem v systému 
recyklace odpadu. Recyklují se zde televizory 
a monitory. Zelená dílna zaměstnává 34 osob. Liga 
dále provozuje Malé technické služby, kde získalo 
zaměstnání 10 osob a  pracovníci veřejné služby. 
Malé technické služby zajišťují údržbu veřejných 
prostor v  dříve nejproblémovější romské lokalitě, 
ale i  v  dalších částech města. Udržují zhruba 1/4 
veřejných prostranství obce. Kromě toho se snaží 

získat další zakázky např. dláždění chodníků, 
sekání sportovišť a  areálů fi rem. Liga jako svou 
třetí podnikatelskou aktivitu zajišťuje správu 40 
bytů. Stávajícímu soukromému majiteli se dařilo 
ve  40 bytech vybrat maximálně 20% nájmu. Liga 
dnes zajišťuje správu těchto bytových domů a 76% 
nájemníků řádně hradí nájem i  další služby. To, 
co je v Bruntále významné a díky čemu se daří, je 
maximální spolupráce mezi sociálním odborem, 
pracovníky OSPOD, terénními pracovníky, romským 
poradcem, Ligou a  vedením města.
Výjezdu se zúčastnili zástupci neziskových 
organizací, státní správy, samosprávy a  střední 
odborné školy sociální.
Akce se konala v  rámci Evropského roku boje 
s chudobou a podpořilo ji MPSV ČR.

(Hana Volfová)

Údržba komunikací, péče o  čistotu města, údržba 
a  výsadba městské zeleně, kanalizace, veřejné 
osvětlení, sběrný dvůr, fotbalové hřiště, technická 
pomoc zájmovým organizacím při veřejných akcích, 
aktivní podíl při realizaci investičních akcí a  další 
celá řada činností související s běžným životem nás, 
řadových občanů Krásné Lípy.
Je to k nevíře, ale to vše skvěle zvládá ku prospěchu 
nás všech několik stálých zaměstnanců Technických 
služeb Města Krásná Lípa, posílených sezónními 

pracovníky registrovanými na úřadu práce.
Zvykli jsme si - výše uvedené činnosti považujeme 
za  samozřejmost. Možná. Ale jak kdy a  za  jakých 
okolností. Na  technických službách se vystřídalo 
mnoho vedoucích, ale žena zde myslím ještě 
nevládla. Navíc mladá a příjemná. I když...jeden se 
nezavděčí. Jak už to v  životě chodí, byli vedoucí 
dobří i  méně kvalitní. V  případě současné šéfky 
technických služeb mělo město šťastnou ruku. 
Marně pátráme v paměti, kdeže je v našem městě 

na  vedoucím postu žena (vlastně ano pošta, 
základní škola a...?)
A tak sami za sebe, a domnívám se, že i za většinu 
našich spoluobčanů slečně Martině a  celému 
kolektivu Technických služeb děkujeme a přejeme 
mnoho úspěchů a  pevné nervy v  jejich náročné, 
nevděčné a nikdy nekončící práci.

(Klub českých turistů Krásná Lípa)

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 70. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 11.08.2010 

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 71. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18.08.2010 

I. Hlavní program

Povodně ve městě 2010
Usnesení RM č. 70 - 01
RM projednala povodňovou situaci vzniklou 
v sobotu 7. srpna 2010 a schvaluje:
a)  jednotlivé kroky učiněné v této souvislosti
b) odměny jednotlivým členům výjezdové 
jednotky

c)  uvolnění fi nančních prostředků 
z rozpočtové rezervy města dle přílohy
d)  přípravu oprav mostků 
e) uvolnění částky do  50 tis. Kč na  opravy 
místních komunikací z  rozpočtové rezervy 
města
RM schvaluje preventivní nákup prostředků 
pro omezení následků případného dalšího 
zaplavení.

III. Různé
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Výstraha předpovědi povodňové služby 
CHMU

Jana Gálová                  Ing. Zbyněk Linhart

I. Hlavní program
Povodně a škody
Usnesení RM č. 71 - 01
RM projednala stav odstraňování povodňových 
škod, prvotní náklady a  odhady nákladů 
na obnovu území.
RM schvaluje přípravu oprav mostků 
a  komunikací poničených povodní dne 7. 8. 
2010.

MŽP a kanalizace 2.etapa
Usnesení RM č. 71 - 02
RM bere na vědomí jednání o úpravě schválené 
dotace na výstavbu kanalizace - 2. etapa Krásná 
Lípa ze SFŽP ČR (OPŽP) a  dopis náměstkyně 
ministra Životního prostředí a  projednala 
možnosti dalšího postupu.
  
Náměstíčko u samoobsluhy
Usnesení RM č. 71 - 03
RM projednala návrhy úprav plochy 
u samoobsluhy včetně výtvarných a světelných 

doplňků a  schvaluje realizaci s  umístěním 
jednotlivých prvků, dle návrhů ing.  arch. 
Cerhové.
  
Smlouvy na pozemky náměstí
Usnesení RM č. 71 - 04
RM projednala záměr partnera projektu 
Aparthotel Lípa Centrum podat opakovanou 
žádost o  dotaci na  výstavby hotelu, 
obchodních a  obslužných jednotek vč. 
podzemních parkovacích míst na  náměstí 
a schvaluje v návaznosti na předchozí smlouvy 
a  projednání v  ZM a  RM podpis dodatku dle 
podmínek poskytovatele případné dotace - 
ROP Severozápad.

III. Různé
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 71 - 05
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout 
pozemky:
p. p. č. 696/1 o výměře 195 m2, k. ú. Krásná Lípa;

p. p. č. 3040/2 o výměře 33 m2, k. ú. Krásná Lípa.
  
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 71 - 06
RM schvaluje Nguyen Ngoc Sonovi podnájem 
nebytového prostoru rychlého občerstvení 
v  objektu Křinické náměstí 248/1, Krásná Lípa 
pro Le Pham Son a  Chu Thi Thanh Huyen, 
Jungmannova 1069, Roudnice nad Labem 
od 1. 9. 2010.
  
Byty
Usnesení RM č. 71 - 07
RM schvaluje pronájem bytu č. 4, Krásná 
Lípa, Frindova 979/4 Jindřišce Svobodové, 
Rooseweltova 357, Abertamy. Veškeré opravy 
a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady.
  
Byty
Usnesení RM č. 71 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt 
č. 17, Krásná Lípa, Studánecká 564/16. Byt II. 



strana 12 9. září 2010

informační půlměsíčník pro občany města Krásná Lípa, vydává město Krásná Lípa, IČ: 00261459,e-mail: krasnolipskyvikyr@seznam.cz.
Adresa redakce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, tel. 412 354 820. Sazba a tisk: TISK Krásná Lípa, s.r.o. Registrováno OÚ Děčín, č. reg. OÚ 16/92.

 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 71. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 18.08.2010 

kategorie o  velikosti 2 + 1 (cca 60 m2, sazba 
22,82 Kč/m2). Kauce 4  000 Kč + 3 nájmy při 
podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy 
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
  
Rekonstrukce komínového tělesa
Usnesení RM č. 71 - 09
RM schvaluje uzavření SOD na  rekonstrukci 
komínového tělesa v  objektu Nemocniční 
538/10, Krásná Lípa s  fi rmou Florián, Husova 
356/33, Liberec, dle předloženého návrhu.
  
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu
Usnesení RM č. 71 - 10
RM schvaluje dohodu o  uznání závazku 
a  úhradě dluhu ve  splátkách vč. smluvní 
pokuty se Sojkovou Alenou, bytem Krásná Lípa, 
Nemocniční 538/10, dle předloženého návrhu.
  
Pojištění majetku města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 71 - 11
RM ukládá vedoucí fi nančního odboru připravit 
ve  spolupráci s  pojišťovacím makléřem 
společnosti NORTHIK s. r. o. Ústí nad Labem 
návrh výzvy k  podání na  pojištění majetku 
města Krásná Lípa.
  
Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě
Usnesení RM č. 71 - 12
RM schvaluje dodatek č. 13 k pojistné smlouvě 
772  023728  0 společnosti Kooperativa 
pojišťovna a. s., dle předloženého návrhu.
  
Nabídka pojištění mostku v ul. Mánesova
Usnesení RM č. 71 - 13
RM schvaluje nabídku pojištění nového mostku 
v  ul. Mánesova od  Kooperativa pojišťovny, 
a. s. v  předloženém znění a  ukládá vedoucí 
fi nančního odboru zajistit v  souladu s  touto 
nabídkou uzavření dodatku ke stávající pojistné 
smlouvě.
  
České Švýcarsko o. p. s.
Usnesení RM č. 71 - 14
RM neschvaluje vyplacení dotace ve  výši 
200  000 Kč obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko z  důvodu nesplnění čl. II 
smlouvy o dotaci č. 2008/45/16 - 20, resp. bodu 
7 čl. VIII nájemní smlouvy č. 2007/21/19 - 416 
ve stanoveném termínu.
  
Použití odvodu části výtěžku z  VHP za  rok 
2009
Usnesení RM č. 71 - 15
RM schvaluje využití výtěžku z  provozování 
výherních hracích přístrojů za  rok 2009 
na  veřejně prospěšné účely, a  to na  částečné 
fi nancování příspěvků na  činnost a  akce pro 
zájmové organizace ve  městě Krásná Lípa 
v roce 2010.

o.p.s. České Švýcarsko - teze budoucího 
směřování
Usnesení RM č. 71 - 16
 RM projednala předběžné jednání zakladatelů 
a teze zakladatelů o.p.s. České Švýcarsko a návrh 
úpravy zakladatelské smlouvy. RM schvaluje 
případné prodloužení členství ve Správní radě 
o.p.s. České Švýcarsko RNDr.  Soně Křítkové, 

Chomutov v  případě, že počet členů správní 
rady se nebude snižovat na devět.
  
Letecké snímky
Usnesení RM č. 71 - 17
RM projednala nabídku fi rmy JAS AIR CZ, s.r.o. 
Hosín na vytvoření šikmého leteckého snímku 
a  schvaluje objednání jednoho kusu dle 
nabídky.

Pořízení Územního plánu města
Usnesení RM č. 71 - 18
RM se seznámila s návrhem SOD Ing. Vratislava 
Šedivého G-BUSINESS, Na  Žižkově 807, 
460  06 Liberec 6, která zajišťuje povinnosti 
pořizovatele územně plánovací dokumentace 
a  veškerou další organizační, administrativní 
i  ostatní činnost, nutnou pro pořízení 
a schválení nového ÚP města Krásná Lípa.
RM doporučuje ZM výše uvedenou nabídku 
přijmout z  důvodu urychlení pořízení nového 
ÚP.
  
Oprava kaple Vlčí Hora
Usnesení RM č. 71 - 19
RM schvaluje smlouvu se společností České 
Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa o opravě kaple Vlčí 
Hora dle přílohy.
  
Cetrální dispečink plynových kotelen
Usnesení RM č. 71 - 20
RM se seznámila s  rozsahem provedené 
modernizace prvků systému CP Honeywell 
a  provedenými opravami komunikace CP 
v jednotlivých kotelnách města a směšovacích 
stanicích, provedených fi rmou JVB Engineering 
s. r. o., Rumburk a  schvaluje podpis dodatku 
SOD v rozsahu a ceně dle přílohy.
  
Přihlášení k trvalému pobytu
Usnesení RM č. 71 - 21
RM nesouhlasí s  přihlášením trvalého pobytu 
Jaroslavy Vaničkové, bytem Železničářská 
432, Havlíčkův Brod k  Marii Šárové, bytem 
Studánecká 564/16, Krásná Lípa.
  
Byt v domě s pečovatelskou službou
Usnesení RM č. 71 - 22
RM schvaluje pronájem bytu č. 24 v  domě 
s pečovatelskou službou Nemocniční 1156/16, 
Krásná Lípa v tomto pořadí:
1) Milena Farářová, Krásná Lípa, Kyjovská 53
2) Voršila Bečvářová, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 11
3) Ludmila Hrubešová, Krásná Lípa, Křinické 
náměstí 15
  
Rekonstrukce CSI
Usnesení RM č. 71 - 23
RM schvaluje nabídku Ing.  arch. Libora Krále 
na  vícepráce nad rámec SOD č. 2010/11/26 
- 2 týkající se projektu Rekonstrukce objektu 
Masarykova 1094/4 v Krásné Lípě.
RM ukládá Janě Gálové připravit návrh dodatku.
  
Oprava usnesení RM č. 69 - 22
Usnesení RM č. 71 - 24
RM schvaluje žádost Marcely Hyrmanové 
nájemce Penzionu České Švýcarsko, Pražská 

4, Krásná Lípa na  užívání části veřejného 
prostranství u nově zrekonstruovaného objektu 
za  účelem zřízení předzahrádky cca 13 x 5,5 
pro restauraci penzionu. Užívání veřejného 
prostranství dle OZV č. 3/2004 je bez poplatku 
na dobu určitou do 31. 12. 2010.
RM schvaluje vytvoření spojovacího chodníčku 
a úpravy zídky u parkoviště.
  
Oprava usnesení RM č. 69 - 23
Usnesení RM č. 71 - 25
RM schvaluje užívání veřejného prostranství 
(prostor u  Penzionu Petra v  Kyjově) Josefu 
Halíkovi bytem Kyjov 22, Krásná Lípa. Prostor 
bude užíván za  účelem soustředění mladých 
vodáckých záchranářů v době od 24. 7. do 31. 7. 
2010. Za užívání veřejného prostranství dle OZV 
č. 3/2004 je určena paušální částka 1  000 Kč 
splatná před započetím užívání v  pokladně 
města Krásná Lípa.
  
Kulturní dům - kino
Usnesení RM č. 71 - 26
RM schvaluje program kina a  plán akcí 
v  kulturním domě na  měsíc září 2010, dle 
předloženého návrhu.
RM ukládá Nadě Semelkové připravit novou 
koncepci využívání prostor kulturního domu 
s  tím, že promítání bude zajištěno minimálně 
6x měsíčně.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Plnění rozpočtu města Krásná Lípa za období 
1 - 6/2010,
- Vybavení dětského hřiště,
- Obnova kaple na Vlčí Hoře a cenová nabídka 
na výrobu dřevěných dveří,
- Přehled přijatých plateb za  ubytovací 
a rekreační poplatky za období 2004 - 2010,
- Příjmy sportovního areálu za období od 1. 1. 
2007 do 31. 7. 2010,
- Výroční zpráva o. p. s. České Švýcarsko za rok 
2009,
- Projekt Naslouchejte hlasu venkova,
- Stížnost na porušování nočního klidu,
- Stížnost na personál hotelu Beseda,
- Návštěvnost knihovny a  internetu v  Krásné 
Lípě,
- Zápis a  usnesení ze zasedání Svazku obcí 
Tolštejn konaného dne 9. 7. 2010.

Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z  22. schůze Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného 
dne 22. 7. 2010,
- Protokoly o kontrolách Kontrolního výboru č. 
11 - 13,
- Zápis č. 10 z  jednání pracovní skupiny pro 
odstraňování sociálního vyloučení konaného 
dne 26. 7. 2010.

Jana Gálová                                                       
Ing. Zbyněk Linhart


