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Malé náměstí bude žulové
Na konci léta v návaznosti na rekonstruované
Křinické náměstí probíhá i rekonstrukce plochy
vedle u samoobsluhy. Došlo k opravě inženýrských
sítí a tento tmavý kout bude nově osvětlen. Proběhla
příprava pro případnou budoucí předzahrádku pro
pekárnu pana Šedivého. Ta se letos ujala a snad
se podaří přes zimu vyřídit všechna povolení, aby
ji majitelé mohli rozšířit a přistavět. Předzahrádka
do náměstí je problémem,
schody a stísněný prostor
v rohu ji neumožňují. Avšak
pokud
vedlejší
plocha
i s okolím nebude pro
ostudu, vznikne zde posezení
ve stínu, který se v létě jinak
dohání slunečníky.
Účelem stavebních úprav je
i omezení dopravy velkých
nákladních vozů. Ty mohou
zásobovat
samoobsluhu,
pokud si majitel obnoví
původní rampu ze zadní části.
Dopředu budou moci už jen
dodávky.

Materiál plochy je kombinován s žulovými kameny
vykopanými z náměstí. Na třech místech jsou
postaveny žulové balvany, které budou osvětleny.
Město opravilo také objekt „kůlen“ u domu
Masarykova 1 a přimělo majitele samoobsluhy
k opravě vnějších částí jeho domu. Mohl by tak
zmizet další ošklivý kout našeho města.
(vik)

Městská zeleň - příjemné prostředí
pro každého
Nové či obnovené parky a parčíky,
parčíky nebo i jen
uklizená a upravená nevzhledná prostranství
a zákoutí, opětovně vysazované aleje, letničkové
záhony, závěsné květináče a další mobilní zeleň – to
vše se dá považovat za pěknou vizitku Krásné Lípy
pro turisty a návštěvníky. Z jejich reakcí se to také
pravidelně dozvídáme.
Ale snaha radnice je vedena především myšlenkou
vytvořit příjemné prostředí pro každého občana,
nabídnout mu vlídná místa pro odpočinek,
procházky, ale také jej esteticky kultivovat
a rozvíjet. Sortiment dřevin, zastoupení rodů,
druhů a kultivarů v naší městské zeleni si nezadá
s lecjakým větším arboretem. Důležitý je také fakt,
že se nejedná o rychlý účinek a krátkodobý efekt.
Jde bez nadsázky o investici do budoucnosti. Vždyť
co je dvacet, třicet let v životě stromu? Teprve
nyní zužitkováváme plody práce zahradníků
průmyslníka a mecenáše Carla Ditricha, kteří
zakládali Městský park v letech 1888-1889.
Letošní rok byl pro zahradníky v Krásné Lípě

dokončován
opravdu mimořádný.
mimořádný Postupně je doko
(teď již především administrativně) projekt obnovy
19 ploch městské zeleně, spolufinancovaný EU. Byla
dosázena veřejná zeleň okolo domů v Nemocniční
ulici č. 4. Nová zeleň dotvořila i zrekonstruované
Křinické náměstí. Květinový strom či muškátová
pyramida, to už je jen třešnička na povedeném
dortu. Do zimy ještě pozmění svou tvář prostranství
u bývalé čističky pod sídlištěm a břeh pod
areálem Technických služeb. To vše v návaznosti
na dokončovanou úpravu tzv. malého náměstíčka.
Také spolu s dětmi z řad ochránců přírody vysadíme
další kousek aleje na Kamenné Horce.
Není toho málo, ale přesto jsou připravovány další
plány a projekty, např. obnova zeleně hřbitova
ve Vlčí Hoře, revitalizace prostranství ve spodní
části Varnsdorfské ulice.
V plánu je i založení tzv. Aleje milenců, kde by si
každý nově sezdaný krásnolipský manželský pár
zasadil svůj strom.
(J. Kolář)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 27.9. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 30.9.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
11.10. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 14.10. 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.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně přijímá přihlášky do kurzu němčiny,
který vede Miroslava Sidorr.

Křinici již podruhé uklízeli dobrovolníci
Již podruhé během několika týdnů se skupina
dobrovolníků vydala uklízet břehy říčky Křinice,
které byly po srpnové povodni zaneseny značným
množstvím odpadů a dalších naplavenin. Tentokrát
se pracovalo v rámci celosvětové kampaně Clean
Up the World – Ukliďme svět a do Krásné Lípy přijely
pomoci děti z Brontosaura z Ústí nad Labem. K nim
se připojilo i několik dobrovolných brigádníků
z řad Krásnolípáků a dohromady vyčistili to, co
se nestihlo při prvním popovodňovém úklidu.
Po povodních bylo koryto Křinice zaneseno
spoustou igelitů, koberců, zbytků oblečení, hraček,
ale i pneumatikami, či částmi elektrospotřebičů.
I při druhém úklidu se uklidilo jeden a půl tuny
odpadu, při tom prvním - srpnovém, to dokonce
dalo dvě a půl tuny odpadu.
V Krásné Lípě se v rámci celosvětové úklidové
kampaně uklízí dvakrát do roka a vždy se
na organizaci akce společně podílejí město Krásná
Lípa a jeho Technické služby, Český svaz ochránců
přírody Tilia a Správa Národního parku České
Švýcarsko.
(vik)

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 25. – 26. 9. 2010 MUDr. Jůdová Jana, Riegerova 773/72, Děčín II-Nové Město, tel.: 412 523 410
- 28. 9. 2010 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 535 930

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu
v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

- 2. – 3. 10. 2010 MUDr. Charvátová Hana, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, tel.: 412 512 368

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

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

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.

- 9. – 10. 10. 2010 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel.: 412 544 539

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,
finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace,
sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz:
Co je to společné jmění manželů – pokračování.
Odpověď:
Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený
rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků, které
jim vzniknou, či které získají v budoucnosti. Mohou se ale takto dohodnout i o svém majetku a svých
závazcích, které již existují a tvoří jejich společné jmění. Předmětem takové smlouvy mohou být
i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Ve většině případů, na které se mne lidé ptají, je vhodné
tento institut použít – tedy zúžit a někdy naopak i rozšířit společné jmění manželů jen o konkrétní věc.
O tom hovoří § 143a obč. zák.
Takže se lze dohodnout na tom, že dům, který zdědil jeden z manželů, bude tvořit SJM. Nebo naopak –
dům, který postavili manželé, může být takovouto smlouvou „přidělen“ do výlučného majetku jenom
jednoho z manželů (smlouva musí být vložena do evidence katastru nemovitostí) nebo může být
změněn ze SJM na podílové spoluvlastnictví (třeba v poměru 1:10) a podobně.
Musím zdůraznit: rozdělením závazků se nevyhnete exekuci na ten majetek, který byl v SJM v době
vzniku závazku. Vstupujete-li do dluhů, lze se takto předem dohodnout na tom, že budoucí závazek
bude závazkem pouze jednoho z manželů.
Upozornění pro ty, kteří ještě v manželství nejsou: Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou
smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství
obdobně, jako mohou manželé rozšířit či zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů.
Nemyslete si, že po uzavření smlouvy o zúžení či rozšíření SJM můžete někoho jiného „podvést“. Zákon
totiž ve své nebetyčné spravedlivosti uvádí, že na takovouto smlouvu sepsanou formou notářského
zápisu se lze následně „vymluvit“ konkrétní osobě jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám.
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Komunální volby 2010 v Krásné Lípě
Ve dnech 15. – 16. října 2010 se uskuteční
volby do Zastupitelstva města Krásná Lípa.
V pátek 15. října se volby konají od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 16. října od 8:00

do 14:00. Volební místnosti jsou pro volební
okrsek č. 1 – 4 v Základní škole v Krásné
Lípě a pro volební okrsek č. 5 bude volební
místnost v Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře č. p. 147.

Oprava školní jídelny
Přes prázdniny proběhla kompletní
výměna vodovodních instalací včetně
části zařizovacích předmětů a obkladů
v prostorách školní jídelny. Především však
šlo o to, odstranit mnoho nejrůznějších
boilerů na elektřinu a nahradit je centrální
výrobou teplé užitkové vody. Nainstalován
byl plynový ohřívač vody se zásobníkem
a zajištěna je i cirkulace.
I v zimě, když se vytápí, byl poslední
dobou problém s výší teploty, protože
tepelná čerpadla, která vytápí objekty školy
jsou nízkoteplotní a vodu předehřívají
málo. Nízká teplota teplé vody v topení
způsobuje zároveň problém i při vytápění

objektu školní družiny a jídelny. Je
to z důvodu výrazně odlišné tepelné
náročnosti ještě nezateplených objektů.
Škola, družina i kuchyň mají společný topný
systém, ale zateplená škola má výrazně
nižší potřebu vytápění (a stačí jí nízké topné
teploty). I proto je na příští rok připravena
komplexnější rekonstrukce těchto dvou
staveb - zateplená fasáda, nová okna
a dveře, izolace stropů a nová střecha. To
jednak uspoří náklady na vytápění a také
výrazně promění další dva důležité domy
města. A pak přijdou na řadu další dvě
školní budovy – obě mateřské školky.
(Zbyněk Linhart)

Nezaměstnaných ve městě
opět ubylo
V srpnu evidoval Úřad práce Děčín tři sta
devět uchazečů o zaměstnání z Krásné
Lípy, z toho bylo sto dvacet dva žen.
Meziměsíčně tedy v evidenci ubylo sedm
uchazečů o zaměstnání. Stejně jako

u většiny okolních měst tak došlo k dalšímu
mírnému
poklesu
nezaměstnanosti.
Ve městě je její míra aktuálně 17,94 %.
Okresní průměr je 14,58 %, ve Šluknovském
výběžku pak 16,13%.

Evidovaní
uchazeþi
název mČsta, obce,
oblasti
Varnsdorf
Varnsdorfsko
Rumburk
Krásná Lípa
Rumbursko
Šluknov
Šluknovsko
Šluknovský výbČžek

Míra

celkem
ženy
muži
1332
650
682
1756
852
904
758
354
404
309
122
187
1611
739
872
527
254
273
1169
555
614
4536
2146
2390

15,67%
16,14%
12,89%
17,94%
16,03%
18,29%
16,23%
16,13%

Toulavá kamera se zatoulala
do Českého Švýcarska
Toulavá kamera České televize se
opět zatoulala do blízkosti Krásné
Lípy. V reportáži Na kole Českým
Švýcarskem můžete shlédnout pozvánku
do Kyjovského údolí, na Tokáň a dále
do regionu Českého Švýcarska. I přes

Textil nahradil cestovní
ruch
Město prodalo před dvěma lety objekt, v němž vyprojektovalo
penzion, zařízení na úrovni, které v našem městě chybělo. Žádost
o dotaci však již nemohlo podávat město a ani není důvod, aby
se zapojovalo do podnikatelských projektů. Bylo dobře, že se
našel soukromý investor, který dům odkoupil, navíc zaplatil
kauci dva miliony korun jako záruku na splnění podmínek.
A po patnáctiměsíční rekonstrukci letos v létě zprovoznil luxusní
penzion. Vkusná, i když menší restaurace, pěkné zázemí, luxusní
pokoje. Státem chráněná památka je elegantně opravena
nákladem 40 mil. korun, např. zrestaurování nádherné historické
malby v části chodby stály sedm set tisíc korun.
Prohlédněte si www.penzionceskesvycarsko.cz , kde najdete
pěkné fotografie nejen samotného penzionu.
Připraveny jsou další privátní projekty a je dobře, že se podařilo
přilákat soukromé investory, kteří chtějí tady u nás v příhraničí
investovat do rozvoje cestovního ruchu.
Je jasné, že kdysi v Čechách a tedy i na Šluknovsku tradiční textilní
průmysl už moc lidí neuživí. Bohužel. Musíme se pokusit o něco
jiného.
(vik)

nedávné povodňové škody je v Národním
parku většina cyklotras dobře sjízdných.
Reportáž najdete na http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764toulava-kamera/

Příspěvky na střechy, ploty
a fasády v roce 2010
Upozorňujeme všechny občany, kteří letos na jaře požádali Město Krásná Lípa
o příspěvek na střechu, plot či fasádu, že je nutné po ukončení oprav oznámit
ukončení prací písemně na Městský úřad Krásná Lípa, odbor výstavby – a to
co nejdříve. Dle pravidel schválených pro letošní rok, je poslední termín pro
oznámení ukončení oprav 15.10.2010.

Veterinář v Krásné Lípě
V sobotu 16. října bude v areálu Technických služeb
města Krásná Lípa od 15:00 do 16:00 ordinovat veterinář.
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V Krásné Lípě se na veřejnosti nesmí pít
Už dva roky v Krásné Lípě platí obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Zastupitelstvo města Krásná Lípa ji schválilo už v listopadu roku 2008 a platit
začala 1. ledna 2009. Cílem této vyhlášky je zabezpečit veřejný pořádek na území města Krásná Lípa a tím
vytvořit podmínky směřující k ochraně dobrých mravů, zejména mravní výchovy dětí a mládeže.
Plochy, kde se alkohol nesmí konzumovat:
- Křinické náměstí, Městský park (Smetanova), park před MěÚ, Sídliště (Nemocniční), ulice Pražská,
Masarykova, Kyjovská, Nemocniční, Varnsdorfská, Rumburská, Zdravotní středisko (Masarykova),
TS (Pletařská), Školní, Komenského, Stradalova, Mánesova, Smetanova, Studánecká, Frindova,
- ve vzdálenosti do 100 m od obchodu Potraviny Vorlíček (Masarykova), Potraviny Farský (Varnsdorfská),
U Medvěda (Dukelská), Koloniál Jäckel (Varnsdorfská), Večerka (Pražská), altán u Cimráku, Potraviny Jitka
Hlinková (Nemocniční), Potraviny Selingerová (Kyjovská), Samoobsluha (Dvořákova), Tipsport bar
(Pražská)
- ve vzdálenosti do 100 m od autobusové zastávky Smetanova ul.
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy hlavního nádraží ČD Krásná Lípa
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy Komunitního centra (bývalý Dům služeb)
- ve vzdálenosti do 200 m od budovy základní školy, 1. MŠ a 2. MŠ
- ve vzdálenosti do 100 m od budovy DZR v ul. Čelakovského (Domov se zvláštním režimem)
- ve vzdálenosti do 100 m od kostela Sv. Máří Magdaleny
- ve vzdálenosti do 100 m od T – klubu
- ve vzdálenosti do 100 m v okolí bývalé čistírny odpadních vod pod sídlištěm
Zákaz se nevztahuje na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren, kaváren
v souvislosti s provozem těchto provozoven, na dny 31. prosince a 1. ledna a na akce pořádané nebo
spolupořádané městem Krásná Lípa nebo na akce, kterým na základě žádosti pořadatele akce udělí
výjimku Rada města Krásná Lípa.

Drobné sakrální památky v Českém
Švýcarsku se již opravují
Za téměř tři miliony korun z prostředků Evropské
unie se začaly renovovat významné křížky,
boží muka, skalní výklenkové kaple a kapličky.
Opravovat se budou pískovcové kamenné části
i umělecké kovové prvky, v některých případech
půjde i o renovační stavební práce. Například kapli
Marie Karmelské ve Vlčí Hoře čeká výměna oken
a nová fasáda, Köglerův kříž v Krásné Lípě z roku
1792 čeká kompletní rekonstrukce pískovcového
soklu i kovaných částí. Mezi dalšími památkami,
vybranými k opravě, jsou např. Bratrské oltáře
u České Kamenice nebo kříž kováře Michela
v Jetřichovicích.
Drobné sakrální památky v Českém Švýcarsku se
mohou opravovat díky projektu Obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko, která dovršila první
etapu projektu Listen to the Voice of Villages
(Naslouchejte hlasu venkova). Do konce letošního
roku by se mělo zvládnout opravit dvanáct objektů,
v příštím roce dalších dvacet. O projektu Listen to
the Voice of Villages a obnově drobných sakrálních
památek vydala OPS České Švýcarsko také
propagační brožuru, která je pro zájemce zdarma
k dispozici na informačních střediscích v Krásné
Lípě, Jetřichovicích a v Dolní Chřibské-Na Saule. (r)

Černí čápi jsou na cestě
ě za teplem
Černí čápi z Českého Švýcarska a blízkého okolí
jsou již na cestě do teplých krajů. Sledování jejich
pohybu umožňují kroužky, které byly mláďatům
nasazeny během hnízdění. Nejnovější hlášení
obdržela správa parku v tomto týdnu z Francie. Tam
byl poslední srpnový den spatřen a vyfotografován
u jezera Temple Lake. Čáp byl spolu se třemi dalšími
sourozenci okroužkován 8. června 2007.
„Z hlášení o pozorování čápů pocházejících
z Českého Švýcarska máme vždy obrovskou radost.
Za nejcennější považujeme doložená hnízdění
našich čápů v České republice. Jeden z čápů
kroužkovaných u nás v roce 2004 se například
zabydlel na Českolipsku, kde letos se svou
partnerkou vyvedli tři mladé,“ řekl Pavel Benda,
ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.
V širším regionu Českého Švýcarska bylo letos
okroužkováno celkem dvanáct mláďat ve čtyřech
hnízdech. Jedno hnízdo kroužkováno nebylo
a dvě sledovaná hnízdění nebyla úspěšná. Hlášení

o pohybu čápů dostává správa parku průběžně
z řady zemí. V loňském roce bylo nejvíce čápů
z Českého Švýcarska - celkem pět - zaznamenáno
v Izraeli.
(
(Tomáš
Salov))

Do města smíte se
psem jen na vodítku
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v Krásné Lípě upravuje obecně závazná vyhláška,
kterou vydalo zastupitelstvo město už na podzim
roku 2009. Tato vyhláška upravuje pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Krásná Lípa. Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška
je závazná pro všechny osoby, které jsou vlastníky
psa a další osoby, kterým byl pes svěřen nebo jej
doprovázejí, a které mají trvalé bydliště na území
obce, nebo se na území obce zdržují.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství:
- na veřejných prostranstvích v zastavěném území
města musí být pes veden na vodítku
- na sportovní a dětská hřiště, která jsou veřejně
přístupná bez omezení je vstup psů zakázán
Volné pobíhání psů je povoleno mimo zastavěnou
oblast. Porušení ustanovení této vyhlášky bude
posuzováno jako přestupek dle zvláštních zákonů.

Policejní sloupek
- přehled
za uplynulý měsíc
I za staré hadry může do basy
Staré oblečení, prázdné láhve od piva
a jiné drobnosti kradl neznámý v několika
chatkách v zahrádkářské kolonii v ulici
Karla Čapka. I přesto může být neznámý
poberta odsouzen až na tři roky odnětí
svobody pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody.
Kradl věci za desítky tisíc
Věci v celkové hodnotě 81.700,- Kč si
odnesl neznámý zloděj z rekreační chalupy
v Kyjově. Vzhledem ke vzniklé škodě mu
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až
pět let.
Vloupání šetří kriminálka
Stavební materiál a elektrické nářadí
určené ke stavbě v celkové hodnotě
207 tisíc korun zmizelo z rozestavěné
chalupy ve Vlčí Hoře. V letošním roce se
tak jedná o nejzávažnější případ krádeže
vloupání do rekreačního objektu, co se
týče vzniklé škody. Z tohoto důvodu věc
řeší Služba kriminální policie a vyšetřování
v Rumburku.
Ukradl LCD televizi
Aby
si
odnesl
LCD
televizor
s příslušenstvím a elektrické nářadí ze
zahrady a dílny vypáčil neznámý pachatel
vchodové dveře a vyboural zárubně dveří
v chodbě v chalupě v ulici Na Kopečku.
Konečně spadla klec
Nedal si pokoj a v trestné činnosti
pokračoval i přesto, že mu policisté
prokázali tři vloupání do rekreačních domů
v Dlouhém Dolu. Ke třem dřívějším mu
přibylo nových pět prokázaných vloupání
do rekreačních chalup ve stejné oblasti.
To již stačilo k tomu, aby byl nenechavý
ptáček zadržen a vzat do vazby.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od
17. srpna do 16. září evidovali třináct
trestných činů a čtyřicet přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Toxique bude
koncertovat v Lípě

České Švýcarsko o.p.s.
hledá posilu do svého
týmu
Na pozici Pracovník on-line marketingu/
Internetový specialista
Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, znalost NJ
na velmi dobré komunikativní úrovni (časté
jednání s německým dodavatelem i po telefonu),
nadstandardní znalost práce na PC a webovém
prostředí.
Strukturovaný životopis a motivační dopis (obojí
podmínkou) zašlete nejpozději do 30. 9. 2010
na adresu anna.selmekova@ceskesvycarsko.cz,
předpokládaný termín pohovoru je 4.-8. 10. 2010.
Nástup možný ihned. Více informací najdete
na www.ceskesvycarsko.cz/ops/volna-mista/ nebo
dostanete na tel. čísle 412 333 764 – kontaktní
osoba Ing. Anna Šelmeková.

Po rozeskákaných a rozjařených Francouzích,
roztancovaných
bruselských
byrokratech
a rozezpívaných návštěvnících světové výstavy
EXPO 2010 v Šanghaji se o totéž pražská formace
TOXIQUE pokusí při svém koncertu v Krásné Lípě.
Koncertovat se bude ve čtvrtek 7. října – v případě
příznivého počasí na náměstí, v opačném případě
v krásnolipském Kulturním domě.
Hudba TOXIQUE je plná jedovatě krásných
a nakažlivých zvuků, jejich melodie, motivy
a riffy dokáží svou lehkostí uchvátit nejednoho
posluchače. Jejich hudba jde napříč hudebními
žánry, sami členové tvrdí, že hrají hudbu na pomezí
retropopu, souljazzu a grooverocku.

Loutkový festival v Dolníí Poustevně
ě
V Dolní Poustevně se od pátku 24. září do neděle
26. září koná 12. ročník loutkového festivalu.
Slavnostního zahájení festivalu se v pátek v 19:00
ujme N.T.C. pěvecký sbor Gymnázia Rumburk, který
vystoupí v Národním domě v Dolní Poustevně.
V 19:30 se malým i velkým divákům představí
Divadlo Tramtárie z Olomouce s pohádkou
O pračlovíčkovi a ve 20:30 vystoupí Dagmar
Andrtová-Voňková.
Sobota 25. 9. Dolní Poustevna
10:00 O Sněhurce, Malé divadélko Praha,
v loutkovém divadle
14:00 Kašpárkova kouzelná kniha, Rolnička Šluknov,

v Národním domě
15:00 Cesta kolem světa, Matýsek Nový Bor,
v loutkovém divadle
17:00 Janek a kouzelná fazole, Naivní divadlo
Liberec, v Národním domě
Neděle 26.9. Dolní Poustevna
10:00 Vlk a sedm kůzlátek, Divadlo pana Patze
Bautzen, v loutkovém divadle
14:00 Kašpárek v pekle, loutkové divadlo Ivánek,
v loutkovém divadle
15:30 Horor, divadelní soubor Agentury Pondělí,
v loutkovém divadle

Úcta ke stáří s Yvetou

Zapomenuté sudetské
hřbitovy

Krásnolipský Sbor pro občanské záležitosti zve
v sobotu 9. září od 15:00 do Domu kultury všechny
své seniory na zábavné odpoledne s občerstvením.
Hrát bude oblíbená taneční hudba Peleton ze
Šluknova a těšit se mohou i na zajímavého hosta,
kterým bude legenda české populární hudby Yvetta Simonová.

Z pohádky do pohádky
Po velkém předchozím úspěchu a zhruba
po půlroční 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, choreografií
a známých hudebních melodií spolu se slečnami
Dolores, Stefany, Sofií 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

Na sobotu 25. září 2010 chystá České Švýcarsko,
o. p. s. netradiční akci s Názvem Černá paměť
krajiny. Jedná se o exkurzi po hřbitovech v okolí
Krásné Lípy – Sněžná, Krásný Buk a Kyjov, která
je naplánována v čase od 14:00 do 18:00 hodin.
O skoro zapomenuté historii těchto tajemných
míst se dozvíte z úst fundovaných průvodců, kteří
s Vámi budou objevovat příběhy tří hřbitovů.
Exkurze bude zakončena vernisáží výstavy frotáží
hřbitovních desek a koláží děčínského výtvarníka
a spisovatele Radka Fridricha „Černá paměť krajiny“
na zámku ve Šluknově.

Kostka učí němčinu
Kostka, o.s., přijímá přihlášky do jazykového kurzu
němčiny, který vede Miroslava Sidorr. Kurz bude
otevřen po naplnění kapacity – 5 až 6 lidí. Přihlásit
se můžete do úrovní: začátečník, mírně pokročilý,
středně pokročilý a pokročilý. Kurzy budou
probíhat jedenkrát týdně po hodině a půl po dobu
deseti týdnů.

FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografie
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se
objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře
správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu
a odpověď odevzdá v informačním středisku
na náměstí, nebo ji pošle na e-mailovou adresu
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na fotografii v čísle 384 byl roh hlavní budovy
Dětského domova.
Cenu – upomínkové předměty – získávají: paní
Jäckelová, Eva Podhorská a František Pavlík. Víte,
kde jsme fotografovali tentokrát?

Burza dětského
oblečení a hraček
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.
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Letošní folklorní festival byl plný tance, motorek, běhu i humoru
Popáté, během deseti let, přivítal nejsevernější kout České republiky Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství a staročeský jarmark. Zcela výjimečně se
tentokrát spojil se Dny Českého Švýcarska, setkáním majitelů motocyklů Čechie Böhmerland a Parkmaratonem.
Diváci mohli obdivovat umění souborů Simeria z Rumunska, Zoboru ze Slovenska, Oldšavy z Uherského Brodu s cimbálovou muzikou Olšava, cimbálové muziky
Jiřího Janouška z Prahy, Jiskry z Plzně a domácího Křiničánku a Lužičanu, naleštěné historické motocykly i vytříbený humor sexuloga.

Spojil sex s lidovou písní
O tom, že sex a lidová píseň k sobě mají velice blízko přišel posluchače přesvědčit i známý sexuolog Radim Uzel, který nad festivalem převzal záštitu. Navíc spojení
jeho přednášky s hudebním doprovodem cimbálové muziky Olšava se postaralo o výjimečnou atmosféru.
Folklorní program navíc podtrhl i doprovodný Staročeský jarmark s ukázkami lidových řemesel a výstava krásnolipského lidového roku folklorního souboru
Lužičan.
Mezinárodní folklorní festival uspořádal folklorní soubor Lužičan spolu s městem Krásná Lípa a Folklorním sdružením ČR v partnerství se Svazkem obcí Tolštejn
a Ústeckým krajem.
(Petr Semelka – ředitel festivalu)
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Parkmaraton 2010 naplnil očekávání
Kvůli povodním, které mimo jiné poničily silnici
ve Hřensku, byli organizátoři druhého ročníku
Parkmaratonu nuceni na poslední chvíli změnit
trasu běhu. Neběželo se tedy z Krásné Lípy
do německého Bad Schandau, ale namísto toho
se běžel okruh Krásná Lípa-Doubice - a to hned
čtyřikrát. Vítězem hlavního závodu se stal Petr
Pinďák s časem 3:06:17 a po Daňkově zatáčce, která
je pojmenována po loňském vítězi Parkmaratonu,
tak má Krásná Lípa Pinďákovu zatáčku na počest
vítěze letošního.
Parkmaraton 2010 se stal výjimečným i pro
Miroslava Ostrého, který v Krásné Lípě zaběhl
svůj stý maratón. I přes veškeré překážky, které
letošní Parkmaraton provázely, se závod vydařil.
Zásluhu na tom mají všichni ti, kteří se na přípravě
Parkmaratonu podíleli, zejména Město Krásná Lípa,
zaměstnanci jeho Technických služeb a dobrovolní
hasiči města Krásná Lípa. Těšíme se na další
ročník, a již dnes plánujeme velké překvapení pro
nejmenší běžce.

(Petr Novák, ředitel závodu)

Koncert pro přírodu přilákal tisícovku otužilých diváků
Desáté výročí založení oslavil Národní park České
Švýcarsko benefičním Koncertem pro přírodu
s Bratry Ebenovými a předkapelou Botafogo
z pražského Studia Ypsilon.
V sobotu 4. září se na krásnolipském náměstí
sešlo více než tisíc diváků, kteří i přes chladné,
typicky podzimní počasí prokázali vztah k přírodě
i dobrý hudební vkus. Ostatně s přírodou byli
spojeni i hosté, kteří s podia přednesli svou
gratulaci nejmladšímu národnímu parku u nás.
Mezi gratulanty byl zástupce Evropské komise
a bývalý ministr životního prostředí Ladislav
Miko, současná náměstkyně ministra životního
prostředí Rut Bízková, nebo ředitel Národního
parku České Švýcarsko Pavel Benda. Moderátorem
koncertu byl, jak jinak, popularizátor přírody

a vědy Vladimír Kořen, který se hned v úvodním
rozhovoru se starostou města Zbyňkem Linhartem
vyznal ze svého vztahu ke krajině Českého
Švýcarska a věnoval do dražby, jejíž výtěžek
putoval na obnovu povodněmi postižené oblasti
parku, vzácnou zkamenělinu, pocházející právě
z této lokality. Starosta nezůstal pozadu a přidal
do dražby své křeslo. Náměstkyně Rut Bízková
věnovala do dražby vánoční přání od britského
prince Charlese, ředitel Benda zase preparovaného
ledňáčka „v letu“. Následným licitováním se podařilo
získat nádherných 12.300,- Kč. Koncert pro přírodu
byl zřejmě posledním zdrojem tepla v tomto roce.
Energie, která sálala z účinkujících, totiž dokázala
udržet plné náměstí dlouho do noci a to i přes to, že
teploměr ukazoval sotva pár dílků nad nulou.

V září na Šluknovsku září Böhmerlandy
Stejně jako v letech minulých, i letošní první
zářijovou sobotu projely Šluknovským
výběžkem a Krásnou Lípou nejdelší motocykly
světa – Čechie-Böhmerlandy. Spanilá jízda těchto
nablýskaných motorových kol měla i letos několik
zastávek. Tradiční okružní
jízda motocyklů Čechie po výběžku začala
u doubického hotelu Jef a první zastávka byla
na krásnolipském náměstí. Tyto úžasné stroje v roce
1925 v dílně na zahradě vily Hielle
začal vyrábět mechanik Albin Hugo Liebisch.
A stejně tradičně nechyběla ani zastávka
v Kunraticích u Šluknova, kam se výroba tohoto
p
p
p
kuriózního dopravního
prostředku
přestěhovala.
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Děti pekly štrůdl vyhrál čokoládový
s banánem
Čokoládový štrůdl s banánem – tak přesně ten
na plné čáře vyhrál mezi dětmi z Amari klubu, které
se v T-klubu pustily do pečení závinů z listového
těsta. Každý, kdo chtěl, si sám vyválel těsto a vybral
si, čím si svůj závin naplní. A vyhrávala čokoláda
s banánem. Něco se snědlo na místě a něco se
odneslo domů ochutnat maminkám a tatínkům.
(Petra Vrajová, terénní pracovnice Krásné Lípy)

Program kina Kulturního domu
Krásná Lípa
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

2010

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

KÁJÍNEK
středa 6. 10.
Vstupné 60,- Kč
od 18:00 hod.
Ambiciózní kriminální thriller o nejslavnějším českém
nájemném vrahovi (nebo ne?), který otřásl kiny
i některými diváky. 107 min.
Mládeži přístupno od 15-ti let.

AGORA
středa 13. 10.
Vstupné 60,- Kč
od 18:00 hod.
Osud jedné ženy v době střetu kultur. Píše se rok 391
po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou již upadajícího římského impéria. 106 min.
Mládeži přístupno od 12-ti let.

S prázdninami se loučí v září
Tradičně v září se krásnolipští školáci loučí
s prázdninami. A ač se všichni obávali zrádného
počasí, již od rána na ně z oblohy vykukovalo
sluníčko. Akci, na kterou se dostavila spousta rodičů
a jejich ratolestí, zahájila ředitelka školy Ivana
Preyová společně s moderátorem Miroslavem
Brabníkem. A stejně jako v minulosti se rodiče
společně s dětmi pokoušeli vyhrát pro svoji třídu
nějakou tu kačku. Letos se hrálo o finanční odměnu
ve výši:
1. místo – 2 500,- Kč, 2.místo -1 500,- Kč a 3.místo
– 1 000,- Kč. Takže motivace byla opět více než
LÁKAVÁ. Rodiče museli se svými dětmi absolvovat
třináct stanovišť - na každém z nich je čekala nějaká

sportovní disciplína. Dohromady se utvořilo dvacet
sedm družstev, což sice nepokořilo rekord, ale navíc
se vytvořilo i jedno družstvo speciální – složené
z bývalých žáků naší školy.
A jak to celé dopadlo?
Pořadí (5. – 8. ročníky)
1. místo – (7.B)
2. místo – (6.A)
3. místo – (6.B)
Pořadí (1. – 4. ročníky)
1. místo – (3.A)
2. místo – (4.B)
3. místo – (2.)
(M. Sieber, m.alf)

Netopýři přilákali stovku zvídavých návštěvníků
Zhruba stovka účastníků, převážně rodičů
s dětmi, navštívila Evropskou noc pro netopýry
v Českém Švýcarsku. Ochranáři pro zájemce
o život netopýrů připravili pestrý program složený
z přednášky, ukázek vybavení speleologů i soutěží
a her. Vyvrcholením programu pak byla návštěva
historické dopravní štoly na Vápence u Krásné Lípy
a ukázka živého netopýra. Právě lokalita Vápenka
poskytuje řadě netopýrů ideální životní prostor.
„Netopýři jsou zajímaví, užiteční a především velmi
ohrožení tvorové,“ řekl Jakub Juda z oddělení

vztahů s veřejností při Správě NP České Švýcarsko.
Dodal, že v minulých desetiletích u nás netopýrů
dramaticky ubylo. Noc pro netopýry měla proto
veřejnosti ukázat, že v přírodě mají nezastupitelné
místo.
V Českém Švýcarsku se Noc pro netopýry poprvé
uskutečnila v loňském roce. V reakci na velký zájem
veřejnosti bude správa parku Noci pro netopýry
pořádat i v příštích letech.
(Tomáš Salov, mluvčí NP České Švýcarsko)
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Krásnolipák kandiduje na senátora
Není to každý den, aby člověk, tak blízký Krásné Lípě, kandidoval
do Senátu České republiky.
Jan Eichler sice žije v Ústí nad Labem, ale jeho pracovní
i soukromé aktivity jej často „vrací“ do rodné Krásné Lípy. Pečuje
zde o svého otce, řídí tu terénní základnu ČSOP Tilia Krásný
Buk, kde se pořádají ekovýchovné i turistické akce pro dětskou
i dospělou veřejnost.
Před blížícími se senátními volbami jsem Honzu požádal o krátký
rozhovor.
Známe se už nějakou dobu, ale musím přiznat, že jsi mě svou
kandidaturou do Senátu trochu překvapil. Vím, že jsi aktivní
v mnoha neziskových organizacích a občanských sdruženích,
co Tě vede do takové oficiální politické struktury jako je Senát
České republiky?
„Jedním slovem lobbying, a to ve prospěch dětí a mládeže. Jsem
nezávislý kandidát za Stranu zdraví, sportu, prosperity a moc
se mi líbí složení kreativních lidí v této straně i náš společný
program. Jde především o zdraví, rozvoj města i okresu, sport
a děti a mládež. Tato témata jsou mi blízká. Pokud budu moci
pomoci i naší Krásné Lípě, pak to rád udělám, jako jsem to dělával
doposud. Rodné kořeny se nedají vytrhnout.“
Vzhledem k Tvé profesi pedagoga je logické, že i případné
angažmá v Senátu využiješ ve prospěch výchovy dětí
a mládeže. Co konkrétního můžeš svým voličům slíbit, pokud
budeš zvolen?
„Především bych rád ovlivnil legislativu v této oblasti ve prospěch
ochránců, hasičů, junáků apod. Také bych rád lobboval za to,
aby do oblasti dětí a mládeže šel ze státního rozpočtu větší
balík peněz. Velkým tématem je také přerozdělování prostředků
z EU. Budu lobbovat za to, aby tyto prostředky šly do regionů
skutečně postižených – a tím severní Čechy jistě jsou. Myslím
si, že Praha, střední Čechy nebo jižní Morava jsou dostatečně
bohaté regiony. Ty finanční pomoc potřebují výrazně menší než
náš kraj a podívejte se, kam šlo kolik prostředků. A čím to bylo
způsobeno? Prostě poslanci i senátoři za příslušné kraje uměli
lépe prosazovat zájmy svých regionů. Rád bych také podpořil
neziskový sektor.“
Ústecký region mi připadne v republikových strukturách stále
jaksi ztracen, opomíjen.
Cítíš to také tak?
„V předchozí odpovědi jsem to jasně dal najevo. Máme dobré
projekty a velmi potřebné, chybí nám však skutečně zapálení
lobbyisté, kteří nehledí pouze na svůj vlastní zájem, ale především
na potřeby svého regionu. Doufám, že v tom nezklamu. Bohužel
mám však dojem, že barva modrá i oranžová má větší propagaci
v okrese Ústí nad Labem a já pak budu moci těžko něco ovlivnit.
Ale nevzdávám se a věřím, že si k lidem v okrese Ústí nad Labem
cestu najdu.“
Jak prosím Tě stíháš všechny své aktivity? Řídíš Klub českých
turistů Ústeckého kraje, Asociaci neziskových organizací
Ústeckého kraje, Ústeckou krajskou radu dětí a mládeže, ČSOP

Tilia apod., před nedávnem jsme Tě mohli vidět i jako vcelku
erudovaného kuchaře v televizním pořadu Prostřeno, teď ta
kandidatura…
Mám to asi trochu v krvi. To především po rodičích. Hlavně
naše mamka byla dobrá pořadatelka, táta umí práci také dobře
organizovat, i když by to do něj nikdo neřekl. O jeho tátovi
nemluvě. Můj děda byl skutečně silnou osobností. A pak jsem
měl v Krásné Lípě na základní škole řadu skutečně vynikajících
učitelů a učitelek – Vavřínová, Svárovský, Svárovská, Jindra s celou
rodinou, Kočová, Jarolímková, Sudek, Jarolímek a spoustu dalších
– to byl skutečně základ nadšených a erudovaných lidí, kteří nás
nadchli pro vše dobré. Nerad bych zapomněl na rodinu Hauserů,
kde jsem nasával zajímavé informace i názory a na oplátku jsem
se o ně téměř 10 let staral. Jistě mě ovlivnili i učitelé rumburského
gymnázia – Kokeš, Havlena, Tůma, Beránek, Kaluha a spousta
dalších. Prostě - měl jsem v životě štěstí na dobré lidi. Spousty
dobrých lidí jsem poznal i v ochraně přírody např. Ambrozka,
Moldana i v turistice Peterku, Hiekeho, Stráského. Prostě,
od všech jsem se něco dobrého naučil, a když mě pak oslovili,
zda bych nešel spolek podpořit, tak jsem neuměl odmítnout.
Vařit jsem se naučil doma, naše mamka byla asi nejlepší
šéfkuchařkou na světě. Na její štrúdl jezdili ministři i poslanci
z celé ČR, po její smrti jsem zatím tak dobrý štrúdl nejedl. Ta
nás všechny 3 děti (mám setru a měl jsem bratra) učila odmala
vařit. Další školu vaření jsem dostal na táborech a víkendovkách
a nakonec jsem zjistil, že si u vaření skutečně odpočinu. A také
mám bezvadný pocit, když všem chutná a chodí si přidávat.
Do pořadu jsem šel nedobrovolně – byl jsem ukecán.“
Výchově dětí se věnuješ více jak tři desítky let. Dokázal
bys´odhadnout kolik dětí už prošlo Tvými oddíly a kroužky?
„ Žiji velmi rychle a čísla se mi z paměti postupně vytrácejí. Vím,
že jsou to tisícovky, ale spočítané to nemám. Spíše mě těší, že se
všichni v dobrém hlásí, že mi do oddílu chodí jejich děti a že jsem
v nich zanechal dobrý vztah k přírodě, k lidem i k prostředí, které
nás obklopuje. Oddílem mi prošel i současný starosta Krásné Lípy
a musím říci, že už jako kluk byl ke všemu velmi vnímavý a když
pozoruji dění v Krásné Lípě, tak musím konstatovat, že patří
v celé historii města mezi ty nejúspěšnější a má také opravdu
dobrý vztah k lidem i k prostředí.“
Kdy a jak odpočíváš?
„Nejraději jdu ven do lesa, na pochod a fotím. Jsem takový
paparazi. Rád cestuji i do zahraničí, ale vůbec nepohrdnu
výlety tady u nás. Je toho moc, co bych ještě rád poznal a viděl.
Po náročném dni, je jich většina v týdnu, rád utíkám večer
do sauny. Mám to místo večeře a zde skutečně načerpám
potřebnou energii na další den.“
Co chystáš v Krásné Lípě? Tenhle víkend jsi uklízel s dětmi
kolem Křinice, tradičně společně sázíme aleje…
„Máme za sebou úspěšný víkend v uklízení i pěknou
koloběžkyádu. Příště přijedeme sázet stromy a užít si podzimní
barvy našich kopců, prostě radost…“
Děkuji za rozhovor. J. Kolář
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Malí fotbalisté soupeře rozdrtili
Ve druhém kole jsme doma přivítali mužstvo
Vilémov „A“. Čekali jsme silného soupeře a navíc
jsme měli složit reparát za propadák v Boleticích.
Ještě navíc onemocněl hráč základní sestavy a pilíř
obrany – Rýsler Tomáš. A tak se nastoupilo v této
sestavě: v bráně Vokoun Tomáš, v obraně dvojice
Hroník - Filip a ze zálohy stáhnutý Kaipr Honza.
Do zálohy byli postaveni Šmalcl Vlastík, Kaštánek
Petr a s kapitánskou páskou Král Libor. V útoku
se měli pohybovat Grundza Ivo a osvědčený
Alfery Tomáš. Na střídačce byli připraveni Lakatoš
Kevin a nový hráč, který si poprvé vyzkoušel i hru
v mistrovském utkání, Burkoň Pepa.
Naši hráči hned od úvodního hvizdu doslova vlétli

do zápasu, předváděli hru, kterou mnohokrát
ocenili nejen trenéři, ale i diváci. Výsledkem
předváděné hry byl brankostroj, který začal
v 5. minutě. První a druhou branku dal Alfery, další
dvě branky přidal Grundza a další dvě Kaštánek.
Co víc si přát od útočníků a krajního útočného
záložníka! Všechny branky 1. poločasu padaly
v rozmzí 2-3 minut, takže bylo opravdu na co se
dívat.
Ve druhém poločasu zavelel ke zvýšení skóre
opět Alfery a opět dvěmi brankami. Po tomto
náskoku již některí hráči ztráceli vyšší nasazení
a koncentrovanost a dovolili soupeřům i zaútočit.
Pravda, soupeři se nedostali k ohrožení branky,

takže Vokoun v bráně nemohl ukázat jak napraví
výkon z minulého týdne. Přesto 10 minut před
koncem jsme obdrželi branku a to po nešťastném
odražení balónu od domácího hráče. Poslední,
kdo dával branku byl Kaipr, který si chtěl z málo
zaměstnané obrany taky zaútočit, i když tím vznikly
někdy problémy se zastavením zakládajícího útoku
soupeře.
Takže zápas skončil vítězstvím 9:1 a vytoužených
10 branek jsme vstřelili my. Za první půli si zaslouží
všichni hráči pochvalné ocenění přesto, že soupeř
byl z té slabší kategorie. Naši hráči hráli kolektivně
a efektivně. Jen tak dál!

Fotbalová přípravka bodovala i ve třetím kole!

Naši nejmenší fotbalisti jeli v sobotu 18.9.2010
na hřiště do Benešova nad Ploučnicí. Cestou měli
aspoň čas trenéři vymýšlet složení, resp. rozložení

Na koloběžkáh závodili
velcí i malí
Stejně jako v minulosti se i letošní jedno zářijové
odpoledne proměnila cyklostezka u rybníka Cimrák
v závodní okruh koloběžkové rallye. Závodit přišly
nejen děti, na start závodu se postavili i dospělí,
kteří je doprovázeli. Všichni museli absolvovat
zhruba dvousetmetrovou
překážkovou trať. Ne všichni ji ovšem zdolali
na koloběžkách, někteří nazuli kolečkové
brusle, někteří si připravený slalom vystřihli
třeba i na kolech. Již čtvrtý ročník krásnolipské
koloběžkyjády společně připravili Český svaz
ochránců přírody Tilia a Klub cyklistiky.
Kompletní výsledky najdete na www.csoptilia.
unas.cz, na téže adrese ve fotogalerii najdete
i fotografie z akce.

základní sedmičky. Odjíždělo nás pouze 9, takže
pouze s jedním hráčem na střídání, navíc s jedním
hráčem, který ještě nikdy nehrál zápas (Zdeněk
Debnár). Neodjeli Rýsler (nemoc), Grunza Ivo
(zájezd), Šmalcl Vlastík. Střídačku tedy obsadil Kevin
Lakatoš. Do útoku se postavil ke stálici, Tomášovi
Alferymu, mladý a nejmenší hráč na hřišti - Jára
Svátek (přesto, že byl nejmenší a asi nejmladší,
svoje si odehrál).V záloze vedle dvou základních
hráčů, Krále Libora a Kaštánka Petra, nastoupil
nový hráč- Zdeněk Debnár. Protože trenéři nechtěli
riskovat jeho záskok do obrany, byl do ní „stažen“
záložník Kaipr Honza. Vedle něj se postavil stále se
zaučující Filip Hroník.
Protože i domácí nastoupili v minimálním počtu,
museli se všichni hráči jednak vydat ze všech
svých sil, jednak ukázat, jak na tom skutečně jsou.
Úvod zápasu se nám vydařil, když nám pomohl
domácí obránce, který dal malou „malou domů“
a Alfery míč doběhl a brankaři nedal šanci. Vedli
jsme 1:0 a několik minut poté náš brankař, Vokoun
Kuba, vychytal samostatný nájezd domácího
útočníka. Bohužel - v 17. minutě už ale domácí také
skórovali. Postupně domácí začali hru ovládat, naši

hráči začali zmatkovat, nevěděli kam dřív skočit
(doběhnout). Přesto se nám podařilo do konce
poločasu vsítit další dvě branky, jednu přidal
Alfery T., třetí branka padla po teči domácího hráče
(po rohu, který zahrával Alfery). Nejenže tento hráč
byl vidět z důvodu, že nosil kapitánskou pásku, ale
byl vidět na celém hřišti svým výborným výkonem,
nasazením a zaujetím. Pouze menší drobná vada
na jeho výkonu je nepřihrávání spoluhráčům.
Druhý poločas by se dal popsat tak, že hráli
pouze domácí hráči proti hlasivkám hostujících
trenérů, kteří „navigovali“ na dálku dezorientované
hráče. Bylo téměř otázkou času, kdy domácí
začnou střílet branky. Naštěstí se jim podařila dát
pouze jedna, takže jsme uhráli 3 body. Naši hráči si
vyzkoušeli sáhnout nejen na dno svých fyzických
sil, ale i na dno psychických sil. Věřme, že takovéto
tlaky nebudeme muset již absolvovat, a hráči opět
předvedou svůj vynikající výkon z 2. kola. Nebo že
by jim svědčil domácí trávník? Na to se můžeme
všichni přijít podívat 26.9..2010, kdy k nám přijedou
borci z Malšovic.
(Miroslav Kaštánek)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 72. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 09.09.2010
I. Hlavní program
Zasedání ZM
Usnesení RM č. 72 - 01
RM projednala přípravu jednání 24. zasedání
ZM dne 16. 9. 2010 a jeho hlavní program:
- Zpráva o hospodaření města za 1. pololetí
2010
- Zprávy výborů ZM
- Prezentace Kostka Krásná Lípa, p. o.
Nový zdroj vytápění na sídlišti, zpracování
bioodpadu
Usnesení RM č. 72 - 02
RM projednala dopis ředitele firmy Uniles
a.s. Rumburk a průběh předchozích jednání
ve věci:
A) vytvoření nového paralelního zdroje
vytápění na sídlišti v centrální kotelně
a možností dlouhodobého vztahu s městem
co by majitelem celého zařízení
B) kompostovací linky na zpracování tzv.
bioodpadů resp. biopaliva
RM ukládá starostovi města připravit
ve spolupráci s firmou podrobnější podklady
pro technické, smluvní a další ujednání.
II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 72 - 03
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
2951/2 o výměře 141 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Čeňku a Ivetě
Kosinovým, Krásná Lípa, Dukelská 18 za cenu
4 935 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 72 - 04
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
829 o výměře 994 m2 k. ú. Vlčí Hora za účelem
zřízení zahrady Pavlu Jandovi, Varnsdorf, Lesní
652 za cenu 23 900 Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 72 - 05
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
557/1 o výměře 72 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Blance Hnutové,
Krásná Lípa, Varnsdorfská 22 za cenu 1 440 Kč.
Kupující uhradí věškeré náklady s prodejem
spojené.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 72 - 06
RM schvaluje pronájem p. p. č. 723 o výměře
142 m2 a st. p. č. 528 o výměře 123 m2, vše
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Walteru Luhovi, Krásná Lípa, Varnsdorfská
55 za podmínky úhrady dluhu vůči městu
v termínu do 15. 10. 2010. V případě
neuhrazení dluhu vůči městu ukládá RM
Vladimíře Doškové zajistit vyklizení pozemku.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 72 - 07
RM schvaluje pronájem p. p. č. 580/1
o výměře 1323 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
za účelem zřízení zahrady Vladislavu Holému,
Plzeň, U Českého dvora 21 za podmínky, že
na pozemku nebudou vysazovány dřeviny
a okrasné keře a povolovány stavby.

Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 72 - 08
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2259/4
o výměře 55 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Adéle Vrbické, Krásná Lípa,
Stradalova 25.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 72 - 09
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu
pozemku č. 2008/23/15 - 35, nájemce
Občanské sdružení Nobilis Tilia, Krásná Lípa,
Zahrady 35, kterým se doba nájmu prodlužuje
do 31. 12. 2022.
Změna Katastrální hranice
Usnesení RM č. 72 - 10
RM doporučuje ZM schválit změnu průběhu
katastrální hranice k. ú. Zahrady – Krásný Buk
dle GP č. 762-504-84 vyhotoveném pro k. ú.
Krásný Buk a Zahrady dne 3. 5. 1984.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 72 - 11
RM doporučuje ZM schválit směnu části
p. p. č. 2924/4 o výměře 20 m2 a části p. p. č.
2929 o výměře 5 m2 za část p. p. č. 408/1
o výměře 7 m2 a část st. p. č. 301/1 o výměře
7 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Ing. Pavlem
Olejárem a MUDr. Tomášem Olejárem, Krásná
Lípa, Frindova 5. Rozdíl výměr bude účtován
částkou 20 Kč/m2.
Souhlas se změnou využití pozemku pekárna
Usnesení RM č. 72 - 12
RM doporučuje ZM schválit změnu využití
části p. p. č. 346/3 k.ú. Krásná Lípa o výměře 5
m2, k. ú. Krásná Lípa ze zahrady na zastavěnou
plochu ve prospěch manželů Aleny a Jiřího
Šedivých za účelem přístavby pekárny.
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 72 - 13
RM schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč Jindřich
Milcovi, Krásná Lípa, Havlíčkova 34.
Postup ve věci prodeje a užívání
nemovitostí
Usnesení RM č. 72 - 14
RM doporučuje ZM zrušit Postup ve věci
prodeje nemovitostí ve vlastnictví města
Krásná Lípa ze dne 27. 3. 2009 a schválit nový,
dle předloženého návrhu, s účinností od 17. 9.
2010.
III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 72 - 15
RM schvaluje Ing. Pavlu Ruthovi a JUDr. Evě
Ruthové, Varnsdorf, Zhořelecká 367 podnájem
bytu č. 15, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a
pro Veroniku Stachovou a jejího syna Jakuba
Stacha, bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1065/32.
Bleší trhy
Usnesení RM č. 72 - 16
RM schvaluje pořádání Blešího trhu organizací
Kostka Krásná Lípa p. o. 1x měsíčně v sobotu
od 8 do 12 hod. v prostoru chodby v přízemí
Domu služeb, Krásná Lípa, Masarykova 1094/4
s platností od 18. 9. 2010. RM schvaluje
bezplatné zapůjčení uvedeného prostoru
na pořádání Bleších trhů za podmínky úklidu

prostoru po ukončení akce a zajištění pořádku
během konání akce.
Objekty
Usnesení RM č. 72 - 17
RM schvaluje v souvislosti s opravou rozhledny
na Vlčí Hoře:
1) Dodatek č.1 ke SOD č. 2010/11/28 - 228
na provedení prací s Lubošem Zemanem,
V Podhájí 234/1, Rumburk, IČ 47272724, dle
předloženého návrhu.
2) Navýšení nákupu materiálu o 35 500 Kč.
RM doporučuje ZM navýšení rozpočtu města
této položky z rozpočtové rezervy.
Objekty
Usnesení RM č. 72 - 18
RM schvaluje nabídku firmy Euro-Jordán s.r.o.,
Ulehlova 36, Podivín na výměnu vchodových
dveří v objektu Nemocniční 1137/6, dle
předloženého návrhu.
Opravy, rekonstrukce a investice na rok
2010
Usnesení RM č. 72 - 19
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a investice
na rok 2010 na objektech města, dle
předloženého návrhu a předložených smluv.
Uzavírání smluv
Usnesení RM č. 72 - 20
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru
majetkového a civilně správního, k uzavírání
smluv o připojení s firmou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, Děčín 4 a smluv o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí
s firmou ČEZ Prodej s. r. o., Duhová 1/425,
Praha 4.
Uzavírání smluv
Usnesení RM č. 72 - 21
RM pověřuje Petra Olivu, vedoucího odboru
majetkového a civilně správního, k uzavírání
smluv na dodávku plynu s firmou RWE Energie
a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
Žádosti ZŠ a MŠ
Usnesení RM č. 72 - 22
RM doporučuje ZM schválit žádosti
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Krásná Lípa (dále jen ZŠ a MŠ)
a uvolnění částky z investičního rozpočtu
města Krásná Lípa pro rok 2010 účelové
dotace pro ZŠ a MŠ v celkové výši 500 000 Kč
z toho:
1) na akci Oprava rozvodů vody, omítek
a obkladů a výměna zdroje TUV v objektu
Školní jídelny ve výši 211 200 Kč,
2) na akci Oprava části střešní krytiny
na objektu Školní družiny ve výši 85 437 Kč,
3) uvolnění částky 203 363 Kč do investičního
fondu ZŠ a MŠ (fondu reprodukce majetku
- účet 916) s tím, že tyto finanční prostředky
budou použity na financování zateplení
budov ŠD a ŠJ.
RM pověřuje vedoucího OMCS k dozoru nad
provedením prací.
Použití finančních prostředků podléhá
vyúčtování.
Souhlas s legalizací stavby na pozemku
města
Usnesení RM č. 72 - 23
RM souhlasí s vydáním písemného souhlasu
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panu Belovi Surmajovi s legalizací zděného
přístavku k domu č. p. 213/6, ul. Alšova, který
je postaven na pozemku města Krásná Lípa
p. p. č. 541/1 za podmínky uhrazení všech
dluhů vůči městu.
Souhlas s legalizací stavby na pozemku
města
Usnesení RM č. 72 - 24
RM souhlasí s vydáním písemného souhlasu
panu Josefu Trnkovi s legalizací zděné kůlny,
která je částečně postavena na pozemku
města Krásná Lípa p. p. č. 2761 k. ú. Krásná
Lípa. Vydání souhlasu je podmíněno
pronájmem jmenovaného pozemku do doby
jeho odkoupení.
Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 72 - 25
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ
27232425, na uložení zemního kabelu NN
do místní komunikace v ulici Wolkerova pro
novostavbu RD pí. Vařilové.
Smlouva o provedení stavby na pozemku
Usnesení RM č. 72 - 26
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení
stavby na pozemku města Krásná Lípa
za účelem vybudování vodovodní přípojky
pro dům č. p. 489 v ulici Pivovarská.
Rekonstrukce kaple ve Vlčí Hoře
Usnesení RM č. 72 - 27
RM projednala průběh rekonstrukce kaple
ve Vlčí Hoře prováděný technickými službami
města a projektem o. p. s. České Švýcarsko
a doporučuje ZM schválit navýšení finančních
prostředků o 100 tis. Kč na dokončení vnějších
a vnitřních částí stavby (osvětlení, dveře,
schodiště, nátěr věžičky, atp.).
Dětské hřiště na sídlišti po bývalé ČOV
Usnesení RM č. 72 - 28
RM projednala návrhy úprav původní
projektové
dokumentace
rekonstrukce
prostoru bývalé ČOV pod sídlištěm a schvaluje
zahájení přípravných prací na vytvoření
dětského hřiště vč. dětského hradu a plochy
na míčové hry. RM ukládá starostovi města
připravit podklady pro závazné objednání
dětských prvků.
o. p. s. České Švýcarsko
Usnesení RM č. 72 - 29
RM projednala další zápis z jednání zakladatelů
o. p. s. České Švýcarsko a snahy některých
aktérů.
RM bere na vědomí dopis pana Vonky
ve věci tzv. přistoupení dalšího zakladatele
a navrhuje ZM neschválit jednání se snahami
o přistoupení dalších zakladatelů společnosti.
RM projednala obsazení míst ve Správní radě
o. p. s. a schvaluje jmenování RNDr. Lubomíra
Parohy, bytem Hřensko v případě, že počet
členů SR se nebude snižovat na devět.
Tzv. romští a jiní asistenti
Usnesení RM č. 72 - 30
RM projednala informace o způsobech
zapojování nejrůznějších lidí a tzv. romských
asistentů do činností úřadů a placených
nesystémově státem. RM ukládá Janě Gálové
zjistit podrobnější náplně a další informace
ve vztahu působnosti v Krásné Lípě.
Rekonstrukce Centra sociální integrace
Usnesení RM č. 72 - 31

23. září 2010
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 2010/11/26 - 2 mezi městem Krásná Lípa
a Ing. arch. Liborem Králem, dle předloženého
návrhu.

RM schvaluje žádost Základní školy v Krásné
Lípě na bezplatné užívání travnatého hřiště
za účelem výuky (ukázky dravců) dne 16. 9.
2010 od 9.00 do 12.00 hod.

Terénní práce
Usnesení RM č. 72 - 32
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti
o dotaci na terénní práci pro rok 2011 u Rady
vlády ČR.
RM doporučuje ZM schválit spolupodíl města
ve výši 30% z celkové částky projektu do výše
max. 100 000 Kč.

Pronájem NP na volby do ZO 2010
Usnesení RM č. 72 - 41
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. 2010/22/29 - 292 na pronájem
volební místnosti s Nobilis Tilia, s.r.o., Vlčí Hora.
RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. 2010/22/29 - 291 na pronájem
volebních místonstí s o.s. Rodiče pro školu.

Příprava výstavby RD
Usnesení RM č. 72 - 33
RM bere na vědomí Dodatek č. 1 SOD č.
2009/11/14 - 321, kterým se dle původní
nabídky zajišťuje dopracování studie
výstavby RD v lokalitě Křižíkova II na úroveň
dokumentace pro územní rozhodnutí vč.
obstarání předmětného ÚR.

Akce města
Usnesení RM č. 72 - 42
RM projednala průběh akce Dny ČŠ konané
dne 4. 9. 2010 a schvaluje přípravu koncertu
plánovaného na říjen 2010.

Zásady spolupráce mezi městem Krásná
Lípa a SDH Krásná Lípa
Usnesení RM č. 72 - 34
RM doporučuje ZM schválit Zásady spolupráce
mezi městem Krásná Lípa a SDH Krásná Lípa
v předloženém znění.
Obecně závazné vyhlášky
Usnesení RM č. 72 - 35
RM doporučuje ZM schválit změnu přílohy
č. 1 k OZV č. 2/2008 o zákazu konzumace
alkoholických
nápojů
na
veřejném
prostranství, dle předloženého návrhu.
Sportovní areál - mimořádná inventarizace
Usnesení RM č. 72 - 36
RM doporučuje ZM převedení majetku
a aktivit sportovního areálu na p. o. Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa s účinností
od 1. 10. 2010.
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační komise)
k provedení mimořádné inventarizace
majetku ve Sportovním areálu příspěvkové
organizace RELAX Krásná Lípa ve složení
za město předseda Petr Oliva a členy za RELAX
Krásná Lípa Anna Šikýřová, Jan Kolář a za ZŠ
a MŠ Krásná Lípa Mgr. Eva Salovová a ukládá
DIK v tomto složení provést k 29. 9. 2010
mimořádnou inventarizaci majetku.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa
pro rok 2010
Usnesení RM č. 72 - 37
RM odvolává Janu Kebortovou z inventarizační
komise pro rok 2010 k provedení inventarizace
zásob MěÚ a do této inventarizační komise
jmenuje s okamžitou platností nového člena
Lenku Hrobárovou.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa
pro rok 2010
Usnesení RM č. 72 - 38
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační komise)
k provedení řádné inventarizace majetku
v Továrně, kde předsedou je Petr Oliva a členy
Jan Kolář a Anna Šikýřová a ukládá DIK
v tomto složení provést k 31. 12. 2010 řádnou
inventarizaci majetku.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 72 - 39
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Užívání travnatého hřiště.
Usnesení RM č. 72 - 40

Jmenování a odvolání z komisí RM
Usnesení RM č. 72 - 43
RM jmenuje členy Skupiny pro odstraňování
sociálního vyloučení Miroslava Řebíčka
a Jiřího Horčičku.
Kronika města
Usnesení RM č. 72 - 44
RM schvaluje zápis do kroniky města
předložené kronikářem Ivanem Jaklem
za měsíc červenec 2010, včetně příloh.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Studie záplavového území,
- Žádost o řešení protipovodňových opatření
v ulici Rooseveltova,
- Žádost o dotaci na výstavbu objektu Lípa
centrum - Aparthotel a časové aktualizování
smluv,
- Nabídka na výstavbu a provozování
biokotelny,
vybudování
ekologické
kompostárny,
- Technické zprávy k drobným sakrálním
památkám v ČŠ,
- Opravy mostu po povodni Dlouhý Důl,
- Sportovní areál - přístavek bufetu,
- Plnění pracovních povinností správce
fotbalového stadionu,
- Zpráva o prodeji nemovitosti č. p. 49, k. ú.
Kyjov,
- Žádost na koupi objektu Restaurace pod
kostelem, Křinické nám. 7/12,
- Žádost o vyřešení problému s neposekaným
travnatým porostem u domu s pečovatelskou
službou,
- Návštěvnost knihovny a internetu Krásná
Lípa,
- Životní jubileum Ing. Karla Hiekeho,
- Stížnost na výběrové řízení na zhotovení knih
a brožur v Rumburku a v o. p. s. ČŠ,
- Nabídka dvojjazyčného top magazinu,
- Stížnost B. Cveklové na problematiku VO
na Sněžné,
- Zápis a usnesení ze schůze Sdružení pro
rozvoj Šluknovska ze dne 4. 6. 2010.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 35. schůzky finančního výboru ze dne
31. 8. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti
ze dne 6. 9. 2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 30. 8.
2010.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart
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