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Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 25. listopadu
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 11. listopadu

4,- Kč

V Krásné Lípě
rostou stromy
přátelství
Stromy přátelství od uplynulého víkendu rostou
v Krásné Lípě. Společně je tam zasadily děti
z Ústí nad Labem a Chemnitz, které se společně
poznávají díky projektu Vyrůstat a srůstat v saskočeském pohraničí. Nově vysazených stromů je
osm a tradičně se v Krásné Lípě vysazují v rámci
světového Dne stromů.
(vik)

České Švýcarsko láká turisty
i na podzim a v zimě
Začátkem podzimu proběhla první podzimní část
celoplošné marketingové kampaně, prezentující
České Švýcarsko jako jedinečnou turistickou
destinaci. Se sloganem „Odhalte tajemství Českého
Švýcarska… i na podzim je tu krásně!“ se mohli lidé
setkat na vlakových nádražích, nástupištích metra
a autobusových zastávkách v Praze, Brně, Teplicích,
Děčíně, Drážďanech, Ústí nad Labem a Liberci, kde
byly umístěny velkoformátové grafiky na celkem
7 billboardech, 13 CLV (citylight panelech) a 2
poutačích u silnice 1. třídy na trase Ústí n.L. - Děčín.
Zaměření marketingové kampaně připravila
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko,
jejímž dlouhodobým cílem je podpora šetrného
cestovního ruchu, osvěta a propagace kulturních
i přírodních krás tohoto regionu. Kampaň je
realizována v rámci projektu Marketing cestovního
ruchu v Českém Švýcarsku, spolufinancovaného
z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Severozápad a z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
S tím, co jiného se skrývá za známým symbolem
Pravčické brány a co neodhaleného ještě krajina
nabízí se budou moci potencionální turisté
seznámit také ve druhé, zimní a jarní části kampaně,
prostřednictvím reklamních nosičů ve vlacích,
PR článků, direct mailingové rozesílky a inzerce
na českých i zahraničních turistických webech
v průběhu prosince 2010 - června 2011.
„Dlouhodobě chceme oslovovat české i německé

návštěvníky tak, aby se prostřednictvím webových
stránek www.ceskesvycarsko.cz, služeb našich
informačních center i dalších marketingových
produktů seznamovali s ne tolik známými, a přesto
turisticky atraktivními cíli nejen v chráněné oblasti,
ale i v obcích sousedících s Národními parky České
i Saské Švýcarsko a lákalo je to trávit zde dovolenou
i volné dny mimo hlavní turistickou sezónu“, řekl
ředitel obecně prospěšné společnosti Mgr. Marek
Mráz.
(Dana Štefáčková, České Švýcarsko, o.p.s.)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 22.11. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 25.11.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
6.12. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 9.12. 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.
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.

Počasí v Krásné Lípě v říjnu 2010
Letošní říjen dokonale vylepšil ten loňský.
Vzpomínáte, jak loni zhruba v třetině měsíce
napadlo téměř 30 cm sněhu a nebylo stromu,
který by přežil bez újmy? To se naštěstí letos
neopakovalo a dalo by se říci, že říjen byl po dlouhé
době měsícem příjemnějším bez nějakých
extrémů. První polovina měsíce se vyznačovala
zvětšenou oblačností s občasnou slabou
přeháňkou s odpoledními teplotami do 15°C.
Rána byla v některých dnech díky oblačnosti také
teplá, teploty se pohybovaly od 3 do 10°C. V druhé
polovině měsíce oblačnosti mírně ubylo, zejména
pak v noci, což mělo za následek chladnější rána.
První mráz letošního podzimu padl 10.10 ve 4:30
hod s teplotou -0,3°C. První mráz mohl padnout
o několik dní dříve například v Kyjově díky údolí
a přítomnosti vodních toků. Celkově v Krásné Lípě
mrzlo 9x. Nejchladněji bylo 18.10 -3,8°C. Odpolední
teploty kvůli severnímu proudění již nebyly tak
vysoké jako na začátku měsíce. V průměru se
pohybovaly kolem 8°C.
V říjnu se přes Krásnou Lípu přehnala jen jedna
slabá studená fronta, ve které spadla většina srážek
(10 mm), zbylé srážky byly tzv. horizontální (rosa,
jinovatka) anebo z přeháněk. Celkově napršelo
16,4 mm, což je zatím letošní nejnižší úhrn. Tolik
vody napršelo v srpnu při bouřce za 7 minut. Z 52
amatérských meteostanic rozmístěných po ČR je
stanice v Krásné Lípě druhá nejvlhčí. O pouhé 4 mm

zaostává za meteostanicí Václavovice na Ostravsku,
kde se mimo jiné letos také několikrát potýkali
s povodněmi. K 1. 11. napršelo v Krásné Lípě
1110 mm srážek.
(J. Pícha)
Říjen 2010 vs 2009
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

5,8°C
15,0°C
-3,8°C
100%
37%
15 m/s
16,4 mm

5,3°C
18,1°C
-3,9°C
100%
52%
22 m/s
122 mm !

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
- 13. – 14. 11. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
- 17. 11. 2010 MUDr. Sudová Olga, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 213
- 20. – 21. 11. 2010 MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 210
- 27. – 28. 11. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou
lékaře vždy telefonicky ověřit.

Občansko právní poradna - změna termínu

Občansko právní poradna v pondělí 15. 11. 2010 nebude. Náhradní termín je 22. 11. 2010 od 17 hodin.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Pražák bezplatně občanům Krásné Lípy první a třetí pondělí v měsíci
v komunitním centru.
(hv)

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:
Manželé žijí v bytě, který je v osobním vlastnictví pouze manželky (měla ho ve vlastnictví již před
sňatkem). V současné době uvažují o koupi většího bytu. Manžel má však z prvního manželství syna.
Vzhledem k tomu, že při zakoupení většího bytu by převážnou část peněz použili z prodeje manželčina
bytu, prosím poraďte, jakým způsobem mají postupovat, pokud chtějí, aby nový byt byl ve vlastnictví
pouze nastávající manželky (aby se předešlo případným budoucím problémům). Manžel souhlasí s tím,
aby nově koupený byt nebyl ve SJM, ale majitelkou byla jen současná manželka.
Odpověď:
Manželé zvolí v tomto případě postup podle § 143a obč. zákoníku: Manželé mohou smlouvou
uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů.
Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale
i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být
i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží
do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti
vkladem do katastru nemovitostí.
Manželé tedy zajdou k notáři (nutno se objednat), a před ním uzavřou smlouvu, že nově pořízený
větší byt bude ve výlučném vlastnictví manželky. Je nutno k tomu znát, jaký konkrétní byt (či dům) je
kupován, event. i od koho. To sdělte předem, aby se notář mohl připravit.
Při uzavírání kupní smlouvy pak do ní uvedou, že pokud jde o tento byt (dům či jiná nemovitost), patří
podle smlouvy uzavřené formou notářského zápisu NZ č. … do výlučného vlastnictví manželky.
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Bezplatné štěpkování
- podzimní období
I pro letošní podzim město Krásná Lípa připravilo
pro své obyvatele bezplatné štěpkování. Tentokrát
v termínu od 8. 11. do 15. 12. 2010. Stačí pouze
zavolat na naše Technické služby (pí. Kamberská
tel.: 412 354 848) a službu objednat.
Pro bezproblémový a rychlý průběh vlastního
štěpkování je nezbytné připravit ořezané větve
na technice přístupné místo, nejlépe k okraji místní
komunikace. Průměr větví může být maximálně
10 cm.
(r)

Nezaměstnanost se v Krásné Lípě snižuje
Nezaměstnaných v Krásné Lípě stále ubývá.
V měsíci říjnu 2010 bylo v evidenci Úřadu práce
Děčín 296 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy,
z toho 120 žen. V evidenci tak meziměsíčně ubylo
dalších sedm uchazečů o zaměstnání.

Došlo tedy, stejně jako u většiny okolních měst,
k dalšímu mírnému poklesu nezaměstnanosti.
Ve městě je nyní její míra aktuálně na 17,19 %.
Okresní průměr je 14,19 %, ve Šluknovském
výběžku pak 15,44%.

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

Míra

celkem
ženy
muži
1309
625
684
1706
819
887
703
322
381
296
120
176
1531
704
827
494
221
273
1105
514
591
4342
2037
2305

T-Klub shání knížky
Starší knížky, komiksy a časopisy pro děti a mládež
shání T-Klub. Dále sháníme nepoužívané nádobí
a pokojové květiny. Pokud doma najdete něco, co
byste nám rádi věnovali, přineste to do T-Klubu,
nebo do Komunitního centra, nebo nás kontaktujte
na tel. 774233010. Případným dárcům děkujeme!
(r)

Berušková burza se
vydařila
Na začátku října uspořádalo mateřské centrum
Beruška ve spolupráci s Městem Krásná Lípa
burzu dětského oblečení a hraček. V pátek přijaly
dobrovolnice 1.400 věcí od 30ti prodávajících.
V sobotu bylo 15% z těchto věcí prodáno. Největší
zájem byl, jako každý rok, o zimní bundy, kombinézy,
punčocháčky, trička, tepláky a prodala se i spousta
hraček. To vše se dalo na naší burze pořídit opravdu
za pár korun. Veliký dík patří dobrovolníkům, kteří
se po celé dva dny ani na chvilku nezastavili –
Ivě, Martině, Ivaně, Stáně, Daně, Veronice, Janě,
Danušce, Marečkovi a Markétě.
Nyní se už pomaličku začínáme těšit na Mikuláše,
který přijde za beruškovými dětmi do Továrny
v pátek 3. prosince.
(Lada Hrnečková)
Program klubu AmOS – listopad 2010 v Domě
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě
24.11.
Výroba adventních věnců.

1
15,40%
15,68%
11,96%
17,19%
15,24%
17,15%
15,34%
15,44%

Chudoba předal
mandát zastupitele
Josef Chudoba se vzdal mandátu zastupitele
města Krásná Lípa. Ten získal za Stranu zelených
ve volbách do zastupitelstva města Krásná Lípa
ve dnech 15.-16. října 2010. Josef Chudoba svůj
mandát postoupil Miroslavu Řebíčkovi, který byl
prvním náhradníkem za tuto stranu.
(r)

Poděkování,
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
paní Boženě Koubské a panu Mgr. Milanu
Sudkovi za velmi milé přijetí v obřadní
síni městského úřadu dne 30.10.2010
u příležitosti 50. výročí naší svatby.
Dojemný proslov nás ve vzpomínkách
přenesl do slavnostních okamžiků před
pěti desítkami let. Hřejivá slova navodila
příjemnou atmosféru po celý náš sváteční
den.
Dík patří i panu fotografovi Dušanu
Zápotockému za zhotovení fotografií.
Manželé Václav a Antonie Hlaváčkovi.

POLICEJNÍ SLOUPEK
- přehled za říjen
Řídil opilý, půjde k soudu
25. září o půlnoci přistihla policejní hlídka
ve Smetanově ulici řidiče z Chřibské, který
řídil Renault Lagunu pod vlivem alkoholu
- při dechové zkoušce nadýchal 1,42
promile alkoholu. Policisté řidiči zadrželi
řidičský průkaz a pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky se bude
zodpovídat u soudu.
Pozor na to, kde parkujete
30. září zjistil majitel Mazdy, že mu
neznámý vandal přes noc poškrábal
lak karoserie a okno, čímž mu způsobil
škodu 8.000,- korun. Majitel auta parkoval
před panelovým domem čp. 1091/2
v Nemocniční ulici.
Alkohol v krvi ho zbavil řidičáku
3. října - dvě hodiny po půlnoci - přišel
v Krásné Lípě v Masarykově ulici o řidičský
průkaz další řidič. Byl z Doubice a i on
řídil Fiat Panda s 1,92 promile alkoholu
v krvi. Pro trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky se bude zodpovídat
u soudu.
Ukradl moped a pruty
6. října mezi 21:00 a 23:00 hodinou se
neznámý pachatel vloupal do kůlny
v Rumburské ulici. Poberta se zmocnil
mopedu Jawa Manet a rybářských prutů.
Majiteli způsobil škodu 8.000,- korun.
Jezdí na cizím kole
9. října oznámil majitel chalupy z Vlčí Hory,
že se mu někdo v období mezi 12. zářím
a 1. říjnem vloupal do chalupy. Neznámý
lapka si přisvojil tři jízdní kola značky
Author a způsobil mu tak škodu ve výši
25.400,- korun.
Policisté OOP Krásná Lípa v období
od 17. září do 16. října evidovali
18 trestných činů a 55 přestupků.
(prap. Jan Hampl – inspektor)
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Rok s odlehčovací službou
Odlehčovací služba je registrovaná sociální služba,
jejíž cílem je dlouhodobě udržet člověka, který má
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení v jeho
přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho
pečující (příbuzní či přátelé) nemohou z jakéhokoliv
důvodu svou péči vykonávat.
Odlehčovací služba se zázemím v Komunitním
centru Kostka Krásná Lípa se přehoupla plynně
přes první rok své působnosti a s potěšením lze
konstatovat, že byla a je využívána již mnoha

klienty. Ti ji využili buď nárazově v případě akutní
potřeby, nebo ji využívají pravidelně podle svých
potřeb.
Službu asistentky poskytují v
domácím
prostředí uživatelů nebo ambulantně v Domě
s pečovatelskou službou v Krásné Lípě. Tam je také
připravován v klubu AmOS každou středu zajímavý
program.
Z úkonů odlehčovací služby je nejvíce zájem
o pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
pomoc při hygieně, při zajištění či poskytnutí

Podzimní prázdniny v ZOO
Amari klub a T-klub Krásná Lípa připravily pro děti
v prázdninový pátek 29.9.2010 výlet do děčínské
ZOO. Během prohlídky s průvodcem si děti
i zasoutěžily a dozvěděly se spoustu informací ze
života zvířat. Měly štěstí, protože se jim podařilo
spatřit jinak plachou sovu pálenou a také rysí pár

pohromadě, což nebývá obvyklé. Cestou ze ZOO
děti absolvovaly prohlídku expozice Rajské ostrovy,
kde některé vylekala volně poletující sova. Na závěr
dne si ještě stihly něco nakoupit v obchůdku, takže
si domů kromě hezkých zážitků přivezly i nějaký ten
dáreček.
(pv)

stravy, doprovody, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. V rámci podpory rodiny
je také poskytováno bezplatné poradenství.
Služba motivuje uživatele k aktivitě. Asistent
vykonává pouze ty úkony, které uživatel nezvládne
sám v důsledku svého handicapu. Uživatelé služby
bez omezení věku jsou ze Šluknovského výběžku.
Asistentky mají ke své práci k dispozici i služební
auto Ford Tranzit, které využívají i na přepravu
klientů. Projekt je financován z evropského
sociálního fondu z OPLZZ a rozpočtu ČR.

Nebe nad Krásnou
Lípou obsadili veselí
dráčci
Již tradičně si školáci mohli podzimní prázdniny
zpestřit pouštěním draků na terénní ekologické
základně Buk. Draků bylo více než dost, byli malí,
velcí, pestrobarevní, létaví i nelétaví. Oceňovala se
jejich krása, schopnost létat a nakonec i vytrvalost
těch, kteří se je vydali pouštět – většina dračích
pilotů totiž přišla na to, že pouštět draka není
vůbec jednoduchou záležitostí. (vik)

Výcvikový víkend
kynologů
Výcvikový víkend zaměřený na výcvik obran
v polovině října uspořádala Základní kynologická
organizace NATURA z Krásné Lípy. Semináře,
který se uskutečnil v rekreačním středisku Natura
v Rumburku, se zúčastnilo šestnáct kynologů
z různých kynologických organizací. Páteční
zahájení semináře bylo jen symbolické, neboť
figurant a lektor René Konečný je až z moravského
Oseka nad Bečvou a přijel až za tmy. Se samotným
výcvikem jsme začali v sobotu ráno. Sobota byla
fyzicky náročná a tak společenský večer byl rychle
u konce a každý šel raději včas odpočívat. V neděli
ráno jsme opět začali podle plánu a malinko se
již projevila únava po náročné sobotě. Víkendový
seminář se vydařil - všichni byli nesmírně
spokojeni - jak psovodi, s tím co viděli a co jim
bylo předvedeno, tak i lektor, který byl spokojen
s organizací a přípravou semináře. Účastníci si
na závěr přáli, aby takovýchto víkendů bylo více
a již se zajímali, kdy bude další.
(Jiří Štěrba – redakčně kráceno)
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Dykyta slaví
kulatiny
Galakoncert k 20. výročí folklorního souboru
Dykyta se chystá na sobotu 13. září od 18:00 hodin
do našeho Kulturního domu.

strana 5

V Loretě je k vidění Zmizelý Rumburk
V ambitu rumburské Lorety jsou až do 24. listopadu
vystaveny dvě stovky černobílých a barevných
fotografií zaniklých míst v Rumburku. Výstavu
„Zmizelý Rumburk“ pořádá od září Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk a Oblastní muzeum
Děčín, pobočka Muzeum Rumburk. Na přípravě

výstavy se podíleli i místní pamětníci a sběratelé.
Výstava mapuje zaniklé domy, ulice a zákoutí
v Rumburku. Přístupná je od úterý do soboty
od 9:00 do 16:00 hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč.
Klára Mágrová
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Divadlo SemTamFór
v Krásné Lípě
Fiona je žena, Diego je muž. Co se ale stane, když
tito dva přátelé budou donuceni zůstat přes noc
v motelu, v pokoji s manželskou postelí?
Konverzační komedii “Orgasmus bez předsudků“
představí krásnolipskému publiku divadlo
SemTamFór. Stane se tak v pátek 26. listopadu
od 19:00 hodin v Kulturním domě. Vstupné je 50,Kč, vstupenky v předprodeji u pí. Semelkové.

WALL STREET
úterý 23. 11. od 18:00 hod.

REJKJAVÍK
středa 24. 11. od 18:00 hod.

Kambodžou mezi majestátními angkorskými
chrámy, plážemi jihu a hlavním městem Phnom
Penh můžete projet ve středu 24. listopadu
od 19:00 v Domečku Na Kopečku v Rumburku.
Společně s Bárou a Rosťou Součkovými nahlédnete
i do Vietnamu a tamního života v deltě Mekongu
a podél pobřeží doplujete do severních kopců.
Listopadové povídání je další z cyklu Dvouleté
putování po Asii Báry a Rosti Součkových.

Vstupné 60,- Kč

Texaský masakr motorovou pilou prošpikovaný černým humorem ve stylu Evil Dead, přenesený na palubu lodi poblíž temných vod islandského Rejkjavíku. 90 min. Mládeži přístupno od 15ti let.

BASTARDI

pondělí 29. 11. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Nový český film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy.
80 min. Mládeži přístupno od 12ti let.

FOTOSOUTĚŽ:
Znáte opravdu
Krásnou Lípu?
Kambodža
a Vietnam

Vstupné 60,- Kč

Michael Douglas, jako bývalý finanční žralok, kterého pojistné podvody a praní špinavých peněz dostaly před 23 lety
za mříže, stojí před branami věznice jako změněný a možná i lepší člověk.127 min.Přístupno od 12ti let.

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 387 je bývalá vila Alfreda
Hiekeho - majitele pily v Krásném Buku. Traduje
se, že budova byla původně postavena pro firemní
kanceláře. Manželce majitele se ale stavba natolik
líbila, že si ji ponechali k obývání a kanceláře
přesunuli jinam. Pila krátce po válce vyhořela.
(V. Hieke)
Cenu – upomínkové předměty – získávají: Jiřina
Chroustovská, Alexandra Kašková a Petr Koubek.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?
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OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM BÝVALÝCH ŽÁKŮ A UČITELŮ ŠKOLY
V KRÁSNÉ LÍPĚ
Podívejme se teď na strukturu celého dne, na to, co se tady vlastně všechno
odehrávalo.
Kromě zmíněných pěti expozic byly uspořádány tři koncerty, křest náměstí,
setkání bývalých žáků a učitelů, školní výlety, návštěva muzea v Rumburku
a vycházky jak s průvodci, tak individuální, ať již s připraveným programem,
či bez něj.
Vše začalo ještě před oficiálním zahájením, které bylo připraveno na devátou
hodinu ranní, vlastně o hodinu dříve. Pódium bylo připraveno, zvukaři stačili
také vše nachystat, a tak bylo možno dolaďovat drobnosti. Na náměstí
i v blízkém prostoru byly připraveny všechny stánky: registrace účastníků,
infocentrum, prodej suvenýrů, občerstvení a další. Již krátce po osmé hodině
začala registrace účastníků, což bylo dobře, protože to bylo v době, kdy zde
postávalo pouze několik lidí, takže bylo možno vyzkoušet provoz registračního
centra sice již naostro, ale s minimálním tlakem ze strany návštěvníků. Při
zběžné obhlídce bylo zjištěno, že v prostoru autobusové zastávky je nepořádek
přímo neuvěřitelný, vše bylo rychle upraveno.
To již bylo krátce před devátou a na pódiu se chystal Arsenal Big Band
z Varnsdorfu pod vedením pana Zelenky ke svému koncertu. Začalo se sice
s nepatrným zpožděním, ale výkon mladých hudebníků rozhodně nadchl
všechny, kteří začali na náměstí přicházet ve stále větším počtu. I repertoár byl
volen šťastně – bylo tam pro každého něco. Z pódia tak probíhal proud hudby
tu a tam přerušovaný průvodním slovem a informacemi pro návštěvníky. Rázem
deváté se otevřely všechny expozice, některé dokonce o něco dříve, takže
program až do jedenácté hodiny byl zajištěn dobře a ke spokojenosti všech.
Na náměstí již postávali dívky a chlapci ve funkci hostesek. Po úvodní instruktáži
se rozmístili podle plánu a žluté cedulky na dřevěných tyčkách označovaly
ročníky narození bývalých žáků školy. Ti se také později začali na svých místech
shromažďovat.
Tohle byly velice zajímavé chvíle. Setkávali se někdejší spolužáci, z nichž někteří
se neviděli dlouhá léta, i celá desetiletí. Všude se dávali dohromady ti, kteří se již
málem nepoznávali a navazovali opět kontakt. K tomu jim dobře napomáhala
výstavka fotografií, z nichž mnohé obdrželi organizátoři elektronickou cestou
předem přímo od někdejších žáků či učitelů. Každý hledal sebe, svoji třídu, své
učitele i spolužáky, vášnivě se debatovalo, vzpomínalo…
Pro bývalé učitele byla pod pódiem připravena „sborovna“, tedy řada stolů
s ubrusy, nápisem a květinovou výzdobou. Cíl byl jasný: umožnit na jednom
místě setkávání bývalých žáků s bývalými učiteli. Někteří tak měli nakonec
i dvojí roli: bývalého žáka i bývalého učitele.
To se již přiblížila jedenáctá hodina, kdy mělo začít to hlavní – křest náměstí
a zahájení setkání bývalých žáků a učitelů zdejší školy. Vše probíhalo také v rámci
oslav 140. výročí povýšení Krásné Lípy na město, což se všude zdůrazňovalo.
Pro tyto slavnostní chvíle byla vyhrazena půlhodinka (36 minut), pro niž jsme
předem zpracovali detailní scénář, v němž se pracovalo nikoli pouze s minutami,
ale přímo s desítkami sekund.
V jedenáct hodin se rozezněly kostelní zvony, které tuto část oslav odstartovaly.
Bylo zajímavé, že naplněné náměstí stačilo zvuk jindy až příliš silně znějících
zvonů utlumit tak, že se organizátoři chvíli dohadovali, zda vyzvánění již vůbec
začalo. Znělka města Krásná Lípa, jejímž autorem byl před více než třiceti lety
prof. Ilja Hurník, upoutala pozornost všech přítomných, kteří se jako na povel
obrátili k pódiu. Náměstí bylo v té chvíli skutečně plné jak hostí, tak domácích
a všichni napjatě sledovali, co se bude dít.
Nejprve starosta, ing. Linhart, přivítal hosty a kratičce zahájit celou slavnost. Měl
na to přesně 50 sekund. Jenomže – člověk míní, kdosi jiný mění, a tak se stalo,
že ohlášený host, pan krajský radní Vonka, se nedostavil, ani nedal vědět, že
nebude přítomen, tak jsme čekali až do posledního možného okamžiku. Muselo
se zaimprovizovat. Protože bylo z dobrých důvodů nezbytné, aby náměstím
zazněl hlas zástupce kraje, byl na pódium na poslední chvíli pozván ing. Petr
Jakubec, původně ředitel varnsdorfské střední školy služeb, dnes krajský radní
pro školství. I on musel svůj pozdrav pronést nepřipraveně, improvizovaně,
ale vše pokračovalo dobře. Pan kanovník Hladík, jinak bývalý žák zdejší školy,
který byl litoměřickým panem biskupem pověřen vysvěcením nového náměstí,
také krátce promluvil, a tak mohli být představeni ti, bez nichž se křest náměstí
ani provést nedal - jeho čtyři kmotři. Ti měli úkol velice slavnostní, a ne právě
jednoduchý: u symbolického mostku přes Křinici oslovit čtyři živly ztvárněné
mistrem sochařem (byl jím pan Herbert Kisza) a požádat je, aby byly novému
náměstí i obyvatelům města příznivě nakloněny. Šlo o Zemi, Vzduch, Vodu

a Oheň. Za kmotry byly vybrány obecně uznávané místní osobnosti, přičemž
každý kmotr také zastupoval jednu místní část obce, město samé reprezentoval
pan starosta. Paní Schittnerová zastupovala Zahrady a měla oslovit Zemi, pan
Schwarz zde byl v zastoupení občanů Kyjova a Dlouhého Dolu a měl oslovit
Vodu, pan Fritsche zastupoval (jak jinak) Sněžnou a oslovil živel Vzduch
a konečně pan Marschner v zastoupení obyvatel Vlčí Hory měl oslovit živel
Oheň. Všichni byli opásáni šerpami ve stejných barvách, jaké byly připraveny
pro sochy samé. Poté již zazněly tóny Smetanovy Slavnostní předehry C-dur,
která poprvé zazněla při slavnostním pokládáním základního kamene
Národního divadla. Dnes posloužila dobře i nám. Za jejích zvuků se k mostku
odebral průvod všech, kdo se křtu měli zúčastnit. Dokonce se tam dostal jeden
účastník neplánovaně navíc. Na křest i církevní obřad bylo vyhrazeno osm
minut. Všechno šlo jak po drátku. Za velké pozornosti všech diváků (a jejich
fotoaparátů) byly všem čtyřem sochám připjaty šerpy a kmotři pronesli svá
přání. Na něm si dala záležet zejména paní Schnittnerová, která s až dojemnou
vřelostí v hlase promluvila tak, že zcela určitě příjemně zapůsobila na všechny,
kdo její slova pronášená do mikrofonu uslyšel. Nato pan kanovník náměstí
požehnal, pronesl prostá slova modlitby a náměstí symbolicky vysvětil. Pan
starosta jednou větou předal náměstí do užívání všem místním i přespolním,
začala šumět nová fontána a přípitek zakončil tuto část slavnosti, která byla
viditelně provázena známkami dojetí na tvářích některých přítomných..
Po návratu aktérů této části našich oslav na podium byli všichni účastníci
setkání požádáni, aby se seřadili na svých místech. Bývalí žáci u svých hostesek,
bývalí učitelé v prostoru „sborovna“. A následovalo fotografování. Fotografové
byli najednou všude: na věži kostela, v okně Domu Českého Švýcarska,
na výsuvné plošině, v letadle kroužícím nad náměstím – a to mluvím jen o těch
oficiálních! Fotoaparát měl totiž s sebou téměř každý a téměř každý se také
pilně snažil získat co nejvíce obrázků pro své vzpomínky. V té chvíli nejprve
zaznělo pár vět o historii zdejšího školství a poté ředitelka školy RNDr. Ivana
Preyová zahájila oficiálně setkání žáků školy. Všem se dostalo vřelého uvítání
i ujištění, že jsou opět ve škole, kde už jim dnes nehrozí žádné nebezpečí, vítáni.
V zastoupení bývalých pedagogů vystoupil Mgr. Sudek, který nejen všechny
pozdravil, ale představil, jak sám řekl, snad všechny učitele, které zde dnes
zahlédl, i ty, které mohl v té chvíli sedět u stolu „sborovny“. A věru bylo koho
představovat! Asi největší pozornost vzbuzoval někdejší učitel i ředitel zdejší
školy pan František Jindra (ročník 1921!), který se i přes jistý zdravotní handicap
slavnosti v doprovodu svých dcer Evy a Jany (také někdejších zdejších učitelek)
zúčastnil. Dále se dostavili: Marta Beranová, Zdenka Boučková (roz. Tvrdíková),
Věra Chudobová, Karel Jarolímek, Jana Jarolímková, Jarmila Jarolímková, Libuše
Ježková, Jitka Jindrová (roz. Březinová), Jitka Jursíková, Ludmila Kameníková,
Marie Malíková, Eva Najmanová (roz. Nedomlelová), Ota Nalezinek, Zdenka
Pakandlová, Jiřina Pavlisová, Vlasta Plívová, Doris Podzimková, Josef Spilka,
Jarmila Spilková, Milan Sudek, Marie Štětková, Dagmar Vajdíková, Oldřiška
Vavřínová, Vlasta Veselá, Jaroslav Veselý, Anna Vostřelová, Luboš Záleský.
Tady poněkud odbočím od plynulého vypravování, abych se omluvil těm,
které jsem buďto nepotkal, neviděl, nebo prostě (což se také mohlo stát) v té
spoustě hostů školního srazu přehlédl, rozhodně v žádném případě nejde
o úmysl. Ani s kolegy jsme nedokázali podle fotografie následně nejméně dvě
bývalé kolegyně určit. Znáte to: žena si udělá jiný účes či přeliv – a nepoznáte
ji. Eventuální omyl následně bude opraven a spolu s omluvou vhodnou formou
zveřejněn.
(Karel Jarolímek)
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...
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Z Krásné Lípy na světový šampionát aneb z deníku reprezentanta ČR
Milana Duška
Pro krásnolipský web a Vikýř zaznamenal své pocity z výpravy na světový
šampionát v kickboxu zápasník Milan Dušek. Celá výprava byla završena
ziskem bronzové medaile a cestu výše zhatilo zranění.
Ve dnech 2. až 6. listopadu 2010 se konalo ve Španělsku, v přímořském
městě Alicante mistrovství světa v kickboxu federace ISKA. Když hlavní
trenér reprezentace Petr Václavík zjistil, že byla na tomto mistrovství vypsána
kategorie Masters, což znamená muži nad 40 let, okamžitě mi zavolal a povolal
mne do reprezentačního týmu České republiky. Musel jsem okamžitě začít
s dvoufázovým tréninkem, protože do výjezdu zbývaly necelé tři týdny. Naštěstí
jsem se připravoval na Christmas Cup, který se koná 4. 12. 2010 v Chomutově,
takže jsem byl celkem ve formě. Výprava vyrážela 1. listopadu v 7 hodin ráno
z Mostu.
Cestu dlouhou asi 2300 kilometrů bylo třeba absolvovat v dodávce, protože
ČSFU se potýká, jako snad všechny sportovní organizace, s nedostatkem
financí. Jelo nás v autě 8, z toho dvě děti, takže se to dalo vydržet. Měli jsme
od svazu zaplacený hotel se snídaní, cestu a pojištění, zbytek jsme hradili ze
svého. Tolik k podmínkám.
Sponzor se sice ozval a slíbil nějaký příspěvek, ale nedal mi ani korunu a pro
jistotu mi nezvedal telefon, takže už jsem jeho číslo vymazal a jmenovat ho
nebudu. Cesta nám zabrala celkem 27 hodin a jelo se téměř v kuse, takže to
bylo celkem únavné. Nebudu se zbytečně rozepisovat o tom, jací jsou Španělé
organizátoři, bylo by to opravdu zdlouhavé. Jedním slovem: tragédie. Naše
výprava začala své vystoupení hned ve středu ráno a poslední zápas byl v pátek
v noci.
Na tomto mistrovství nefungovalo nic, tak jak mělo, ale místo stěžování a nářků
se naše sestava (na rozdíl od mnoha jiných výprav) pustila do předzápasových
tréninků a psychologické přípravy. Domácí pořadatelé i závodníci nás dost
přehlíželi a nazývali nás posměšně ,,čecháčky“. Tak to alespoň přetlumočil náš
tlumočník.
Článek o celkovém vystoupení naší výpravy vyjde v časopise Fighters, takže
popíšu pouze své zápasy. Ve středu proběhlo několik zápasů a předzápasů
a vzápětí bylo vše anulováno, předělávalo se snad úplně všechno, dopisovali
se soupeři do startovních listin, no prostě děs a hrůza. Nakonec v mé kategorii
bylo i se mnou 16 závodníků. A teď průběh zápasů.
Pátek - 19:35:
Proti mně nastoupil Marokánec, který už měl své vystoupení v jiné disciplíně
a ukázal, že není dobrý sportovec - neustále fauloval, sprostě svým soupeřům
nadával, hádal se s rozhodčím apod.
Neměl jsem na podobné výjevy náladu a tak jsem se snažil rozhodnout zápas
co nejrychleji a spustil jsem tvrdé boxerské kombinace, zakončoval jsem
je tvrdými kopy do břicha, a povedl se mi i kop na hlavu. Marokánec upadl
na zem, a když rozhodčí začal počítat, opustil zápasiště, sundal rukavice
a obviňoval mne, že jsem ho kopl do genitálií. Vzhledem k tomu, že mu tekla
krev z nosu a ze rtů (to není přece projev kopu do rozkroku) a nikdo ze tří
rozhodčích nic podobného pochopitelně neviděl, protože údery i kopy byly
naprosto regulérní, byl Marokánec vyzván, ať se vrátí na zápasiště a pokračuje
v boji. Ten to odmítl a tak jsem byl vyhlášen vítězem. V tu chvíli přiběhla i jeho
družka a začali mně i rozhodčím nadávat a vyhrožovat. To už bylo na mne moc sundal jsem rukavice, přistoupil jsem k němu, chytil ho za tričko a svou chabou
angličtinou jsem se ho zeptal, co má za problém a rukou jsem mu naznačil, že
ho můžeme vyřešit na místě. V tu chvíli zjihl jak beránek, a že nemá problém
se mnou, ale s rozhodčím apod. Marokánec raději neslavně opustil bojiště,
německý rozhodčí mi dal z termosky napít kafe, poplácal mně po rameni,
naznačil, že to chce klid a znovu mi zvedl ruku na znamení vítězství.
20:05:
Teď už je to čtvrtfinále a jde minimálně o bronz. V kickboxu, tak jako v boxu třeba na OH, se udělují dvě bronzové.
Proti mně domácí Španěl a to znamenalo, že rozhodčí mu budou ,,fandit“.
Věděl jsem, že buď ho převálcuju, nebo zknockautuju, anebo se sen o medaili
rozplyne. Španěl byl o něco vyšší a těžší, ale věděl jsem z předchozího zápasu,
kdy vyřadil Rakušana, že má kratší dosah úderu, má ho o něco slabší než já
a vadí mu údery do břicha.
Tvářil se hodně sebevědomě, možná i trochu nadřazeně. Prostě Španělé se
nezapřou v žádném sportu, myslím, že to mnozí znají třeba z fotbalu.
První kolo:
Já si věřil. To už se seběhla celá Česká výprava a začala fandit. Po úvodním
pozdravu jsem mu na začátek zasadil tři direkty. Španěl zkouší vracet a trefuje
kop na žaludek. S tím nemám problém, břicho mám poměrně tvrdé. Posílám
mu svoji oblíbenou kombinaci dvě rány na hlavu, zvedák a direkt na spodek.

Španěl má o něco měkčí bříško než já a vidím, že mám na něj recept. Zpřesňuji
útoky, neodpočívám a pořád pracuju. Trenér křičí: „30 sekund do konce
kola!“ Spouštím dlouhou kombinaci - pro Španěla je nekonečná, polyká úder
za úderem a ustupuje až do konce kola.
V pauze mi kamarád vyndává chránič zubů a vyplachuje mi pusu, je tam krev,
Španěl taky něco trefil. Trenér mne kárá že málo kopu, ale jinak že vedu jasně
na body. To umějí rozhodčí změnit, to už znám.
Druhé kolo:
Soupeř už nemá nadřazený pohled, v očích vidím respekt. Necítím únavu a jdu.
Vím, že teď, anebo nikdy. Začínám hodně kopat a vida - trenér měl pravdu,
jako vždycky. Španěl má v obličeji bolestivou grimasu a tak tlačím. Začínám
kombinaci šest direktů a dva kopy, soupeř jde k zemi a je počítán do osmi.
Docházejí mi taky síly, ale musím dál. Soupeř vstává a chce bojovat. Cítím, že
mi otéká palec u nohy, nemůžu se pořádně postavit na levou nohu. Při jednom
kopu jsem se trefil do loktu, ale zatínám zuby a jdu dál přes bolest. Domácí
publikum je pochopitelně mnohem početnější než naše malá výprava, ale mně
řev nevadí. Trenér volá: „Mildo - 30 sekund, jeď!“, už vidím trochu rozmazaně,
dávám všechny zbývající síly do závěru. Teď už Španěl jenom inkasuje ránu
za ranou, občas máchne rukou nebo kopne, ale je to málo. Španěl ještě padá,
zvedá se, a je tu konec zápasu.
Kluci mne objímají, ale já jejich radost zatím nesdílím, už jsem viděl hezkou
řádku otočených zápasů. Rozhodčí nás volá do středu, sotva tam dokulhám,
palec fakt bolí víc a víc. Bere nás za ruce a čekáme. Mám pocit, že zvedá ruku
soupeři a najednou je moje ruka nahoře, zvedám i druhou, radostí řvu:,,Mám
to, mám to!“ a myslím v tu chvíli, že se zblázním radostí. Jsem v semifinále
mistrovství světa a mám minimálně bronz, půjdu bojovat o postup do finále.
Španěl mne objímá a zvedá mi ruku na znamení toho, že uznává svoji porážku.
Oceňuji sportovní gesto, objímám ho, přátelsky ho plácám po zádech, jdu
do jeho rohu, podávám ruku jeho trenérovi a děkuji za férově vedený boj. Pak
už podávám ruku hlavnímu rozhodčímu a úklony na všechny strany se loučím
s publikem. Tleskají i Španělé, sport je sport. Jdu se připravit na následující boj
s Francouzem. Rychle doktora, máme na to pár minut, nemůžu došlápnout.
Trenér jde oznámit rozhodčím, že nenastoupím pro zranění. Zklamání, ale
nedá se nic dělat. Stejně nestíhám smutnit moc dlouho, přichází vedoucí naší
výpravy a další kluci a holky z týmu a radost z bronzové medaile je i tak velká.
Celé tři dny jsem pomáhal svým mladším spolubojovníkům tím, že jsem jim
radil, masíroval je, natíral je emulzemi, utěšoval poražené, dodával odvahu těm,
kteří to potřebovali, a teď jsem viděl, jak mi všichni přejí můj životní úspěch.
A aby toho nebylo málo, šéftrenér státní reprezentace pan Petr Václavík mi
oznámil, že pro rok 2011 mám statut reprezentanta a pojedu na mistrovství
světa i Evropy.
Po celou dobu jsem měl na reprezentačním tričku logo oddílu KBC Krásná Lípa
a to bylo trošku větší, než státní znak na druhé straně trička.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo mají podíl na mém úspěchu a to jmenovitě:
vedení radnice za maximální podporu při provozu činnosti KBC Krásná Lípa,
Tiskárně Šedivý, za výrobu triček s logem oddílu za lidovou cenu a za všechny
tiskařské práce. Děkuji!
Všem klukům z oddílu, kteří se mnou spárovali, mému asistentovi, který
pomáhal, jak jen mohl a tím mi umožnili se připravit i ve skromných podmínkách.
A prostě všem, kdo mi vyjadřovali svou podporu a přáli mi úspěch. Všem Vám
moc děkuji a slibuji, že zkusím ještě přidat.
A abych nezapomněl, těm nepřejícím děkuji, že neudělali nic. I to je někdy
velmi záslužné.
(Milan Dušek)
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Přehled utkání nejmladších Krásnolipských
5. kolo – Krásná Lípa – Jiříkov
Po 4 dnech jsme se opět střetli se stejným
mužstvem. U nich jsme zachránili alespoň jeden
bod po remíze 1:1, tak se čekal opět vyrovnaný
duel. Ale kluci se vzpamatovali a přehráli soupeře
s přehledem 6:0, kdy se o branky stejným dílem
podělili Tomáš Alfery a Petr Kaštánek.
6. kolo – Šluknov – Krásná Lípa
Proti absolutnímu vedoucímu skupiny, který
neztratil žádný bod, jsme nastoupili prakticky
v nezměněné sestavě, jako jindy. Výrazné změny
nejdou udělat z důvodu minimálního počtu
vyrovnaných hráčů. Navíc je delší dobu zraněn
brankař, za kterého zaskakuje loňský brankař, Tomáš
Rýzler. Než se naši kluci rozkoukali, bylo již v úvodu
rozhodnuto o zápase. Domácí nám dali čtyři branky
v pětiminutových intervalech (2., 7., 12. a 15. min.)

a o přestávce trenéři křísili živou vodou zaskočený
manšaft. Do druhého poločasu nastoupili tito
vzkřísilí hráči a bylo to i vidět. Dokonce se nám
podařilo vstřelit branku (Petr Kaštánek). Sice jsme
obdrželi ještě dvě branky, ale kluci podali výkon až
na samé dno svých možností. Zápas se tedy proti
úvodu udržel ještě v relaci a skončil 6:1 pro výborné
domácí hráče.
7. kolo – Krásná Lípa – Malšovice
Ve stále stejném složení nastoupili kluci po těžkém
zápase druhý den opět proti těžkému soupeři
z Malšovic. Přesto se dá říct, že kluci měli celý
zápas pod kontrolou. Uvedli jsme se zajímavým
technickým gólem přímo z rohu, který zahrával
Tomáš Alfery (10. minuta). V 18. minutě zahrávali
hosté roh, který si nešťastně srazil do vlastní
branky opět Tomáš A. Ten se zdravě naštval a hned

fotbalistů:

z rozehrání na půlce si vzal míč a sólem projel přes
vše, co mu stálo v cestě a zaznamenal druhý gól. Teď
do té správné branky. Z kraje druhé půle tento hráč
vsítil další branku a tím byl z naší strany uzavřen
brankový účet. Přestože v naší brance Tomáš Rýzler
podal několikrát výtečné zákroky, které se střídaly
s nejistými, hosté toho nedokázali využít. Podařilo
se jim vsítit pouze jednu branku 2 minuty před
koncem zápasu. Spravedlivě jsme tedy brali 3 body
za vítězství 4:1.
Po odehraných zápasech to vypadá opět
na tvrdý boj o 2. - 4. místo mezi námi, Modrou
a Malšovicemi. Ještě přehled střelců: tabulku vede
dravý zakončovatel Tomáš Alfery s již 15 brankami!
Za ním je Petr Kaštánek – 6 branek, Grundza – 2
branky a Kaipr – 1 branka. Tak kluci, držte se!
(Mirek Kaštánek)

Dva zápasy – rovná se dalších šest bodů
První tři body vybojovali s Vilémovem
Svůj poslední zápas na domácí půdě odehrála
fotbalová přípravka v polovině října. Soupeř
z Vilémova byl ze spodní části skupiny a tak se
očekával plný bodový zisk bez větších problémů.
Proto se v brance poprvé vyzkoušel Kevin Lakatoš
a do hry se z brány posunul Tomáš Rýzler. Sestava
byla pouze změněna na místě pravého záložníka,
kde dostal větší důvěru Zdeněk Debnár, na střídačce
tak zbyli pouze Ivo Grundza a Jára Svátek. Na úvod
zápasu tedy nastoupili všichni zbývající hráči
(Hroník, Kaipr, Šmalcl, Kaštánek a Alfery).
Přesto, že soupeř byl z těch lehčích, nedařilo se
našim hráčům hru uklidnit a zpřesnit. Ale i tak
jsme se v sedmé minutě ujali vedení zásluhou Z.
Debnára. Při rohovém kopu hostí ve 12. minutě si
míč srazil do vlastní brány J. Kaipr (zdá se, že jsme asi
na vedoucím místě, co do počtu vlastních branek).
Opět se hrálo zhruba 10 minut „nahoru a dolů“ ale
téměř bez ohrožení branky. Až ve 22. minutě dostal
domácí do vedení T. Alfery. Hostům se ale vzápětí
podařilo vyrovnat krásnou střelou. Nezbývalo nic
jiného, než si v kabině vyslechnout kritiku ale i rady
trenérů. Zřejmě to pomohlo, protože již v 5. minutě
druhého poločasu jsme opět vedli a to o 2 branky
(Kaipr, Alfery). Zápas se už trochu zlomil, naši hráči

více dirigovali hru a na hřiště se „podívali“ i oba
náhradníci. Zejména na Járovi Svátkovi se častější
zapojování do mistrovských utkání projevuje
kladně. Konec všem pochybám o vítězství potvrdil
v půlce druhého poločasu opět Alfery a bylo
rozhodnuto.
Podle rozlosování hrajeme venku s Vilémovem
A (toho jsme již porazili 9:1) a končíme v Benešově
(s nimi jsme vyhráli trochu se štěstím 3:2).
Dokážeme zopakovat tyto výsledky?

Další tři body přidali s Velkým Šenovem
Předposlední fotbalový zápas starší přípravky
v podzimní části jsme odehráli na hřišti ve Velkém
Šenově proti mužstvu pod názvem Vilémov B.
S tímto soupeřem jsme hráli doma ve druhém kole
a vyhráli jsme bez problémů 9:1. Proto se očekávalo
opět snadné vítězství. Ale forma soupeře šla
za uplynulá kola zřejmě nahoru a tak jsme narazili
na zdatného soupeře. Opět jsme nenastoupili
v nejsilnější sestavě (v bráně zaskakoval Kevin
Lakatoš, pro nemoc chyběl Tomáš Rýzler). V obraně
nastoupila stálá dvojice Hroník-Debnár, v záloze
opět téměř stálá trojice Šmalcl-Kaipr-Kaštánek
a v útoku další stálice Alfery T., kterého doplňoval
I. Grundza. Na střídačce byl opět připraven získávat

zkušenosti Jára Svátek a ještě nedoléčený brankář,
který alespoň mohl pomoci v poli, K. Vokoun.
V prvním poločase všichni hráči na obou stranách
odváděli výborný výkon (když přehlédneme nějaké
ty slabší chvilky a chybky...) a tak hra probíhala
zejména ve středu hřiště, kde se bojovalo o každý
metr. A protože nasazení bylo vysoké, oba útoky
se nedostaly ke skoro žádnému nebezpečnému
ohrožení branek (jednu ohromnou šanci měl
soupeř po nedorozumění obrany a brankáře,
na naší straně se Alfery pouze zastřeloval).
Ve druhém poločasu jsme se dostali „na koně“
gólem ve druhé minutě (Alfery). S postupem času
překvapivě ubývalo soupeřovi sil a naši kluci,
hnáni zejména neúnavným a s přehledem hrajícím
Kaiprem, získávali převahu. Tu potvrdili v závěru
zápasu góly, vstřelenými v 15. minutě (Alfery), 18.
minutě (Šmalcl) a v samém závěru – 22. minutě
(Alfery). Mimo již zmíněných hráčů podal ještě
velmi dobrý výkon Vlastík Šmalcl, který na svém
kraji hřiště nejen dobře bránil a zastavoval soupeře,
ale i dokázal založit útočnou akci. Obranu vyztužil
Z. Debnár, kterému zápas také vyšel. S takovýmto
nasazením a přístupem jsme schopni podat ten
nejlepší výkon. Tak aby to vydrželo!!
(Mirek K.)
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Z mistrovství přivezl bronz
Želízkem v ohni na mistrovství České republiky ve sportovním lezení na obtížnost, které se konalo ve svitavské sportovní hale, měla i Krásná Lípa. Byl jím Michal
Šlof, který byl na závodech tohoto formátu vůbec poprvé. Michal se přesto se soupeři i trémou popral a dostal se až do samotného finále. Tam to nebylo tak
jednoduché, ale Míša je bojovník a nakonec si ze závodů odvezl bronzovou medaili.
(r)

Motokrosové závody
Dne 9.10.2010 se v Krásné Lípě uskutečnily motokrosové závody. Závodů se
mohli zúčastnit jak čtyřkolky, tak motorky. Věk závodníků byl neomezený.
Nejprve nastoupili nejmenší závodníci, kteří byli pouze dva, kdy se na prvním
místě umístil s motorkou Šimon Tomko a na druhém místě se s čtyřkolkou
umístil Marek Pospíšil. Poté se jeli závody čtyřkolek, kdy první projel cílem Josef
Drobeček z Krásné Lípy, druhý byl Martin Slánský a na třetím Tomáš Lose. Co se

týče závodů motorek, tak první místo získal Lukáš Ponert z Jiříkova, druhé místo
obsadil Martin Lache z Děčína a pro třetí místo si dojel Martin Hase z Jiříkova.
Závodníci byli odměněni medailí a dárkovou taškou. Samozřejmě panovala
dobrá nálada a nechybělo ani pivo s klobáskou. V příštím roce bychom chtěli
závody zopakovat, byl to příjemně strávený den.
(r)
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Tělocvična žila sportovní olympiádou

Školní rok začal a s ním nejen smutné podzimní
plískanice, ale i spousta nových akcí a dobrodružství
spojených se školkou Motýlek. Poslední zářijový
den jsme například využili k uspořádání velkého
sportovního klání mezi rodinami našich malých
capartů.
Tentokrát jsme přizvali i děti a rodiče z klubu Včelka,
který má své zázemí v Kostce Krásná Lípa a jehož
pravidelní návštěvníci – děti - předškoláci každý
týden navštěvují naši školku.

A kde že se to vlastně všechno událo?
No přece v naší krásné tělocvičně na sportovním
areálu – mnozí prckové se tam dostali poprvé
a musíme poznamenat, že se jim tam tuze zalíbilo
a žádali, aby se zase někdy mohli vrátit a zasportovat
si (což jim určitě milerádi splníme).
Vlastně to celé byla zkouška fyzické odolnosti nejen
těch nejmenších, ale především „těch odrostlejších“
– no prostě jsme si šli zařádit přesně podle hesla :
„V zdravém těle zdravý duch“ .
Jistě byste se chtěli optat jaké byly disciplíny (
a v duchu skromně odhadujete, zda vy sami byste
to zvládli a jak).
Na to je lehká odpověď – atletické!
Například nejtěžší a obávaný (ovšem s bravurou
zvládnutý od všech účastníků) byl šplh na tyči nebo
na laně. Nejrychlejší byl sběr míčků, mírně obtížné (
přesto jedno z nejveselejších stanovišť ) bylo skákání
v pytli, nejlépe zvládnuté bylo střílení florbalovou
holí do brány, přesnost prověřil hod na plechovky
a adrenalinové bylo překonání překážkové dráhy
rodičů s nákladem (jejich vlastním dítkem) v náručí.
Tak vidíte – nic těžkého - a přesto se užila spousta

zábavy, legrace a hlavně – cvičení!!!
Malí i velcí sportovci byli po zásluze odměněni bez
ohledu na pořadí olympijskou medailí a drobnou
odměnou a ti nejlepší ještě kulaťoučkou slaďoučkou
fidorkovou medailí.
A pořadí?
Myslíme, že nebylo nijak důležité, spíše to, že si
všichni udělali na sportování čas, už samo o sobě
zasluhuje medaili - avšak pro pořádek ho tu máte :
1. kategorie 3 - 4 leté děti + rodiče
1. místo: Adámek Neumann s maminkou
2. místo: Matýsek Karman s tatínkem
3. místo: Matýsek Hofman s maminkou
2. kategorie 5 – 6 leté děti + rodiče
1. místo: Dáda Urban s maminkou
2. místo: Sabinka Gálová s bráškou
3. místo: Lukášek Šindelář s maminkou
Tak sportu zdar, těšíme se na příště!!!
(Za učitelky a děti z MŠ Motýlek D. Lehoczká)

Výměnné pobyty pokračují i letos
„Konečně“, řekla Klárka, když dostala informace
o prvním česko-německém setkání v tomto školním
roce s partnery z Neukirch. Bylo dvoudenní, 22.10.
– 23.10.2010 v Krásné Lípě, a to u příležitosti Dne
stromů.
„Les potřebuje nás – my potřebujeme les“, to bylo
hlavním mottem našeho setkání.
„Jé, těch ale je“, znělo z řad našich dětí, když viděli
početnou 20ti člennou skupinu německých dětí.
A tak vyrazilo 38 dětí i za doprovodu dospělých
v pátek ráno autobusem směrem Saula, kde už
na nás čekal Jakub Juda z Národního parku České
Švýcarsko se stromky a nářadím. Připomněli jsme si,
že před rokem jsme pomáhali s likvidací borovice
vejmutovky a proč jsme ji vlastně likvidovali . Nyní
jsme společně vysadili 400 jeřábů ptačích. Jakub
nám ukázal, jak se stromky správně sází a jak se
pracuje se speciálním rýčem. Rozdělili jsme se
do jazykově smíšených skupinek, zkušení a starší
si mezi sebe vzali nováčky a mladší děti. Brzy jsme
se seznámili. Počasí jsme nejprve očekávali hrozivé
( i sníh už měl padat), ale naštěstí se předpověď
nenaplnila. Byl pěkný podzimní den a práce nám šla
pěkně od ruky. I svačina všem venku chutnala. Je
zasázeno, sbíráme vše, co do lesa nepatří, odnášíme
nářadí a jdeme ještě kousek směrem Tokáň. V lese
jsme si zahráli hru na rysa, sbíráme bukvice,

barevné listí a vracíme se k autobusu. Už docela
unaveni odjíždíme ke škole, kde nás ale čeká ještě
další program. Ve škole si musíme vytvořit ze tříd
ložnice, z další třídy jídelnu a pracovnu, přichystat
svačinu a umýt nádobí. V další části dne stříháme,
lepíme a zdobíme. Každý si vyrobil lampion.Ty
nám prosvítily večer školu. Po večeři hrajeme
ještě hry a pak už do spacáků. Mladší usínají
brzy, starším, ač unaveným, to trvá o něco déle.
Pokračujeme v sobotu. Snídaně, úklid, hry, ještě si
vyrábíme podzimní dekoraci na stůl z papírových
talířů polepených barevným listím a podzimními
plody. Vznikla pro obě školy i památka na toto
setkání v podobě panelu s otisky našich rukou.
„Že by se zapomnělo na pracovní listy?“, šuškají si
Kuba a Vítek. Ne, ne, vždyť musíme nováčky, české
i německé, naučit vyplňovat dvojjazyčné pracovní
listy. Čas nám letí, vše balíme, nezapomenout
na lampiony, talíře a po společném obědě se
loučíme. Už v listopadu jedem ale do Neukirch.
Setkání bylo vydařené, dík patří i školní jídelně za to,
že bylo vždy co jíst, našim bývalým účastníkům
Míše a Láďovi Hryzákovým, kteří pomáhali při
všem, Honzovi Šťastnému, který provedl německé
účastníky po Krásné Lípě, a Honzovi Matějkovi.
(Za celou skupinu Monika Schwarzová
a Michaela Hryzáková)

11. listopadu 2010
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 74. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12.10.2010 až 14.10.2010
I. Hlavní program
Ukončení volebního období 2006-2010
Usnesení RM č. 74 - 01
RM projednala aktivity a výsledky činnosti města a městského
úřadu za poslední funkční období.
II. Došlá pošta
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 74 - 02
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2851/4 o výměře
52 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janě a Karlu
Wolfovým, Praha 3, Jeseniova 93/1692 za cenu 5 300 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 74 - 03
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 20-14 ze dne 16. 12.
2009 o prodeji p. p. č. 2368/1, k. ú. Krásná Lípa Janu Pösnickerovi,
Krásná Lípa, Nemocniční 26 a Martině Majarové, Rumburk, Polní
727/8 a doporučuje ZM schválit ukončení smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o koupi nemovitosti č. 2010/40/15-4 a smlouvy
o nájmu pozemku č. 2010/23/25-5 a doporučuje ZM schválit
vrácení zálohy kupní ceny ve výši 15 760 Kč.
Prodej pozemku
Usnesení RM č. 74 - 04
RM projednala dopis Kredit Děčín, a. s. ve věci dodržení termínu
rekonstrukce fasády objektu Dvořákova 17/1, Krásná Lípa
dle usnesení ZM č. 20-29 ze dne 10. 12. 2009 a doporučuje
ZM akceptovat termín dokončení rekonstrukce fasády do 30.
listopadu 2010 jako nejzažší možný.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 74 - 05
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.
97/23/70/067, (nájemce Milena Farářová, Krásná Lípa,
Nemocniční 16) dohodou ke dni 31. 12. 2010.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 74 - 06
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemky:
p. p. č. 133/1 o výměře 270 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 133/2 o výměře 392 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 74 - 07
RM vyhlašuje záměr obce směnit p. p. č. 511/2 a p. p. č. 1057/2, vše
k. ú. Krásný Buk dle předloženého návrhu za část p. p. č. 511/3, k.
ú. Krásný Buk, dle předloženého návrhu.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 74 - 08
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č. 2751/4 a část st. p.
č. 394, vše k. ú. Krásná Lípa dle předloženého návrhu za p. p. č.
2751/13 a část p. p. č. 552, vše k. ú. Krásná Lípa, dle předloženého
návrhu.
Převod pozemků
Usnesení RM č. 74 - 09
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části p. p. č.
2750/1, díl c o výměře 43 m2 a díl l o výměře 89 m2 a části p. p.
č. 2750/2 díl e o výměře 22 m2, vše k. ú. Krásná Lípa z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemků. RM doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod části p. p. č. 2748/10 díl a o výměře 24
m2, části p. p. č. 2869/2 díl d o výměře 55 m2, díl k o výměře 27 m2
a díl m+o o výměře 41 m2 a části p. p. č. 3062 díl n o výměře 3 m2,
vše k. ú. Krásná Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemků na náměstí.
Snížení kupní ceny
Usnesení RM č. 74 - 10
RM projednala žádost Roberta Krause, München, Türkenstr. 29b
o snížení kupní ceny p. p. č. 633, k. ú. Vlčí Hora a doporučuje ZM
snížení kupní ceny neschválit.

Souhlas s odběrem vody
Usnesení RM č. 74 - 11
RM vydává souhlas Marcele Šafářové, Praha, Řešovská 565 s
odběrem vody ze studánky na p. p. č. 626/1, k. ú. Vlčí Hora.
Údržba rybníka Šiml
Usnesení RM č. 74 - 12
RM projednala dopis Dalibora Záhory, Ing. Jaromíra Otipky, Ing.
Vladislava Holého a Pavla Gála ve věci údržby a provozování
rybníka Šiml a ukládá V. Doškové požádat MěÚ Rumburk, odbor
ŽP o svolání jednání k projednání této záležitosti a stanovení
dalšího postupu.
III. Různé
Byty
Usnesení RM č. 74 - 13
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 1, Krásná Lípa,
Pletařská 22/3. Byt I. kategorie o velikosti 3+1 (cca 90 m2, sazba
30,46 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní
smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce na vlastní
náklady.
Byty
Usnesení RM č. 74 - 14
RM schvaluje uzavření nájemních smluv se stávajícími nájemníky
městských bytů, dle předloženého návrhu.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 74 - 15
RM schvaluje dodatek č. 1, kterým se prodlužuje Smlouva o
výpůjčce č. 2010/22/29 - 149 do 30. 6. 2011. Smlouva je uzavřena
s Tomášem Krčmářem, Krásná Lípa, Pivovarská 489/2 za účelem
odběru studené vody.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 74 - 16
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
č. 3, Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11 od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011 se Sdružením podnikatelů, Rumburk, Lužické náměstí
104 zastoupeným Mgr. Simonou Brodinovou, bytem Rumburk,
Krásnolipská 294/16 a Irenou Faltovou, bytem Rumburk,
Bezručova 37, za podmínky úplného splacení dluhu dle Dohody
o uznání závazku a úhradě dluhu ve splátkách do 25. 12. 2010
a hrazení běžného měsíčního nájemného v řádných termínech.

Usnesení RM č. 74 - 21
RM doporučuje ZM schválit žádost KOSTKA, p. o. na navýšení
neinvestičního příspěvku na provozní výdaje v hlavní činnosti
příspěvkové organizace KOSTKA o částku 50 000 Kč pro rok 2011
za podmínky schválení dotace pro pracovníka na celý úvazek.
Smlouva o provedení stavby na pozemku
Usnesení RM č. 74 - 22
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení stavby na
pozemku mezi Městem Krásná Lípa a Ústeckým krajem. Jedná se
o rekonstrukci mostku přes Křinici ve Stradalově ulici u výkupny
kovového odpadu.
Zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 74 - 23
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická
874/8, týkající se uložení zemního kabelu NN do pozemků města
z důvodu výstavby nové el. přípojky pro budoucí dům na p. p. č.
527/1, k. ú. Krásný Buk.
Smlouva o právu provést stavbu
Usnesení RM č. 74 - 24
RM souhlasí s uzavření Smlouvy o právu provést stavbu nové
trafostanice a přívodních kabelů na pozemcích města Krásná
Lípa, která bude sloužit pro novou zástavbu RD v ulici Křižíkova.
Schválení darovací smlouvy
Usnesení RM č. 74 - 25
RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvy mezi Městem
Krásná Lípa a paní Mgr. Jitkou Jursíkovou, bytem Šmeralova
360/30, Praha, na pozemek p. p. č. 2870/2, k. ú. Krásná Lípa.
Chodník na Pražské ul.
Usnesení RM č. 74 - 26
RM schvaluje vyplacení částky 500 Kč paní Mgr. Jitce Jursíkové,
bytem Šmeralova 360/30, Praha a to při podpisu darovací
smlouvy na část p. p. č. 2870/1 o výměře 13m2, k. ú. Krásná Lípa.
Střechy ploty fasády
Usnesení RM č. 74 - 27
RM schvaluje výplatu příspěvků na opravu střechy, plotů a fasády
jednotlivým žadatelům, dle předloženého seznamu. Uvedení
žadatelé splnili podmínky pro výplatu příspěvku v roce 2010.

Nebytové prostory
Usnesení RM č. 74 - 17
RM schvaluje změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor
č. 2009/22/27 – 69 v objektu Masarykova 246/6 a úpravy
výpočtového listu s účinností od 1. 11. 2010.
RM schvaluje snížení nájemného na nebytový prostor, dle
předloženého návrhu.

Město plné květin 2010
Usnesení RM č. 74 - 28
RM schvaluje pořadí a odměny v soutěži Město plné květin za rok
2010:
1.místo Lenka Paulíčková, Vyhlídky 342/5 - 1 200 Kč
2.místo Vladimíra Došková, Nemocniční 26 - 1 000 Kč
3.místo Irena Procházková, Štefánikova 6 - 800 Kč

Pojištění Města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 74 - 18
RM schvaluje z přijatých nabídek na zajištění služeb Pojištění
Města Krásná Lípa nabídku Generali Pojišťovny, a. s. a současně
schvaluje pojistnou smlouvu společnosti Generali Pojišťovny, a. s.
o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu - Region s účinností
od 12. listopadu 2010 do 11. listopadu 2013 v předloženém znění.

Přístřešek u restaurace ve sportovním areálu
Usnesení RM č. 74 - 29
RM projednala varianty provedení přístřešku pro venkovní
posezení u restaurace ve Sportovním areálu a schvaluje nabídku
ve variantě s materiálem střechy Maralon bronz a úhradou z
investiční rozpočtové rezervy města na rok 2010.

Směrnice č. 10 města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 74 - 19
RM schvaluje Směrnici č. 10 pro časové rozlišování účtování
města Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 Směrnice č. 5 města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 74 - 20
RM schvaluje dodatek č. 1 Opravné položky k pohledávkám
města Krásná Lípa Směrnice č. 5 Pohledávky k rozpočtovým
příjmům města Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Neinvestiční příspěvek na provoz KOSTKA, p. o. Krásná Lípa
pro rok 2011

Darovací smlouva
Usnesení RM č. 74 - 30
RM schvaluje darovací smlouvu na věci movité v rámci
humanitární pomoci při povodních v srpnu 2010 mezi městem
Krásná Lípa a městem Rumburk, dle předloženého návrhu.
Spisový a skartační řád
Usnesení RM č. 74 - 31
RM schvaluje změnu přílohy č. 1 Spisového a skartačního řádu
Městského úřadu v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
Předání pohledávek k vymáhání
Usnesení RM č. 74 - 32
RM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání
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společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o., Plzeň, dle předloženého znění.
Dohoda
Usnesení RM č. 74 - 33
RM schvaluje dohodu o všeobecných obchodních podmínkách
prodeje zboží (rámcovou kupní smlouvu) mezi firmou Šroubek
Ústí nad Labem, s.r.o. Tovární 3416/42, Ústí nad Labem, zastoupen
panem Luďkem Vodičkou, jako prodávající a Městem Krásná Lípa,
Masarykova 246/6, Krásná Lípa.
Rozhledna Vlčí hora
Usnesení RM č. 74 - 34
RM schvaluje v souvislosti s opravou rozhledny na Vlčí Hoře
dodatek č. 2 k SOD č. 2010/11/28 – 228 na provedení prací s
Lubošem Zemanem, Rumburk, V Podhají 234/1, IČ 47272724, dle
předloženého návrhu.
Řád veřejného pohřebiště
Usnesení RM č. 74 - 35
RM schvaluje změnu Řádu veřejného pohřebiště, dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2010.
Inventarizace majetku města Krásná Lípa pro rok 2010
Usnesení RM č. 74 - 36
RM schvaluje DIK (dílčí inventarizační komise) k provedení
řádné inventarizace majetku města pořízeného v rámci projektu
Prevence kriminality T-klubu, kde předsedou je Jana Drobečková
a členem Jakub Rattay a ukládá DIK v tomto složení provést k 31.
12. 2010 řádnou inventarizaci majetku.
Turistický advent
Usnesení RM č. 74 - 37

RM schvaluje pronájem nádvoří před Továrnou na akci 1. ročník
turistického adventu Klubu českých turistů, který se koná 18. 12.
2010 a schvaluje technickou výpomoc, dle předložené žádosti.
Soutěž ve sběru PET lahví
Usnesení RM č. 74 - 38
RM schvaluje za vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví ve
školním roce 2010/2011 v ZŠ Krásná Lípa předat ceny pro nejlepší
třídy a jednotlivce.
Třídy:
1. místo 3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 500 Kč
Jednotlivci:
1. místo cena v hodnotě 800 Kč
2. místo cena v hodnotě 500 Kč
3. místo cena v hodnotě 300 Kč
4. - 25. místo ceny v celkové hodnotě 3 000 Kč, rozdělených
volným výběrem soutěžících - pořadí podle počtu odevzdaných
lahví.
Soutěž bude uzavřena v červnu 2011.
Odměny organizacím
Usnesení RM č. 74 - 39
RM schvaluje odměny organizacím za činnost a akce v roce 2010,
dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 74 - 40
RM schvaluje program kina a plán akcí v kulturním domě na
měsíc listopad 2010, dle předloženého návrhu.

Kronika města
Usnesení RM č. 74 - 41
RM schvaluje po úpravách zápis do kroniky města za měsíc září
2010 předložený kronikářem panem Ivanem Jaklem, včetně
příloh.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- Předávací protokol daru Ústeckého kraje,
- Žádost o informaci ohledně vykrytí části Šluknovského
výběžku digitálním vysílačem,
- Návštěvnost městské knihovny a internetu Krásná Lípa,
- Zápis a usnesení ze Svazku obcí Tolštejn ze dne 9. 9. 2010,
- Zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze
dne 27. 8. 2010,
- Zápis ze schůze Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu ČR ze dne 20. 9. 2010.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 23. schůze kontrolního výboru zastupitelstva města
Krásná Lípa ze dne 30. 9. 2010,
- Zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 10.
2010,
- Zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 10. 2010,
- Zápis z 36. schůzky finančního výboru ze dne 7. 10. 2010,
- Zápis komise výstavby a životního prostředí ze dne 5. 10.
2010.
Jana Gálová

Ing. Zbyněk Linhart

Vandalové na Šimlu aneb ŽABÍ MUŽI V AKCI
Každá solidní encyklopedie nás poučí o tom,
že vandalové byli starogermánský kmen, jehož
příslušníci byli proslulí, i na tehdejší dobu,
nebývalou krutostí a zálibou v ničení všeho, co
nemohli nějak využít. A tak se slova vandal a
vandalismus stala synonymem pro člověka, který
zbytečně a s oblibou ničí na co přijde.
Před časem vydal hydrostatik posudek na hráz
rybníka Šiml v Dlouhém Dole.
Byl jednoznačný: Hráz je poškozena a rybník
nemůže být z bezpečnostních důvodů napuštěn
na plný stav. Rybáři se s vedením města, jakožto
majitelem rybníka, a úřadem životního prostředí
v Rumburku dohodli na výšce vodního sloupce
1,5 metru, aby nebyla ohrožována stabilita hráze
a aby byla pokryta celá plocha rybníka vodou pro
zachování životního prostředí pro vodní živočichy.
Úkol pro rybáře ten nejjednodušší. Stačilo nastavit
výšku hladiny ve kbelu (vypouštěcí zařízení) a bylo
hotovo.
Výška vodního sloupce stoupla na požadovaných
1,5 metru a vše bylo v pořádku.
Až do začátku července. Potom v časovém úseku
- polovina července až polovina srpna - dosud
neznámý pachatel urazil zámek od víka kbelu a
cestu k vyřazení vypouštěcího zařízení měl volnou.
A své příležitosti využil na 100%. Naházel (nebo
naházeli?) do výpusti různé neřádstvo, igelity, prkna
a jako pojistku kameny. Tím byl ucpán odtok rourou
a voda začala nekontrolovaně stoupat. Stoupala do
té míry, že začala odtékat bezpečnostním přelivem.
Plný rybník s poškozenou hrází, to je časovaná
bomba. V rybníku před hrází čekalo na svou
vražednou příležitost 14,5 tisíce tun vody.
A do toho přišla srpnová blesková povodeň. V
bezpečnostním přelivu se valila voda půlmetrovým
sloupcem.
Výpustí ani kapka. Byl nefunkční. Voda stoupala.

Majitelé nemovitostí pod hrází s úzkostí sledovali,
kdy se začne voda přelévat přes korunu hráze.
Zastavila se pár centimetrů před vrcholem. Hráz i
přes špatný technický stav vydržela, bezpečnostní
přeliv se naštěstí neucpal a přestalo pršet.
Všechno dobře dopadlo. Protentokrát. Vedení
města jako majiteli a rybářům jako nájemcům
je jasno, že tento stav je neudržitelný a rybník je
nutno vypustit, ve vypouštěcím zařízení odstranit
překážky odtoku vody, nastavit požadovanou
maximální výšku hladiny a zajistit kbel takovým,
třeba i nestandardním způsobem, aby v budoucnu
už podruhé tak šťastně skončit nemusela.
A tak se na hrázi rybníka Šiml v sobotu 25. 9. 2010
sešlo šest rybářů z MO ČRS Krásná Lípa a především
šest hasičů, včetně dvou potápěčů, vedených
panem Suchardou z Varnsdorfu.
Šedivá obloha navozovala podzimní atmosféru,
kterou ještě podtrhovalo opadané plovoucí listí na
hladině rybníka.
Potápěči se připravovali na vstup do vody. Tato
procedura svou složitostí připomínala oblékání a
přípravu hokejového brankáře.
Konečně jsou oba ,,žabí muži“ kompletně připraveni
a vstupují do vody.
Teplotu vody hodnotí jako ,,dost studenou“. Po chvíli
se noří pod hladinu a o jejich pohybu pod vodou
svědčí zvířená zakalená voda. Co chvíli se některý z
nich vynoří a referuje o stavu vypouštěcího zařízení.
Rybářský hospodář p. Kraimer se zatím seshora
několika háky snaží uvolnit překážku ve kbelu.
Celá akce trvala více jak pět hodin. Oba potápěči
byli ve vodě nepřetržitě hodinu a půl.
Výsledkem snažení tolika lidí bylo částečné
uvolnění ucpaného kbelu, takže voda začala
odtékat přibližně čtvrtinovou kapacitou odtokové
roury. Což v ten den bylo více, než do rybníka
přitékalo potokem. Za této situace by mohla voda

z rybníka odtéct asi za dva týdny. Pak bylo možno
najít způsob, jak překážku ze kbelu odstranit.
Jenomže od následujícího dne bylo všechno jinak.
V neděli začalo pršet a hladina v Šimlu začala zase
stoupat. Byl jsem stav kontrolovat v úterý a zjistil
jsem, že se stav ohrožení obnovil. Na krásnolipskou
radnici také dorazil dopis, podepsaný několika
majiteli nemovitostí v Dlouhém Dole, v němž
signatáři dopisu nevybíravým způsobem napadají
vedení města a viní ho ze současné situace na
rybníku Šiml.
Ne však darebáka(ky), který v rozporu se zákonem
vypouštěcí zařízení poškodil, ale majitele rybníka,
tedy město Krásná Lípa.
Před časem bylo podáno v souvislosti s událostmi
na Šimlu na neznámého pachatele trestní
oznámení. Vtírá se také myšlenka, jestli celý dopis
náhodou nebyl zapsán v duchu starého českého
přísloví: „Zloděj křičí: chyťte zloděje!“
(Vladislav Venco – redakčně kráceno)
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