
V  pondělí 15. listopadu 2010 se konalo na  radnici 
ustavující zasedání Zastupitelstva města Krásná 
Lípa. Na  programu byl především slib zastupitelů, 
volba starosty, místostarosty a rady města. 
V  úvodu jednání byla oznámena rezignace Josefa 
Chudoby na  post zastupitele za  Stranu zelených. 
Na  uprázdněné místo tak postoupil další v  pořadí 
Miroslav Řebíček. Všichni zastupitelé pak složili 
předepsaný slib.
Starostou města byl poté zvolen dosavadní 
tajemník MěÚ Jan Kolář a místostarostkou se stala 
RNDr.  Ivana Preyová, ředitelka krásnolipské ZŠ. 
Rada města bude pracovat ve  složení Mgr.  Petr 
Hořeňovský, Jaroslav Stibor, Jiří Vích, Mgr.  Milan 
Sudek a Jiří Podhorský.
Dále byly ustaveny výbory zastupitelstva – fi nanční 
a kontrolní, o jejichž složení se rozhodne později. 
Ačkoli se jedná o  řešení dočasné a  předem 
avizované, především na  postech starosty 

a  místostarosty dojde v  pololetí příštího 
roku ke  změnám (předpokládá se návrat 

Zbyňka Linharta do  čela města), přesto proběhlo 
jednání hladce a rychle.               (r)

Je to trochu příběh jako z nějakého investigativního 
televizního pořadu. Tak jako jindy a často, i tady byl 
na začátku dobrý úmysl. Jen se pak po cestě leccos 
pokazilo, neudělalo se pořádně, podepsalo se, co 
se podepsat nemělo… V  příběhu najdeme další 
typické prvky televizních reportáží – počátek v 90-
tých letech minulého století, společnosti v likvidaci, 
v  konkurzu, překupování pohledávek, nesmyslné 
závazky atp., pomalé jednání soudů, odvolávání se, 
kam až to jde, atd. A nakonec z toho vznikla kauza 
ohrožující město případnou úhradou téměř 17 mil. 
korun za ručení na úvěr.
Dobrým nápadem byl v  tomto případě záměr 
Zastupitelstva vybudovat ve  městě rozvody pro 
příjem kabelové televize. Našla se fi rma, která 
slíbila, že vše vybuduje, a  to z  úvěru, za  který 
se měla Krásná Lípa zaručit. Tak se také stalo 
a  tehdejší starosta Jaroslav Gros podepsal 12. 
7. 1994 prohlášení ručitele, ve  kterém se město 
zavázalo ručit za úvěr společnosti ATS (ADVANTAGE 
TECHNICAL SYSTEMS s.r.o. - dodavatel) ve výši 4 mil. 
Kč. Tomuto předcházelo usnesení zastupitelstva 
města, kterým bylo schváleno ručení za  úvěr 
ATS ve  výši 4 mil. Kč, a  to rozpočtem obce. 
Ručení bylo schváleno z  toho důvodu, že se ATS 
zavázalo vystavět v Krásné Lípě kabelovou televizi 
a  na  výstavbu si půjčilo od  Agrobanky. Potud 
se zdá, že je vše v  pořádku. Ovšem v  úvěrové 
smlouvě (potažmo v ručitelském závazku) byl však 

sjednán vysoký úrok – 26% ! - a nebyla ve smlouvě 
přenesena vůle zastupitelstva využít uvedené 
prostředky při realizaci v Krásné Lípě!!! Skutečnost 
byla nakonec taková, že ATS vyčerpalo úvěr, 
v Krásné Lípě se však téměř ani nekoplo. Společnost 
ATS úvěr vyčerpala, avšak neuhradila. Mlýnská kola 
se tak začala pomalu roztáčet. Agrobanka (mezitím 
v likvidaci) se přihlásila v únoru 2000 o své peníze 
žalobou u Krajského obchodního soudu v Praze.
Pohledávku od  Agrobanky odkoupila v  roce 2004 
společnost Frenn Trading B.V., se sídlem v Nizozemí.
Věc začal v  roce 2006 rozhodovat Městský soud 
v  Praze (nástupce Krajského obchodního soudu 
v  Praze), ve  sporu byla vyslýchána řada svědků, 
předkládána velká řada listinných důkazů. 
V  únoru 2007 pak vydal Městský soud v  Praze 
rozsudek 16 Cm 38/2005-158, kterým žalobu 
vůči městu zamítnul. Hlavní závěr soudu, 
kterým odůvodnil zamítnutí žaloby, bylo to, že 
usnesení zastupitelstva nesplňovalo podmínky, 
na  základě kterých bylo možno platně podepsat 
ručitelský závazek, z  usnesení zastupitelstva nelze 
jednoznačně dovodit souhlas zastupitelstva 
s  ručitelským závazkem tak, jak byl starostou 
následně podepsán. 
Následovalo odvolání k  Vrchnímu soudu v  Praze, 
ten rozsudek soudu 1. stupně v  lednu 2008 
potvrdil. Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, 
že přijaté usnesení Zastupitelstva města Krásná 

Lípa ze dne 30. 6. 1994 je nejasné, připouští několik 
výkladů, a za této situace nelze učinit jednoznačný 
závěr, že zastupitelstvo dalo bezvýhradný souhlas 
bez jakýchkoliv omezení s  převzetím ručitelského 
závazku za  úvěr třetí osoby. Tímto rozhodnutím 
bylo řízení pravomocně skončeno. Tím to však ještě 
neskončilo.
Proti oběma rozhodnutím soudů podal žalobce 
dne 15. 5. 2008 dovolání jako mimořádný opravný 
prostředek. O  věci rozhodoval Nejvyšší soud 
ČR, který dovolání žalobce usnesením 33 Cdo 
4606/2008-214 ze dne 22. září 2010 odmítnul. 
Pasáž, rekapitulující průběh soudního sporu, by 
byla nudným čtením, kdyby městu v  případě 
prohry nehrozilo uhrazení ručitelského závazku vč. 
příslušenství (úrok 26%), jehož výše se po vyčíslení 
blíží 17 milionům korun. Tato částka by byla pro 
město vážnou ranou.
A poučení z kauzy plynoucí? Za prvé – je nezbytné 
veškeré investice důkladně zvažovat, počítat se 
všemi možnými dopady, všechny smluvní závazky 
prostě důkladně zvážit, právně posoudit. Tak se 
také v Krásné Lípě systematicky děje již 16 let.
A za druhé – pro Krásnou Lípu je velkým štěstím, že 
jako právní zástupce pro nás již dlouhá léta pracuje 
JUDr. Eva Ruthová z Varnsdorfu. Je tedy na místě jí 
touto cestou veřejně poděkovat.

(Jan Kolář) 
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4,- Kč  Čtvrtek 25. listopadu 2010

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 9. prosince 2010
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Ustavující zasedaní Zastupitelstva města Krásná Lípa 
mělo hladký průběh

Město defi nitivně uspělo v soudním sporu 
o téměř 17 milionů korun
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Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 6.12. 2010 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 9.12. 
2010 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
20.12. 2010 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 23.12. 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.

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.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

- 27. – 28. 11. 2010 MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588

- 4. – 5. 12. 2010 MUDr. Křemen Adolf,  Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

- 11. - 12. 12. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír,  U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216

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

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba přinést 
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních společností, 
fi nanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, 
sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.

Dotaz: 

Jaké mají manželé vůči sobě vzájemné povinnosti?

Odpověď:  

Podle § 18 zákona o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) mají muž a žena v manželství vůči sobě stejná práva 

a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat 

si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. 

O  uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat. Zákon stanoví, že každý z  nich 

podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Poskytování peněžních a jiných prostředků 

na  náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o  společnou 

domácnost a děti. Tedy podle zákona: mohou se oba stejnou měrou starat o domácnost a děti, nebo 

jeden více o domácnost a děti, druhý více o peníze. 

Neplní-li jeden z  manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na  návrh 

druhého manžela ve věci soud. Jinak to právně nejde. 

O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne 

na návrh jednoho z nich soud. Nedohodnou-li se o nepodstatných věcech, je to nepodstatné, čili běžná 

manželská váda. Podstatné věci jsou ty věci, které ohrožují samostatnou existenci rodiny. 

Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v  jeho běžných záležitostech, zejména přijímat 

za  něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Přitom jednání jednoho manžela při 

obstarávání běžných záležitostí rodiny zavazuje oba manžely společně a nerozdílně. 

Tyto důsledky, tedy právo zastupovat druhého manžela, může manžel výslovně vyloučit. To vyloučení 

však musí (v podstatě prokazatelně) oznámit té třetí osobě, vůči které druhý manžel zastupuje. 

Příklad: Manželka nechce, aby jí manžel zastupoval při jednání s majitelem bytu, kde manželé bydlí, tak 

to majiteli bytu prostě napíše. Pak musí pronajímatel jednat s oběma manžely současně (pod sankcí 

neplatnosti).  

 
NEPALTE V TVE – ŠT PKUJTE!!! 

M sto Krásná Lípa nabízí ob an m 
 

ZDARMA 
 

likvidaci v tví do pr m ru 10 cm pomocí traktorového št pkova e. 
 
 

KDY: v termínu od 8. 11. do 15. 12. 2010 
  
 
 
 
 
 
 

OBJEDNÁVKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Technické služby, p. Kamberská tel.: 412 354 848 
 

V TVE UKLÁDEJTE SILN JŠÍM KONCEM K JEDNÉ STRAN  NA P ÍSTUPNÉM MÍST , 
 NEJLÉPE P ED PLOT KE KOMUNIKACI!!! 
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Nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. z března tohoto 

roku reaguje na pokrok vědy, techniky, technologií 

a stavebních materiálů a na přelomu roku nahradí 

vyhlášku č. 111/81 Sb. která je morálně i technicky 

zastaralá. Tato vyhláška v  nejrozšířenější kategorii 

tzv. domácnostních kotlů na  pevná paliva (tedy 

na  dřevo a  uhlí) do  50 kW výkonu nařizovala 

čištění komínů min. 4 x ročně prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby – kominíka. Nové 

nařízení vlády v  této kategorii rozděluje provoz 

na  sezónní a  celoroční a  nařizuje čištění min. 2x, 

resp. 3x do roka. V kategorii kapalných spotřebičů 

3x a u plynných min. 1x ročně a to zpravidla před 

zahájením topné sezóny. Podstatně významnější 

ustanovení nyní majitelům umožňuje čištění 

spalinové cesty svépomocí za podmínky pravidelné 

roční revize spalinové cesty odborníkem. Tím 

dochází nejen k legalizaci současného „domácího“ 

čištění a  vymetání komínů, ale zejména snížení 

nákladů na  tuto činnost, která může dosáhnout 

ročně částky až 1,5 tis Kč a to až na jednu čtvrtinu. 

Upozorňujeme, že i  novela umožňuje řízené 

vypalování komína pouze odborně způsobilé 

osobě. Při svépomocném mechanickém čištění je 

třeba dbát maximální bezpečnosti práce především 

ve  výškách a  také dodržovat stanovený postup 

čištění. Odborníci varují, že kromě možného pádu 

může zejména u  starších a  poškozených komínů 

dojít při této činnosti k poškození komínu, případně 

střešní krytiny. Nově také nařízení v  příloze 

upřesňuje lhůty kontrol a  čištění a  osvobozuje 

od čištění nepoužívané komíny. Vzhledem k tomu, 

že jen v roce 2009 vzniklo závadou topidel a komínů 

přes 400 požárů zdůrazňujeme, že čištění, kontrolu 

a  revize kouřovodů, komínů a  spotřebičů paliv 

nelze podceňovat. Nové nařízení vlády nabývá 

účinnosti 1. ledna 2011. 

(Jiří Sucharda, osoba odborně způsobilá č. OZO 

v PO č. kat. Z 469/98, požární preventista města)

Uzavírka silnice v Krásné Lípě

Katalog sociálních služeb 

Sachsen Classic v roce 
2011 projede opět 
Krásnou Lípou

Poradenské dny Úřadu 
práce Děčín, pobočka 

Rumburk

Komínová revoluce

Do 12. prosince 2010 nebude průjezdná silnice 

Zahrady - Krásná Lípa.

Z  důvodu opravy havarijního stavu silničního 

propustku v  km 13,950 silnice č. II/265 v  Krásné 

Lípě - Zahradách (který byl poškozen při srpnové 

přívalové povodni) bude silnice č. II/265 v  tomto 

úseku úplně uzavřena do 12. prosince 2010. 

Objízdná trasa je stanovena po  silnicích II/265, 

II/263, III/2656 a  III/2657 přes Rumburk, Dolní 

Křečany a Staré Křečany. 

Mimořádná změna trasy autobusových linek 

405 a 407

Linková autobusová doprava ČSAD Semily (linky 

č. 512405 a  512407) má stanovený objížďkový 

jízdní řád. Linky se vrátí do  svých tras dne 

12. prosince 2010. 

Pro občany Šluknovského výběžku byl vydán 

Katalog sociálních služeb. V  katalogu najdete 

kontakty a  informace o  službách, které jsou 

poskytovány rodinám s  dětmi, dětem a  mládeži, 

seniorům, osobám v  nouzi, osobám ohroženým 

závislostmi nebo osobám s  postižením. Dále jsou 

zde kontakty na  organizace, které zajišťují další 

doplňkové nebo volnočasové činnosti Jsou zde 

také odkazy na telefonické krizové linky.

Katalog bude k  dispozici na  všech obecních 

úřadech, u  lékařů a  ve  všech organizacích, 

poskytujících sociální služby. Vydání katalogu 

zajistila Kostka Krásná Lípa, p. o. za podpory měst 

Rumburk a Varnsdorf. Na získání dat do katalogu se 

podíleli vedoucí pracovních skupin komunitního 

plánování na Šluknovsku.

(Volfová Hana, ředitelka)

Podle informací z  týmu organizátorů Rallye 

Sachsen Classic 2011 se opět počítá s  průjezdem 

Krásnou Lípou - a  to  v  sobotu 19. srpna 2011. 

Zpráva je o  to příjemnější, že v  Krásné Lípě je 

plánována přestávka na oběd. Nablýskaní veteráni 

tak ozdobí zrekonstruované Křinické náměstí 

na podstatně delší dobu než při pouhém průjezdu 

rychlostní zkouškou.  

Úřad práce v  Děčíně zve zaměstnance 

a  zaměstnavatele se znalostí německého jazyka 

na poradenské dny. 

Odborná pracovnice ze Spolkové republiky 

Německo paní Janina Ehrentraut, EURES 

poradkyně z  Agentur für Arbeit Pirna, nabízí 

individuální poradenství týkající se životních 

a  pracovních podmínek a  současně možnosti 

vyhledání vhodného zaměstnání ve  Spolkové 

republice Německo. 

Termín a čas konání: 9.12.2010 ; 9:00 – 12:00 hod. 

Místo konání: Úřad práce v  Děčíně, pobočka 

Rumburk, malá zasedací místnost, Lužické nám. 

120/11, 1. patro. 

Vzhledem k organizačnímu zajištění akce je nutné, 

aby se zájemci předem hlásili u  níže uvedené 

kontaktní osoby a domluvili si přesný čas. 

Kontaktní osoba pro sjednání termínu: Bc. Vlastislav 

Hlaváč, tel.: 950 111 325, e-mail: vlastislav.hlavac@

dc.mpsv.cz 

Výběrové řízení
Starosta města Krásná Lípa ve  smyslu 
§ 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., 
v  platném znění, o  úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, vyhlašuje výběrové řízení, které 
je podmínkou pro jmenování do  funkce 
VEDOUCÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
KRÁSNÁ LÍPA. 
Lhůta pro podání přihlášky je 8. prosinec 
2010 včetně, a to do 17:00 hodin. Pracovní 
poměr je uzavírán nad dobu určitou. 
Předpokládaný termín nástupu od 
3. ledna 2011.
Podrobnosti najdete na  www.krasnalipa.
cz.

Upozornění Úřadu práce v Děčíně – odboru 
státní sociální podpory

Předtisky žádostí o  dávky státní sociální 
podpory (sociální příplatek, příspěvek 
na  bydlení, přídavek na  dítě) se od  1.1.2011 
nebudou rozesílat poštou. 

Policejní sloupek 
přehled za uplynulý 

měsíc
Auto není výkladní skříň
31. října – Jen hodina a  čtvrt odpolední 
procházky po  Kyjovském údolí stačila 
neznámému pachateli, aby se v  blízkosti 
restaurace Fakulta vloupal do  vozidla Škoda 
Felicia. Ke vloupání však nemuselo vůbec dojít, 
kdyby majitel vozidla batohy a jiné osobní věci 
nezanechal přímo ve vozidle.

Nenechávejte klíče pod rohožkou
1. listopadu v  15 hodin byla hlídka policie 
přivolána k  vloupání do  rekreační chalupy 
ve Vlčí Hoře. Neznámý pachatel musel chalupu 
opustit bezprostředně před příjezdem majitelů, 
neboť po  něm zůstal ještě teplý sporák. 
O  dvě hodiny později byl nechtěný obyvatel 
chalupy policií lapen při vloupání do  jiné 
chalupy, tentokrát v Dlouhém Dolu. Později se 
zjistilo, že má na  svědomí vloupání do  dalších 
tří rekreačních objektů ve  Vlčí Hoře, a  že je 
po něm vyhlášeno pátrání pro trestnou činnost 
páchanou na  Mostecku. Při výslechu přiznal, 
že jednu z  chalup dokonce obýval po  několik 
týdnů. Aby nebyl odhalen, zatemnil všechna 
okna a  používal zadní vchod, který zamykal 
nalezeným klíčem. V  současné době čeká 
na vynesení rozsudku ve vazbě.

Verdikt soudu mu nic neříkal
12. listopadu krátce před půlnocí zadržela 
hlídka policie v  Kyjovské ulici řidiče Renaultu 
19 Chamade, které řídil přes soudem vyslovený 
zákaz řízení motorových vozidel. Pro maření 
výkonu úředního rozhodnutí mu nyní hrozí 
trest odnětí svobody v délce 3 let.

S ukradeným vozem boural
16. listopadu ve  večerních hodinách odcizil 
neznámý pachatel v  areálu bývalého 
velkokapacitního teletníku vozidlo Renault 19, 
červené barvy, r.z. 1U11680. S autem ještě téhož 
dne způsobil dopravní nehodu ve  Varnsdorfu 
a z místa ujel. Vozidlo bylo sice nalezeno, ale již 
bez řidiče.

Nelegální kouření ho vyjde draho
16. listopadu v  ranních hodinách se 
krásnolipským policistům podařilo ve  Vlčí 
Hoře zadržet řidiče polské národnosti, 
který ve  vozidle Citroen C5 převážel přes 
sedmnáct tisíc kusů krabiček cigaret různých 
značek označených ruskými, moldavskými 
a  ukrajinskými tabákovými nálepkami. 
Za  způsobenou více než jednomilionovou 
škodu se nyní může těšit na jeden rok až pět let 
ve vězení.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17. října 
do  16. listopadu evidovali 17 trestných činů 
a 26 přestupků.

(prap. Jan Hampl – inspektor)
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 OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM BÝVALÝCH ŽÁKŮ A UČITELŮ ŠKOLY 
V KRÁSNÉ LÍPĚ

...díl poslední

Za  bývalé žáky promluvil velice svěže pan Strašil, 

bývalý žák zdejší školy, zdejší rodák, autor těch 17 

modelů lokomotiv v kině a autor půvabné brožurky 

osobních vzpomínek.

Pan starosta poděkoval všem za  návštěvu a  poté 

se již svým osobním vzpomínkám z pódia věnoval 

pan kanovník Hladík. Jeho vtipné vyprávění 

zaujalo náměstí, ale brzy poté již nastal čas na další 

část programu a  jednotlivé ročníky se postupně 

odcházely společně fotografovat ke škole.

A  pak se už každý věnoval tomu, co jej v  nabídce 

programů zaujalo. Byly to především jednotlivé 

expozice, výlety a procházky, ale třeba také trocha 

nostalgie ve  „školních výletech“, které, jak jinak, 

aby to bylo podloženo i  materiálně, zajišťoval 

stařičký autobus RTO, ovšem v  podobě dokonale 

udržovaného veterána. Oběd ve  školní jídelně 

patřil také k tomu, co si hodně návštěvníků vybralo 

(a  objednalo předem). Odpoledne na  náměstí 

proběhl přes panující výheň velmi dobře 

navštívený koncert Ústřední hudby Armády České 

republiky a bylo opravdu co poslouchat, i program 

byl vybrán velice šťastně. Vojenští profesionálové 

tradičně neslevili ani notičku a  výsledkem byl 

dokonalý hudební zážitek. Odpoledne pak ti, kdo 

zde delší dobu nebyli, se mohli vydat buďto na delší 

procházku (Co bylo a  zbylo v  Krásné Lípě, výlet 

s OPS), nebo na procházku kratší (Co bude a zbude 

v Krásné Lípě).

Trochu problémů, nikoli ale neřešitelných, či 

neřešených, vlastně normálních, nastalo při prodeji 

fotografi í, které byly v průběhu dne pořízeny. Vše se 

ale vyřešilo, žádné problémy nezůstaly. Jen prostě 

ty později pořízené obrázky byly k  mání o  něco 

později.

Později odpoledne jsme pak mohli návštěvníky 

srazu vidět v  celé řadě místních restauračních 

zařízení a  především v  řadě předzahrádek, které 

se jako zázrakem vyrojily téměř všude. V podvečer 

pak na  náměstí opět za  značného zájmu místních 

i  přespolních proběhlo vystoupení skupiny 

Kliďánko, která mile všechny neinformované 

překvapila výbornou úrovní i  šťastně voleným 

repertoárem. Náměstí se tak změnilo v  místo 

příjemného posezení, podebatování, i k tanci.

Na  samý závěr jsem ponechal asi jednu 

z  nejdůležitějších součástí celé akce: prohlídku 

školy. Tu si nenechal pravděpodobně ujít nikdo 

z  návštěvníků, zejména ti, kteří zde nějaký čas 

nebyli, měli co obdivovat. Škola se pro tento 

den změnila na  obrovskou expozici, všude bylo 

nač se dívat – pomůcky a  učebnice nové i  staré, 

mimoškolní činnost, perfektní výzdoba budovy, 

odborné učebny, expozice věnované pěveckým 

sborům a  folklorním souborům, úspěchy školy, 

nebo třeba i stěna podpisů, kde se každý návštěvník 

mohl zvěčnit. Tady každý obdivoval péči obce 

o svoji školu – a právem. 

Nejdůležitější součástí toho všeho, co se 

na krásnolipském náměstí v sobotu 5. června 2010 

odehrálo, ale rozhodně bylo setkávání lidí, ať se 

již setkávali žáci s  učiteli, spolužáci navzájem, či 

členové učitelských sborů různých dob. Setkali se 

ale také rodinní příslušníci těch, kteří měli ke Krásné 

Lípě nějakou vazbu a sami zdejší prostředí neznali, 

s  mnoha lidmi, věcmi a  vzpomínkami na  události 

a osoby, jež sami do té doby znali pouze z vyprávění. 

Lidé se setkávali, komunikovali spolu v přátelském 

duchu – a my? My, pořadatelé, jsme právě pro tohle 

pouze vytvořili a připravili podmínky.

Na  závěr každého takovéhoto povídání se 

zaslouží poděkovat. Ale komu vlastně? Ti, kteří vše 

po měsíce připravovali, se dohodli, že si navzájem 

děkovat nebudou, přece tohle uskutečnit se stalo 

jejich posedlostí a snem, který se naplnil. Poděkovat 

městu? Kdo to je? Snad starosta, místostarosta, 

tajemník, či úřednice – ti všichni ale byli součástí 

realizačního týmu. Lidé z technických služeb? Ano, 

ti to měli velmi těžké, jejich práce nikdy nekončila 

(právě tak jako práce všech ostatních), výsledkem 

toho, co dělali, byly vzorně připravené a  uklizené 

prostory celé obce. Takže – poděkování patří všem. 

Ať těm, kteří vše vymysleli, připravili a  zajistili, 

studentům středních škol z Rumburku a Varnsdorfu 

(hostesky), tak kmotrům náměstí, účinkujícím 

a  hostům, všem návštěvníkům, všem bývalým 

i současným žákům i učitelům zdejší školy.

A co si přát do budoucna?

Aby to příští setkání, které by se mělo uskutečnit 

za  deset let, v  roce 150. výročí povýšení Krásné 

Lípy na město, se vydařilo alespoň tak, jako to naše, 

letošní.

(Karel Jarolímek)
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FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu 
Krásnou Lípu?

Ve  Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e 
nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde se 
objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vikýře 
správně odpoví na  otázku, připíše svoji adresu 
a  odpověď odevzdá v  informačním středisku 
na  náměstí, nebo ji pošle na  e-mailovou adresu 
milansudek@seznam.cz, bude zařazen do losování.
Na  fotografi i v  čísle 388 je fragment Jägrovy 
rodinné vily v  Krásném Buku. Gustav Adolf Jäger 
se narodil 1851 v  Leopoldce u  Velkého Šenova. 
Tento významný textilní průmyslník šluknovska se 
proslavil výrobou teplého spodního prádla, které 
dodával mimo jiné i  rakouské armádě. Spodky byly 
lidově přejmenovány na  jégrovky. V  poválečné 
době budova sloužila jako dětský domov, krátce 
k  občanskému bydlení a  naposledy byl v  budově 
zřízen Dům s pečovatelskou službou. V součastné 
době je objekt v rukou soukromníka. (V. Hieke.)
Cenu – upomínkové předměty – získávají: Denisa 
Conway, Igor Knapp a Světlana Heeneová
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

ŠKOLNÍ ADVENTNÍ  
TRHY

Základní a  Mateřská škola v  Krásné Lípě 
zve všechny na  každoroční vánoční 
trhy, které se budou konat v  pátek 
26.listopadu od 10:00 hodin před základní 
školou. Své stánky s  výrobky obsadí MŠ 
Motýlek, MŠ Sluníčko, žáci základní školy 
a pochopitelně i jídelna při ZŠ. 

ADVENT V KRÁSNÉ 
LÍPĚ A OKOLÍ

27.11. – 2.2.  Výstava Betlémů v muzeu 

 v Rumburku

3.12.    Mikulášská - Čačipen 

 – kino Krásná Lípa 16:00

5.12.    Mikulášská - město 

 – kino Krásná Lípa 14:00

11.12.  Advent Na Kopečku 

 v Rumburku od 15:00

11.12.  Svatojiřetínský advent 

 – Jiřetín pod Jedlovou -fara - 15:00

15.12.  Vánoční koncert Jaroslava Hutky 

 – Rumburk - KD Střelnice - 19:00

16.12.  vánoční koncert Lužičan, 

 Křiničánek a děti ze škol 

 – kino Krásná Lípa - 18:00

18.12.  vánoční koncert Dykyta 

 – kino Krásná Lípa - 17:00

KLUB AmOS – Ambulantní 
odlehčovací služba v domě 

s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00-12:00

PROGRAM  NA  PROSINEC
1.12. Výroba vánočních věnců II. 

8. 12. Vánoční vystoupení dětí z MŠ. 

15.12. Vánoční zvyky u nás i ve světě 
 – beseda.

22.12. Ochutnávka cukroví.

29.12. Provázkování.
Změna programu vyhrazena.

Divadlo SemTamFór 
v Krásné Lípě

První turistický advent

Hudba času adventního

Mikulášská besídka 

Bleší trhy předvánoční

Advent a Vánoce 
v „českém Nizozemí“

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. 

Klub českých turistů Vás zve v sobotu 18. prosince 
od 9:00 do 17:00 do prostoru před Továrnu v Krásné 
Lípě na  1. turistický advent, spojený s  prodejem 
čerstvě řezaných vánočních stromků a  ukázkami 
zručnosti řemeslníků.V  sobotu 27. listopadu od  15.00 hodin pořádá 

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk - 
v  kostele sv. Vavřince koncert souboru SoliDeo 
z Děčína. Na nevšední historické hudební nástroje, 
vyrobené ze zvířecích rohů, zazní dvě desítky 
adventních skladeb od  středověku po  baroko 
z  Čech, Itálie, Španělska, Rakouska a  Německa. 
Vstupné je dobrovolné a  výtěžek bude věnován 
na restaurování nástropních maleb v Loretě.

Mateřské centrum BERUŠKA Krásná Lípa pořádá 
v Domě volného času TOVÁRNA v pátek 3. prosince 
2010 od  16.00 hodin MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. 
Na programu bude zdobení a rozsvícení stromečku, 
zpívání koled, kterými přivoláme Mikuláše, 
nadílka od  Mikuláše, ochutnávka cukroví, které 
maminky přinesly. Vstupenky si můžete zakoupit 
v  mateřském centru Beruška každé úterý a  pátek 
dopoledne u  tety Dáši (počet je omezen na  max. 
20 dětí).Cena: 50,-- Kč/dítě – doprovod zdarma. 
Více na www.mcberuskakl.wz.cz.

V  sobotu 11. prosince od  8:00 do  12:00 hodin se 
v přízemí Domu služeb v Krásné Lípě budou
konat další BLEŠÍ TRHY. Proberte tedy komody 
a  půdy a  přijďte prodat své použité, ale fungující 
věci, o  kterých si myslíte, že je někdo může ještě 
potřebovat, anebo nakoupit neuvěřitelné kousky 
za pár kaček! Ceny určujete sami, smlouvání vítáno. 
Svá prodejní místa si rezervujte včas.

Ve  středu 8. prosince se od  19:00 můžete 
v  Domečku Na  Kopečku v  Rumburku seznámit 
s historickými i současnými zajímavostmi adventu, 
Vánoc i  Betlémů z  našeho regionu. Večerem Vás 
bude provázet Ester Sadivová z  rumburského 
muzea.
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I v posledním kole podzimní části získali fotbalisté 
starší přípravky tři body!

Po bronzu přivezl stříbro

Hodnocení fotbalového podzimu: překvapivě dobré

Na  poslední utkání 1. části fotbalové sezóny 
2010/2011 jsme zajížděli do Benešova nad Ploučnicí. 
Zde jsme již hráli ve  třetím kole a o vítězství jsme 
se museli strachovat až do  poslední sekundy. Jak 
je zvykem, opět jsme nebyli kompletní. Trenéři 
postavili do  brány zkušeného Tomáše Rýzlera, 
který měl být určitou jistotou. Na  střídačce zůstali 
paradoxně další dva brankáři (dnes připraveni 
zaskočit jako hráči) – Kuba Vokoun a Kevin Lakatoš. 
Do  základní sestavy se dostal i  Jára Svátek, který 

získává cenné zkušenosti.
Zápas se velmi podobal minulému zápasu, kdy se 
hra přelévala mezi obránci a  záložníky. Ohrožení 
branky bylo vidět jenom zřídka. U domácích to byly 
pouze dvě nepřesně zakončené akce, u  nás přeci 
jen Tomáš Alfery měl větší možnost. Ale jeho muška 
se teprve srovnávala. Tento hráč zahrával 5 minut 
před koncem poločasu rohový kop a  opět zkusil 
svoji střelu, která skončila přímo v bráně. Ještě o dvě 
minuty později přidal další branku a  tím přispěl 

k lepší pohodě našich hráčů. Druhá půle byla opět 
jako přes kopírák – bez výrazných šancí. A  když 
náš jediný brankový střelec přidal třetí branku 
(13. minuta druhé půle), dovolili si trenéři vyměnit 
v brance Kevina Lakatoše za Tomáše Rýzlera, který 
se zapojil do hry. 5 minut před koncem náš střelec 
završil svůj účet i účet celého zápasu a vítězstvím 4:0 
jsme zakončili celkem nečekaně úspěšný podzim.

 (Mirek K.)

O  další medaili, tentokrát stříbrnou, obohatil 
svou sbírku Michal Šlof z  Krásné Lípy. Tentokrát 
ji přivezl z  fi nále Českého poháru ve  sportovním 
lezení v Chocni. Finálový boj sice nebyl tak urputný 

jako při mistrovství republiky, a  protože Michalův 
největší soupeř se v tomto závodě umístil až na 5. 
místě, skončil Michal Šlof v celkovém hodnocení ČP 
na krásném 2. místě. (r)

Máme za  sebou podzimní část, před sebou 
trochu odpočinku, ale poté nastane opět zimní 
příprava. Když se vrátím k  podzimní části, dá se 
hodnotit jako překvapivě dobrá. Toto celkové 
a stručné hodnocení je z pohledu na to, že mužstvo 
opustilo několik opor (přešly do  žáků), přestoupil 
zpět do  Rumburku Král Libor, došlo ke  změně 
na brankářském postu a do základní sestavy se tím 
vším dostalo několik hráčů, kteří prošli minimem 
zápasů a  tím nasbírali velmi málo fotbalových 
zkušeností (Kaštánek Petr, Šmalcl Vlastík, Grundza 
Ivan, Hroník Filip, Debnár Zdeněk, Svátek Jára, 
Lakatoš Kevin). Z  branky do  hry přešel Rýzler 
Tomáš (pro posílení obrany) a  do  brány se stavěl 
opět doposud téměř nevyzkoušený Vokoun Kuba. 
Hlavní oporami tedy v  mužstvu zůstali zkušený 
Kaipr Honza (střední záloha) a  v  útoku bojovník, 
střelec, ale ojediněle přihrávající Alfery Tomáš. 
S  takto složeným mužstvem, které ani jednou 
nehrálo v  nejsilnější sestavě (vždy někdo chyběl), 
jsme dokázali odehrát několik pěkných zápasů. 
Když vynecháme zkrat v  Boleticích, výpadek 
v prvním poločase ve Šluknově, mohu říci, že kluci 

odevzdali na  hřišti skoro vše ze svých možností. 
Ale protože se trenéři budou snažit tyto možnosti 
ještě zvyšovat, doufejme, že dojde ještě k nějakému 
zlepšení. Po skončení poloviny soutěže to vypadá, 
že se soustředí boj o druhé místo mezi našimi hráči 
a hráči ze Šluknova. Tak si přejme, aby to vydrželo až 
do konce ligy a my byli v tomto souboji úspěšnější. 
Hodnocení jednotlivých hráčů se vyhnu, protože 

opravdu pochvalu si zaslouží všichni, kteří se 
zasloužili o dosavadní výsledky!
Tak držíme palce – načerpáme trochu i  té fyzické 
zdatnosti, což nebývá nic příjemného, ale i to musí 
dobrý hráč mít v  sobě. Zapracujeme na  souhře 
celého mužstva, taktice, ….. Prostě: těšme se 
na jarní kola!

(Kaštánek M.)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
 

1. Modrá 10 9 0 1 91: 17 27 ( 9) 
 

2. Šluknov 10 7 2 1 79: 19 23 ( 8) 
 

3. Krásná Lípa 9 6 1 2 35: 20 19 ( 7) 
 

4. FK Malšovice 9 5 1 3 39: 22 16 ( 7) 
 

5. Ji íkov 9 3 1 5 27: 23 10 ( -2) 
 

6. Vilémov B 10 2 0 8 15: 75 6 (-12) 
 

7. Vilémov A 10 2 0 8 9: 74 6 (-12) 
 

8. Benešov n./Pl. 9 1 1 7 16: 61 4 ( -8) 
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Česko-německý sovičkový den

CUKRÁRNY v základní škole

V Motýlku se hrálo pexeso

26. října se 
u s k u te č n i l o 
další přátelské 
s e t k á n í 

MŠ Sluníčko s  přáteli z  MŠ Großschönau. Ihned 
po  příjezdu německých dětí a  učitelek čekalo 
„Sluníčkové“ dětičky milé překvapení  v  podobě 
vlastnoručně vyrobených dárečků, roztomilých  
pichlavých ježečků. 
Po  opětovném vzájemném přivítání a  zpěvu 
česko-německých písní jsme se všichni teple 
oblékli a  natěšeni utíkali ven za  námi pozvaným 
hostem - paní Věrou Gilovou z  chovné stanice  
pro handicapované sovy a  dravce. Poté, co paní 
chovatelka dravce a  sovy upevnila na  jednotlivé  
špalky, nám každého ukázala, pojmenovala 
a  popsala. Vyprávěla nám o  jejich způsobu 
života, jakými zvláštnostmi se vyznačují, čím 
se živí a  některé z  nich nám dovolila pohladit. 
Největší obdiv nás všech sklidil výr velký - který 
vše pozoroval svýma krásnýma obříma očima 
- a  největší, zároveň nebezpečný, orel skalní. 
Abychom se na sovy a dravce jen nedívali, zahráli 
jsme si společně pohybovou hru „Na  sovy“ 

a  proběhli jsme se po  zahradě při hře „Na  ptáky“. 
Naučili jsme se také česky i německy „soví  říkánku“ 
spojenou s  pohybem. Po  malém občerstvení 
teplým čajem předvedla nám všem známá sova 
Rozárka z  pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ tzv. 
„soví pochod a  tanec“, kdy jsme se k  ní všichni 
přidali a  zatancovali jsme si. Některé sovičky 
a  dravci ukázali, jak umějí z  volného letu přiletět 
na  určené místo a  předvedli rovný průlet uličkou, 
vytvořenou ze dvou dlouhých řad dětí. Největším 
zážitkem pro německé i  české předškoláky byl 
okamžik překonání svého strachu, kdy si každý 
nechal nasadit koženou rukavici a poštolka obecná 
mu přiletěla přímo na  vztyčenou ruku. Když jsme 
se všichni vystřídali a s poštolkou vyfotili, společně 
jsme si pohráli v  hernách i  ve  třídách. Kdo měl 
zájem, mohl si vyrobit sovičku ze šišky. Po takovém 
dobrém zážitku nám pěkně vytrávilo a s chutí jsme 
se pustili do oběda.
Odpoledne se naše cesty opět rozdělily… 
Sluníčkové děti se dočkaly svých maminek 
a němečtí kamarádi odjeli zpět do své školičky. Už 
teď se těšíme, až se zase všichni setkáme.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

V  rámci celoročního projektu Děti dětem, 
probíhajícího na  Základní škole v  Krásné Lípě, se 
uskutečnila v polovině listopadu akce pod názvem 
„Cukrárny“. Nutno podotknout, že tento, již několik 
let fungující projekt, je po celý školní rok 2010/2011 
nazýván projektem jazykovým. Tudíž, veškerá 
setkání (včetně školní akademie), jsou plánována 
tak, aby podpořila výuku cizích jazyků na základní 
škole. Cílem této akce bylo opět se setkat se 
svojí partnerskou třídou, připravit si svoji vlastní 
cukrárnu, vybavit ji dobrotami, a  v  neposlední 
řadě se během celého průběhu akce dorozumívat 

výhradně jazykem německým, nebo anglickým. 
V první hodině se navštívily pouze třídy partnerské, 
potom se průběžně děti navštěvovaly navzájem 
ve  svých třídách. My jsme s  dětmi ze školky akci 
CUKRÁRNY také navštívili. Děti byly v  prvních 
okamžicích  sice dost překvapené a  možná 
i  vyděšené, jak ostatní mluví, ale ani jazyková 
bariéra jim nezabránila v  tom, aby nějakou tu 
dobrůtku neochutnaly. Nakonec se naučily alespoň 
pozdravy ve dvou jazycích.                                            

(m.alf )

Ve  čtvrtek 18.11.2010 proběhla ve  školce úplně 
nová akce pod názvem PEXESOVÁNÍ. Již názvu 
vyplývá, že se mělo jednat o hru pexeso. 
Každé dítě obdrželo pozvánku, kterou mělo za úkol 
podle rozhodnutí vrátit buď s textem PŘIJDU, nebo 
NEPŘIJDU. Celkem se sešlo téměř třicet pozvánek 
s kladnou odpovědí. Účast tedy hojná, ovšem bylo 
nutné vymyslet nějaká rozumná pravidla, aby bylo 
možné vyhodnotit vítěze. 
Soutěže se účastnilo dítě a  doprovod. (rodič, 
sourozenec, teta, strejda…)
K  dosažení cílových výsledků bylo nutné splnit 
podmínky a to: 3 x si s někým zahrát (vždy s někým 
jiným) a  nasbírat co nejvyšší počet párů pexes. 
Pochopitelně byli odděleni velcí Papouškové, 
od  malých Medvíďat. Po  vylosování pexes 
z  temných sáčků ( jeden sáček lehčí a  druhý těžší 
pexesa) se celá akce odstartovala. Všichni se pustili 

do  hraní s  takovým nadšením a  nasazením, že 
byste je jen těžko něčím vyrušili. Doprovodnou 
činností k  této akci bylo vlastnoruční vyrobení si 
svého pexesa. K dispozici byla razítka pohádkových 
postav, fi xy a pastelky. Nedílnou součástí této akce 
byla občerstvovací zastávka v  jídelně, o  kterou se 
postaraly děti, včetně dobrot, které pro své rodiče 
připravily. 
No - a jak celé PEXESOVÁNÍ dopadlo?
Medvíďata:
1. místo:  Matýsek Hofman s tatínkem
2. místo: Adámek Neumann s maminkou
3. místo: Ondrášek Pavlík s maminkou
Papouškové:  
1. místo:  Marek Pospíšil  s maminkou
2. místo: Barunka Caklová s maminkou
3. místo:  Dáda Urban s maminkou

(m.alf )

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Když nás pani učitelka informovala 
o  cukrárnách, vůbec jsem nevěděl, 
co to jako bude. A  ještě navíc, že prý 
nebudeme vůbec mluvit ČESKY! To mě  
tedy fakt děsilo. Ale jak na angličtině, tak 
i  na  němčině jsme si všechny potřebné 
fráze natrénovali. Naše cukrárna měla 
být ve stylu Pat&Mat. Mamka mi napekla 
linecké koláčky. Ostatní měli taky za úkol 
něco přinést, abychom měli co prodávat. 
Naše pani učitelka se bála, že toho bude 
málo a  proto taky napekla. Ale nakonec 
toho bylo 48 druhů!!! Cukrárnu jsme měli 
úplně plnou. To bylo dobrot! Doma jsem 
vyštrachal starého kulicha, byl jsem Mat. 
V  den „D“ jsme se první dvě hodiny učili 
a  pak se všechno začalo připravovat. 
Od  desíti to všechno vypuklo. Naší 
cukrárnu navštívila druhá třída, naše 
partnerská. Byl jsem číšník – anglický - 
děti na mě musely mluvit jenom anglicky. 
Ti, co se učí německy, museli mluvit jenom 
německy zase na německého číšníka. No, 
celé to bylo nakonec super. Hodně nám 
toho zbylo, takže jsme to všechno snědli 
a  pak nám bylo špatně. Mě bylo teda 
hodně špatně. Ale líbilo se mi to.                 

Filip Alfery 7.B

Ve čtvrtek 18.11. se v MŠ Motýlek konalo Pexesování. Děti z mateřské školky hrály 

s  maminkami, tatínky a  se staršími sourozenci. Jedna maminka, tatínek, nebo 

sourozenec měli své dítě a proti druhé skupině hráli pexeso. Bylo to prima. Na konci 

každý žáček MŠ dostal pexeso za  účast v  soutěži. Já jsem soutěžila s  bráškou 

Davídkem.Vítěz dostal pexetrio, druhé a třetí místo bylo pexeso s nůžkami. Davídek 

dostal pexeso za  účast a  byl naštvaný, že nedostal nůžky jako Barunka. Skončila 

s maminkou druhá. Dokonce si každý  mohl vyrobit své vlastní pexeso. Možná se 

uvidíme i příští rok.

Danuška Caklová 4.B
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 USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ 
z 1. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 15.11.2010

1. Program ustavujícího zasedání ZM 
Usnesení ZM č. 01 – 01/2010 
ZM schvaluje program ustanovujícího zasedání zastupitelstva 
města tak, jak byl navržen. Zároveň schvaluje návrh 
předsedajícího ustanovujícího zasedání ZM, aby k  jednotlivým 
bodům programu jednání byla přijímána samostatná usnesení. 

2. Mandátová komise 
Usnesení ZM č. 01 – 02/2010 
ZM schvaluje mandátovou komisi ve složení Josef Myšák, Milan 
Sudek a Jaroslav Stibor. 

3. Zpráva registračního úřadu 
Usnesení ZM č. 01 – 03/2010 
ZM bere na  vědomí zprávu registračního úřadu o  výsledcích 
a platnosti voleb 
do Zastupitelstva města v Krásné Lípě, dle předloženého návrhu.
ZM bere na  vědomí zprávu mandátové komise o  ověření 
platnosti voleb členů zastupitelstva města.
ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Josefa Chudoby na funkci člena 
zastupitelstva města. 

4. Složení slibu 
Usnesení ZM č. 01 – 04/2010
ZM bere na  vědomí, že zákonem předepsaný slib složili tito 
členové ZM: Miroslav Brabník, Jana Drobečková, Václav Hieke, 
Mgr. Petr Hořeňovský, Jan Kolář, Ing. Zbyněk Linhart, 
Ing. Radana Michlíková, Josef Myšák, Petr Novák, Jiří Podhorský, 
RNDr.  Ivana Preyová, Miroslav Řebíček, Dana Smolová, Jaroslav 
Stibor, Mgr.  Milan Sudek, PaedDr.  Zbyněk Šedivý, MUDr.  Jan 
Prokop Škoda, Jiří Vích, Leoš Virgler, Hana Volfová, Berthold 
Vorlíček. 

5. Jmenování ověřovatelů zápisu 
Usnesení ZM č. 01 – 05/2010 
ZM schvaluje jmenování ověřovatelů zápisu: Jiří Vích, Leoš Virgler.

6. Návrhová komise 
Usnesení ZM č. 01 – 06/2010 
ZM schvaluje členy návrhové komise: Mgr. Petr Hořeňovský, Jiří 
Podhorský.

7. Jmenování skrutátorů 
Usnesení ZM č. 01 – 07/2010 
ZM schvaluje jmenování skrutátorů: Petr Novák, Hana Volfová, 
Miroslav Brabník.

8. Zpráva ověřovatelů 24. ZZM 
Usnesení ZM č. 01 – 08/2010
ZM bere na  vědomí zprávu ověřovatelů 24. ZZM předloženou 
Jiřím Podhorským 
bez připomínek. 

9. Způsob provedení voleb 
Usnesení ZM č. 01 – 09/2010
ZM schvaluje způsob a provedení voleb:
a) starosty města - maximálně ve  třech kolech, hlasováním 

tajným způsobem,
b) místostarosty města - maximálně ve třech kolech, hlasováním 
tajným způsobem,
c) člena RM - maximálně v  pěti kolech, hlasováním tajným 
způsobem,
s  10 min. přestávkou pro poradu klubů zastupitelů volebních 
stran po každém neúspěšném kole volby. 

10. Uvolněný starosta 
Usnesení ZM č. 01 – 10/2010 
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval jako dlouhodobě 
uvolněný starosta města.  

11. Uvolněný místostarosta 
Usnesení ZM č. 01 – 11/2010 
ZM schvaluje, aby jeden člen ZM pracoval jako dlouhodobě 
uvolněný místostarosta města. 

12. Rada města 
Usnesení ZM č. 01 – 12/2010
ZM schvaluje, aby RM byla pro volební období 2010-2014 
7 členná. 

13. Zvolení starosty města 
Usnesení ZM č. 01 – 13/2010 
ZM zvolilo starostou města Krásná Lípa Jana Koláře, bytem Kyjov 
82, Krásná Lípa.

14. Zvolení uvolněného místostarosty města 
Usnesení ZM č. 01 – 14/2010
ZM zvolilo uvolněnou místostarostkou města Krásná Lípa 
RNDr. Ivanu Preyovou,
bytem Dvořákova 42/10, Krásná Lípa.

15. Členové RM 
Usnesení ZM č. 01 – 15/2010 
ZM zvolilo zbývajícími členy RM: Mgr. Petra Hořeňovského, Jiřího 
Podhorského, 
Jaroslava Stibora, Mgr. Milana Sudka, Jiřího Vícha.

16. Zřízení  fi nančního a kontrolního výboru 
Usnesení ZM č. 01 – 16/2010 
ZM zřizuje fi nanční výbor ZM a kontrolní výbor ZM.
ZM ukládá RM předložit návrh složení fi nančního a kontrolního 
výboru.  

17. Různé 
Usnesení ZM č. 01 – 17/2010 
ZM schvaluje, aby starosta města Jan Kolář pověřil člena 
zastupitelstva města Ing. Zbyňka Linharta zastupováním města 
Krásná Lípa, především ve věcech týkajících se regionu Českého 
Švýcarska včetně zastupování zájmů zakladatele v  o.p.s České 
Švýcarsko, rozpracovaných projektů města a jednání o důležitých 
dlouhodobých záležitostech města. 

Starosta města: Jan Kolář
Místostarostka: RNDr. Ivana Preyová

Ověřovatelé: Jiří Vích, Leoš Virgler

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

Čas lososů
Počasí jakoby předznamenalo blížící se svátky 
zesnulých. Od  rána bičovaly vodní hladinu 
přeháňky studeného deště a šedivá obloha velkou 
změnu neslibovala. Vrcholky  pískovcových skal co 
chvíli zahalovaly cáry mlhy.
Taková atmosféra  vítala několik desítek lidí , kteří 
se dopoledne 20. října sešli na  malém parkovišti 
u mostu přes říčku Kamenici v NPČŠ. Kdyby ti lidé 
pokračovali po cestě přes zmíněný most, došli by 
k dnes už legendárnímu Dolskému mlýnu.
Ale skupina lidí s  fotoaparáty, kamerami, 
novinářskými bloky, ale i  s  kyblíky a  síťkami měla 
jiné starosti. Přivezli lososy! 
Ten den se uskutečnila akce vysazování lososího 
plůdku (po  kolikáté už vlastně?) v  rámci projektu 
Losos 2000.
Pokaždé je při této příležitosti přítomna řada 
novinářů a  fotoreportérů, ale letos byl zájem 
medií mimořádný. Zástupců ,,sedmé velmoci“ 
se sešlo několik desítek a  správa NPČŠ pro ně 
uspořádala v  objektu NP v  Jetřichovicích krátkou 
improvizovanou tiskovou konferenci.
Na  ní byl také promítnut videoklip se zdravicí 
populárního herce - rybáře Rudolfa Hrušínského, 
který projektu Losos 2000 nadšeně fandí.
Všichni se poté vydávají k  místu srazu všech 
účastníků v  Jetřichovicích. Čeká se jen na  hlavní 
aktéry dnešního dne na  deset tisíc malých 
půlročních lososů.
Konečně dorazil malý náklaďáček s  německou 
SPZ a  na  jeho korbě igelitové pytle s  vodou 
a  kropenatými rybkami. Plůdek bude vysazován 
na  několika místech, proto si vedoucí skupin část 
nákladu rozebírají a  odvážejí. Hlavní dějství dne 
se ale uskuteční u  mostu přes Kamenici poblíž 
zmíněného Dolského mlýna.
Karavana aut jede po  cestě, částečně kopírující 
půvabný potok Chřibská Bělá, který dostane také 
svůj příděl malých lososů. Na  malém parkovišti 
je spousta lidí, uzávěrky foťáků cvakají a  pytle 
s malými lososy putují do vody, aby rybky dostaly 
správnou teplotu, teplotu vody, ve které se za chvíli 
ocitnou.
Mezi účastníky nikdy nechybí ani ředitel Ing. Pavel 
Benda, který také ,,nafasuje“ do  kbelíku několik 
stovek  rybek a vydává se na určený úsek.
Stejně tak ostatní, kteří mají na  starost rozmístit 
lososí mimina do  nového domova. Celému dění 
přihlíží a  zdárný průběh si pochvaluje Ing. Tomáš 
Kava, hospodář SÚS ČRS a ,,duchovní otec“ celého 
projektu na návrat lososů.
Projekt Losos 2000 je všeobecně známý, 
mnohokrát mediálně zpracovaný, tak jen pro úplně 
nezasvěcené podávám několik informací.

(Vladislav Vencko)
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KARATE KID
středa 1. 12. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Dvanáctiletý Dre se přestěhuje s matkou do Číny, zamiluje se do spolužačky, což se nelíbí třídnímu rváči a tak ho základy 
kung fu začne vyučovat starý mistr.140 min. Mládeži přístupno. ČESKÁ VERZE.

HABERMANŮV MLÝN
úterý 7. 12. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž 
se spravedlivý hněv často mísil s nejnižšími pudy. 104 min. Přístupno od 12ti let.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
středa 8. 12. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

V novém animovaném snímku se mořský želvák Sammy vrací na rodnou pláž. Doprovází ho kamarád Ray a společně 
hledají další želví kamarádku Shelly. 88 min. Mládeži přístupno.ČESKÁ VERZE.


