390

Příští číslo Vikýře vyjde
ve čtvrtek 23. 12. 2010
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 9. prosince 2010

4,- Kč

Městský byt byl vystěhován pod
dohledem soudního vykonavatele
Koncem minulého týdne došlo za asistence
soudního úředníka k vyklizení bytu v ulici Elišky
Krásnohorské, č. p. 19, v majetku města Krásná
Lípa. Stalo se tak podruhé v historii, a to po letech
administrativního vymáhání dlužného nájemného,
urgencích a snahách o splátkové úhrady dlužné
částky. Veškeré tyto snahy se míjely účinkem. Dluh
na nájemném tak postupně narostl až na téměř
37 tis. Kč. A to i přes skutečnost, že měsíční nájemné
činilo pouhých 546 Kč!
Byt musel být za asistence soudního vykonavatele
otevřen násilím, proti vůli nájemníka. Za dveřmi
pak na pracovníky radnice čekalo nepříjemné
překvapení. V útrobách bytu se nacházelo více
jak 9 tun odpadu, který tam nájemník bytu
postupně nanosil. Odpad zaplnil postupně

8 velkoobjemových kontejnerů. Malou útěchou
může být jen skutečnost, že odpad byl pečlivě
utříděn a většina ho tak bude předána na druhotné
zpracování.
Krásnolipská radnice v současnosti eviduje
pohledávky na nájemném z bytů ve výši 765 tis.
korun.
Dluhy na nájemném vznikají z podstatné části
především u nájemníků ze sociálně slabších,
nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Navíc se
často jedná o početné rodiny s dětmi, kdy je
vystěhování na ulici velmi problematické. Je to
vždy až mezní způsob řešení situace, město Krásná
Lípa k němu přistupuje výjimečně. Přesto však
podobných případů bude zřejmě přibývat.
(Jan Kolář)

Nové využití bývalého
velkokapacitního kravína
na Varnsdorfské ulici
Nový většinový vlastník areálu VKK, společnost
UNILES, a.s. Jiříkovská 382/16, Rumburk, se rozhodla
využít prostory bývalého kravína k vybudování
kompostárny. Dne 16. 12. 2010 se na MěÚ
Rumburk koná veřejné ústní jednání k projednání
žádosti jmenované společnosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby, kde je možné vznést
dotazy či připomínky k uvedenému privátnímu
investičnímu záměru.
(r)

strana 2

9. prosinec 2010

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 20.12. 2010 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 23.12.
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
3.1. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 6.1. 2011 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.

První sníh letos padal později
O měsíc později
- ve středu
24. listopadu - se letos začal na Krásnou
Lípu snášet první sníh. V loňském roce
město první sníh zasypal již 14. října.
Ale stejně jako v loňském roce s ním
přišly i nemalé komplikace. V loňském
roce za sebou první sněžení zanechalo
spoušť v podobě polámaných stromů.
Ten letošní s sebou přinesl i arktické
mrazy, které klesaly k mínus dvaceti
stupňům pod nulou.

(vik)

Stomatologická pohotovost
- Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00

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.

- 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
- 18. - 19. 12. 2010 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI - Letná,
tel.: 412 535 930
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,
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:
Bydlím v nájemním bytě. Nyní se v domě vyskytl problém se společnou televizní anténou. Pronajímatel
požaduje, aby rozvod televizní antény vedl přes můj byt a novou vestavěnou skříň, která se nedá
odstranit, protože je dělána na míru a je vysoká až do stropu. Tvrdí, že byt je v jeho vlastnictví a tudíž
se skříň provrtá a povede skrz ní nové připojení. Pokud neumožním přístup, tak byt násilím otevřenou
a můžou mne dát k soudu.
Odpověď:
Pronajímatel je povinen zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu (§ 687 obč. zák.).
Tím je nesporně i umístění vestavěné skříně a její nerušené používání, tedy používání skříně tak, aby
v ní (skrz ní) nevedla anténa.
Pronajímatel je oprávněn provádět jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce (§ 695
obč. zák.). Tento souhlas lze však odepřít jen z vážných důvodů. Takže zpět: jaké vážné důvody Vám
brání: vestavěná skříň se poškodí, omezí se její užívání. NE nepodstatné je i to, že ve skříni máte své věci,
které budete muset po dobu úprav dát jinam, skříň potom uklidit, věci uložit asi jinak atd.
Takže sdělíte s odkazem na ust. § 695 obč. zák., že souhlas s úpravou bytu prostě NEDÁVÁTE! Vážné
důvody jsou ty, že dojde k poškození skříně, poškození Vašich práv na bydlení (do bytu budou muset
chodit technici v případě problémů) a podobně.
Pronajímateli nezbude než se souhlasu domáhat soudně (nikdo jiný není oprávněn toto rozhodnout,
protože rozhodnutí stavebního úřadu zde nepřichází v úvahu). Jak by soud dopadl, nevím – to záleží
na tom, jak soud tento případ posoudí (každý soudce to může posoudit jinak, většinou podle svých
zkušeností). V soudním řízení pak upozorněte na alternativní řešení, například že lze anténu táhnout
schodištěm nebo jádrem. Ještě je nutno si uvědomit, že ti, co anténu chtějí a kvůli zdržení, které
„způsobíte“, ji mít nebudou, Vám budou nadávat – čili zhorší se Vaše vzájemné sousedské vztahy.
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Zapojte se do odborných komisí Rady města
Krásná Lípa
Máte zájem o dění ve městě? Chcete se aktivně podílet na jeho chodu a rozvoji?
Nabízíme Vám účast v odborných komisích Rady města Krásná Lípa:
komise výstavby a životního prostředí
komise kulturní
komise zdravotně sociální
komise pro hospodaření s byty
komise cestovního ruchu
skupina pro odstraňování sociálního vyloučení.
V případě, že máte zájem o práci v některé z uvedených komisí, přihlaste se (uveďte kontaktní údaje)
písemně nebo elektronicky na adresu podatelny MěÚ Krásná Lípa do 15. 12. 2010.
Jan Kolář, starosta města

Pozor: od neděle se jezdí jinak
Od neděle 12. prosince 2010 dochází ke změnám
v jízdních řádech vlaků a autobusů v oblasti
Šluknovska.
Výraznou změnou v autobusové dopravě je
rozšíření regionální dopravy do sousedních měst
v Německu, což je dáno jednak předpokládanou
poptávkou, zároveň souvisejícím zefektivněním
linek ve městech Varnsdorf a Rumburk v těsném
sousedství německého města Seifhennersdorf,
a také nutností zachovat spojení veřejnou dopravou
mezi Ebersbachem a Rumburkem v souvislosti
s ukončením provozu vlaků na železniční trati 088.
Novinkou bude také přímá návaznost na vlaky
z Varnsdorfu do Liberce a z Ebersbachu do Drážďan.

Součástí změn je zrušení nebo přesměrování
nevytížených spojů.
Změny se týkají autobusových linek 401-411
a 413, a vlaků ČD linky U27 a nové linky vlaků
společnosti Vogtlandbahn pod jménem Trilex.
I nadále je do systému strategických železničních
linek zahrnuta linka U8 Děčín - Rumburk, která
je v současnosti částečně zajišťována náhradní
autobusovou dopravou.
Podrobnosti včetně nových jízdních řádů naleznete
na http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.
asp?id_org=450018&id=1656459
(zdroj: Ústecký kraj)

Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12.
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.
12. 2010. Od 1. ledna 2011 se stávají tyto doklady
neplatnými.
V evidenci řidičů v Rumburku je v současné době
ještě 1500 těchto řidičských průkazů. Na vydání
nového průkazu je lhůta 20 dnů, proto je potřeba
o výměnu požádat nejpozději do 10. prosince
2010. Chcete-li se vyhnout nepříjemným frontám
na konci roku, či potížím s Policií ČR po začátku roku
příštího, vydejte se na úřad do Rumburku včas!
S sebou musíte mít platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Povinná výměna

řidičského průkazu je osvobozena od správního
poplatku. Průkaz vyměňuje příslušné pracoviště
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Další informace získáte na www.vymentesiridicak.
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.

Uzavírka jen do konce
týdne
Už jen do 12. prosince 2010 nebude průjezdná
silnice Zahrady - Krásná Lípa.
Objízdná trasa je stanovena po silnicích II/265,
II/263, III/2656 a III/2657 přes Rumburk, Dolní
Křečany a Staré Křečany.
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.
(r)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
T-Klub v prosinci
Na konci roku 2010 čeká návštěvníky
T-klubu několik zajímavých akcí - turnaje,
nocování v T-klubu a vánoční besídka.
Navštíví nás přátelé z podobného
klubu pro děti a mládež z České Lípy.
V rámci dobíhajícího projektu Prevence
kriminality v T-klubu proběhne zážitkový
víkend a navštíví nás Divadlo Fórum, které
zahraje představení o šikaně. Projekt je
podpořen Ústeckým krajem.
Informace získáte na webu kostka.
krasnalipa.cz, popřípadě na stránkách
T-Klubu na FaceBooku. (jr)
Prosincový program:
10.-12.12. zážitkový víkend
14.12. sněhová bitva, turnaj ve spol. hrách
18.12. divadlo Fórum v T-klubu
Divadlo Fórum je formou divadla
o výchově, které otevírá divákům možnost
ovlivnit průběh jednání. Využívá krátkého
konfliktního divadelního příběhu, který
zrcadlí otázky a problémy skupiny a vede
k pozitivní změně chování. (dubec.
webnode.cz)
22.12. vánoční besídka
28.12. přespání v Téčku, návštěva z klubu
z České Lípy

KLUB AmOS – Ambulantní
odlehčovací služba v domě
s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00-12:00
PROGRAM NA PROSINEC
15.12. Vánoční zvyky u nás i ve světě –
beseda.
22.12. Ochutnávka cukroví.
29.12. Provázkování.
Změna programu vyhrazena.

Pečení a zdobení
perníčků
V úterý 21. prosince od 16:00 si můžete pod
vedením Kateřiny Kocmanové společně upéct
vánoční dobrotu, kterou na místě i ochutnáte.
Každý účastník si odnese domů recept
a vlastnoručně ozdobené perníčky. Péct se bude
v Kostce (Dům služeb) v Krásné Lípě, poplatek 30,Kč. Není nutné se předem přihlašovat.

Na Kopečku sněží
Ve středu 22. 12. od 17:00 jste zváni do Domečku
Na Kopečku v Rumburku, kde bude připraveno
předvánoční Pohádkové odpoledne pro děti
i rodiče - dílna, kocour Mikeš, čtení, sníh a oheň
v kamnech.

Vánoční výlet
na Větruši
Komunitní centrum Vás zve na vánoční výlet
novou kabinovou lanovkou na Větruši. Na výlet
se odjíždí v neděli 12. prosince vlakem z Krásné
Lípy v 6:20 hodin (návrat v 17:40 hodin). V ceně
150,- Kč/ osoba je zahrnuto. 2x lanovka, vstup
na vyhlídkovou věž, , zrcadlové bludiště, jízdné
do Ústí nad Labem a zpět, návštěva vánočních trhů
na ústeckém náměstí. Přihlášky a bližší info získáte
v Kostce (Dům služeb) u pí. M. Jansové.

Předvánoční bleší trhy
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.

Svatojiřetínský advent
Obec Jiřetín pod Jedlovou Vás v sobotu
11. prosince od 15:00 hodin srdečně zve na tradiční
předvánoční odpoledne na jiřetínské faře spojené
s prodejem dárků, staročeských vánočních pokrmů,
ukázkami vánočních zvyků a dekorací z přírodních
materiálů a tombolou o štědrovečerního kapra.
Své umění Vám přijdou předvést děti ze ZŠ Dolní
Podluží, taneční soubor Lužičan Krásná Lípa, dětský
dechový orchestr, pěvecký sbor pod vedením
Aleny Smetanové z Varnsdorfu a další.

Vánoční vycházka
do NP Vánoční
vycházka do NP
V sobotu 18. prosince mezi 10:00 - 14:00 jste
zváni na vycházku spojenou s krmením zvířátek
a zpíváním koled. Sraz účastníků je v Jetřichovicích
u lesní správy. S sebou si vezměte hudební nástroje,
krmení pro lesní zvěř a ptáčky. Bližší informace
poskytne Václav Sojka ze Správy NP ČŠ.

Voňavá vánoční dílna
Ve středu 15. prosince si nejprve od 15:00 můžete
v Domečku na Kopečku v Rumburku vyrobit
vlastní voňavý vánoční dárek v podobě přírodního
olivového mýdla a zároveň se i dozvědět se něco
více o mýdlech. Vůně i barvy jsou za drobný
poplatek k dispozici (můžete si přinést i vlastní
vůni). Výrobu zvládnou i děti.
V 19:00 hodin se pak můžete zúčastnit soutěže
o nejlepší cukroví – i letos ochutnáme a všemi
smysly vyhodnotíme Vámi donesené cukroví při
šálku dobrého kopečkového čaje. Na vítěze čekají
zajímavé ceny.

Advent na Kopečku

Kamčatka s Jiřím
Rakem

V sobotu 11. prosince od 15:00 hodin jste zváni
do Domečku Na Kopečku v Rumburku na Advent
Na Kopečku i pod Kopečkem. V připraveném
programu vystoupí děti ze ZŠ Pastelka, k shlédnutí
bude výstava obrázků a výrobků dětí, vánoční
prodej a nakonec se budou zpívat adventní písně
za doprovodu kostelních varhan.

Město Krásná Lípa ve spolupráci s Penzionem
České Švýcarsko Vás zvou na povídání o Kamčatce
(a nejen o ní) s Jiřím Rakem, cestovatelem,
turistou, nedávným krásnolipským zastupitelem
a především znalcem regionu Českého Švýcarska.
Přednáška se koná ve čtvrtek 6. ledna 2011
od 19:00 hodin v Továrně. Vstupné zdarma.

Betlémy
v rumburském
muzeu aneb Ten
vánoční čas...
Na tradiční výstavu stovky betlémů
a betlémků z nejrůznějších materiálů,
tentokrát s podtitulem „Ten vánoční
čas...“, si Vás dovoluje pozvat Muzeum
v Rumburku. Výstava se svou pestrostí
snaží oslovit každého návštěvníka
a i každoročně stavěný zámečnický betlém
rodiny Weickertových je v letošním roce
opět v jiném aranžmá. Prezentována
je stovka betlémů z různých materiálů,
moderní tvorba i řezby starých mistrů,
dobové vánoční pohlednice, předměty
denní potřeby našich předků...
Otvírací doba výstavy:
11. 12. – 20. 12. 2010 9:00 – 15:00 hod.
21. 12. 2010 z provozních důvodů výstava
uzavřena
Dne 21. 12. 2010 v 17:30 hod. „Recitál
Astrid Schnittnerové a Jiřího Chluma“
- tradiční předvánoční setkání při
prohlídce betlémů pořádané každoročně
ve spolupráci s „Farní charitou Rumburk“
v rámci projektu „Pryč se samotou“.
24. 12. – 26. 12. 2010 13:00 – 15:00 hod.
27. 12. - 28. 12. 2010 9:00 – 15:00 hod.
Dne 28. 12. v 18:00 se uskuteční
5. benefiční koncert na záchranu
klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti –
„Klavírní podvečer s Věrou Chmelovou“
doplněný literárním pásmem, vstupné
50,- Kč. Součástí programu je prohlídka
betlémů a občerstvení.
29. 12. - 31. 12. 2010 9:00 – 15:00 hod.
1. 1. 2010 zavřeno
od 2. 1. 2010 9.00 – 15:00 hod.
Vstupné: 30,- a 15,- Kč
Prohlídky možno telefonicky dojednat
na č. 412 332 194
Aktuální informace o výstavě naleznete
i na stránkách města Rumburk
(www.rumburk.cz)

Na Štěpána s turisty
do Rumburku
V neděli 26. prosince Vás krásnolipský Klub českých
turistů zva na tradiční Štěpánský výlet. Trasa
výletu: Krásná Lípa náměstí – Dymník - Rumburk.
Odchází se v 9:00 hodin z náměstí od turistické
skříňky, v Rumburku pak všichni společně navštíví
výstavu betlémů v muzeu.

Taneční odpoledne
Město krásná Lípa Vás zve na tradiční TANEČNÍ
ODPOLEDNE, které se koná v úterý 28. prosince
od 16:00 v Kulturním domě v Krásné Lípě. K tanci
a poslechu hraje oblíbená kapela Peleton ze
Šluknova.

Reprezentační ples
Krásné Lípy
Město Krásná Lípa v sobotu 15. ledna od 20:00
hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě pořádá
XlX. reprezentační ples. Hodnotná tombola,
předtančení. K tanci a poslechu hraje Galaxie.
Předprodej vstupenek zjišťuje pí. Cidlinová tel.:
606 336 260. Vstupné 130,- Kč
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Půlnoční mše v Krásné Lípě
V pátek 24. prosince v 19:00 jste zváni na půlnoční mši do kostela sv. Máří
Magdaleny v Krásné Lípě.
Mše v jiných obcích: v Chřibské v 16:00 dětská mše svatá, v Doubicích ve
21:00 se SoliDeem, v Rybništi ve 22:30, v Rumburku v kostele sv. Bartoloměje
ve 22:00, ve Starokoatolickém kostele (vedle divadla) ve Varnsdorfu ve 24:00
(ve 14:30 živý Betlém s koledami) .

Duchovní koncert
V neděli 19. prosince v 16:00 Vás do kostela sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě
srdečně zve varnsdorfský chrámový sbor na koncert duchovní hudby.

Vánoční koncert Solidea
V sobotu 25. prosince od 18:00 se můžete v kostele sv. Máří Magdaleny
v Krásné Lípě zaposlouchat do vánočních skladeb z dob renesance až
po baroko z Čech, Itálie, Španělska, Rakouska a Německa hrané na dobové
hudební nástroje při vánočním koncertu
instrumentálně-vokálního souboru SoliDeo z Děčína.

Advent v Sasku - vánoční trhy
v Drážďanech a Königsteinu
Drážďany se každý rok v době adventu stávají slavnostně zářícím
vánočním městem. K nejoblíbenějším akcím tradičního drážďanského
vánočního trhu na náměstí Altmarkt patří Slavnosti štoly a Slavnosti
vánoční pyramidy.
Nejdůležitější akce drážďanského Štrýclmarktu
11. - 12.12. Slavnosti pyramidy a vánočního oblouku
až do 22.12.2010 Středověké vánoce na nádvoří zámecké konírny
Stallhof
až do 24.12.2010 Tradiční vánoční trh u kostela Frauenkirche
do 19.12.2010 Advent na náměstí Neumarkt
do 24.12.2010 Romantický vánoční trh u zámku

Vlčíhorská kaple bude vysvěcena
Slavnostní vysvěcení zrekonstruované kaple Panny Marie Karmelské se
koná v sobotu 18. prosince 2010 od 13:00 hodin. Mši svatou slouží kanovník
Mgr. Jiří Hladík, OCr.

Pevnost Königstein
Na adventní pevnost Königstein je pro Vás připraven tradiční vánoční
trh s kejklíři a řemeslníky a s ukázkami starých dovedností a řemesel,
prezentací vánočních tradic jihovýchodní Evropy, historické vánoční
hudby, skřítkova dílna, vánoční betlém s živými zvířaty, jízda na oslíku
hajduckým stylem i lampiónový průvod. Vánoční atmosféra je zde
ještě poutavější po setmění, jakmile se trh se seiffenskou vánoční
pyramidou zahalí do romantického svitu vánočních světel.
Termíny konání: 11. a 12. 12.
18. a 19.12.2010 Historicko-romantický vánoční trh Zimní pohádka
otevírací doba: 11:00 – 19:00
vstupné: 6 EUR, zlevněné 4 EUR, rodiny 15 EUR
Adventní plavby lodí
V tomto roce se v době adventu poprvé uskuteční romantické plavby
labským údolím s vyhlídkou na zimní krajinu Saského Švýcarska.
27.11. – 18.12.2010 každý čtvrtek a každou sobotu
09:45 Bad Schandau - Děčín
14:45 Děčín – Bad Schandau
Pro plavbu platí zvláštní tarif. Jízdenky jsou k dostání na palubě lodi.
Více se o adventních akcích v sousedním Sasku dozvíte na www.
ceskesvycarsko.cz

Na Silvestra na Klíč, na Nový
rok na Vlčí horu
Klub českých turistů Krásná Lípy zve nejen své členy, ale i své příznivce na:
Klíč – pátek 31. prosince 2010
Vlakem v 10.24 z Krásné Lípy do Svoru a odtud pěšky po červené
na vrchol Klíče. Jsme tam pár minut po 12 hodině. Každý s sebou bere
„něco na zub“, ochutnáme navzájem kdo co má dobrého a sestoupíme
do Kytlice do nějaké hospůdky, kde si dáme něco k jídlu a pití, posedíme
a vlakem (resp. nyní busem) - zpět v 17:00 hod.
Vlčí hora – sobota 1. ledna 2011
Je připraven již 29. ročník tradičního výstupu na Vlčí horu. Společný
odchod z náměstí je v 11:30 hodin, návrat z Vlčí hory je individuální.
Někdo jde pěšky, někdo využívá veřejnou dopravu. Na vrcholu účastníci
dostanou novoroční kalendář.
Kontakt: Helena Doudová
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Krásná Lípa slaví první advent dvakrát
Nejprve školní adventní trhy a hned pak Staročeský
advent. Tak si Krásná Lípa a její obyvatelé
připomínají blížící se Vánoce. Školní adventní trhy
se tradičně konají v pátek a společně je pořádají
základní škola a obě školy mateřské. Především
rodiče a další přátelé školy si na nich koupí vánoční
ozdoby z perníku, přáníčka, svícny, adventní
věnce a cukroví, vesměs vyrobené dětskou rukou.

Dykyta oslavila dvacáté
narozeniny
Důstojným způsobem, v plné sestavě a před
zaplněným hledištěm krásnolipského kulturního
domu, oslavil národopisný a folklórní soubor
Dykyta své dvacáté narozeniny. Pro diváky si
připravil průřez celým svým repertoárem. Večerem
provázel zasvěceným a poutavým způsobem
s osobitou elegancí Mgr. Karel Jarolímek. V podání
Dykyty zazněly lidové písně převážně z Podještědí
a Pojizeří, doplněné lidovými tanci a ukázkami
lidových obyčejů z různých ročních období, či
významných období liturgického kalendáře.
Pozornost diváků na sebe poutala početná dětská
část souboru, která svým nasazením ukázala,
že Dykyta se o svou budoucnost obávat vůbec
nemusí. Soubor pod vedením pana MUDr. Jana
Prokopa Škody, který úspěšně reprezentuje
Krásnou Lípu a nejbližší region často i mimo
Českou republiku, připravil i domácímu publiku
příjemný podvečerní návrat v čase, z doby
uspěchané a přetechnizované, zpět ke kořenům k prosté kráse lidového umění našich předků.
(jk)

Atmosféru Vánoc pak svými hudebními a tanečními
vstupy navozují dětské sborečky a sbory a dětský
folklórní soubor Křiničánek. Staročeské trhy
pak o den později představuje umění zručných
řemeslníků. O vánoční atmosféru se společně
s dětskými soubory starají jejich dospělí kolegové
z folklorního souboru Lužičan. Tečkou za prvním
adventním víkendem v Krásné Lípě je pak rozsvícení

vánočního stromu - tradičně za doprovodu muziky
Lužičanu.
Tím to ovšem neskončilo. Letos poprvé se obyvatelé
Krásné Lípy mohou těšit ještě na jeden advent
- bude v režii krásnolipských turistů a poslední
vánoční dárky i s čerstvě řezanými stromky na něm
budete moci koupit v sobotu 18. prosince.
(vik)

Fotbalisté Varnsdorfu na návštěvě v Dětském
domově
Na závěr
2010-2011
á ě podzimní
d i í sezony 2010
2011 navštívili
š í ili
Dětský domov v Krásné Lípě fotbalisté
druholigového SK Slovan Varnsdorf s trenérem
Alešem Křečkem a jeho asistentem Pavlem
Hradiským. Po uvítání následoval minizápas,
ve kterém děti vyhrály 4:2. Dalším programem
bylo krátké posezení s vedením Domova, zápis
do pamětní knihy, kroniky, a poté delší beseda
s dětmi. Otázek nepadalo moc, a tak se iniciativy
musela chopit paní ředitelka Jana Dykastová,, trenér
Křeček, kapitán Mirek Hozda a všichni se
tak dozvěděli řadu zajímavostí z oblasti
profesionálního fotbalu.
Hráči varnsdorfského klubu také vybrali
mezi sebou finanční obnos, který věnovali
Dětskému domovu. Děti navíc obdržely
dres týmu a fotbalový míč s podpisy
všech hráčů a další dárky za potlesku
přítomných včetně tet - vychovatelek.
Paní ředitelka vzápětí poděkovala,
konstatovala, že podobnou vstřícnou
a záslužnou činnost od sportovního
oddílu nepamatuje a vyjádřila naději,
že další setkání se bude v příštím roce
opakovat. Ze strany fotbalového klubu

byla
návštěvy
dětíí na jjarním
b l nabídnuta
bíd
i možnost
ž
á š ě dě
druholigovém zápase ve Varnsdorfu a někteří
z hráčů vznesli i otázky k provozu Domova.
Po besedě měla návštěva možnost prohlídky jeho
vybavení a zařízení. Pobyt fotbalové návštěvy
v Domově se v příjemné atmosféře pozvolna
protáhl na dobu dvou hodin a na obou stranách
byla poznat viditelná spokojenost z této prospěšné
akce.
(ZdS)
( )

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
PROSINEC 2010

MACHETE
pondělí 13. 12. od 19:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete, legendární bývalý elitní agent,
kterého se nevyplácí naštvat. 105 min. Mládeži nepřístupno.

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
úterý 14. 12. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Série pokračuje čtvrtou částí tam, kde skončila předchozí. Poté, co zákeřný virus přetvoří lidi v zombie, hledá hlavní hrdinka
Alice v podání Milly Jovovich ty, kteří přežili. 97 min. Přístupno od 15ti let.
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Konec roku se pomalu blíží a s ním i vánoční prázdniny, které si děti budou užívat od čtvrtka
23.12.2010 do neděle 2.1.2010.
Ve středu 22.12. mají školáci jeden den bez výuky.
V novém roce půjdou děti do školy poprvé v pondělí 3. ledna 2011.
V tomto období bude zároveň uzavřena školní družina, školní jídelna i obě mateřské školy.

Děti ze „Sluníčka“ opět navštívily Německo
Dne 9. listopadu 2010 vyjely děti ze „Sluníčka“ se
svými učitelkami již po několikáté za hranice České
republiky, do německého městečka Großschönau,
kde strávily pestrý a veselý den se svými německými
kamarády. Den byl zaměřený na roční období –
podzim - a s ním spojené barvy.
Po vzájemném přivítání známými českoněmeckými písněmi si všichni dohromady zahráli
pohybovou hru „Barevné oblečení“ a poté se
rozdělili do čtyř skupin dle barevného označení.
První skupina si hrála v hernách, vybarvovala si
omalovánky. Druhá skupina tvořila sádrový vánoční
svícen, který si dle své fantazie ozdobila a zkrášlila
barvami. Třetí skupinu dětí čekala výuka barev.
Formou smyslových her - pomocí kartiček, míčků,
kroužků a předmětů denní potřeby – se předškoláci
učili vyslovovat a pojmenovávat barvy v němčině
a německé děti v češtině. A co čekalo skupinku
čtvrtou? Z dětí se na okamžik stali „malí chemici“.
Každý si sám vyzkoušel jednoduchý pokus, kdy si

na papírový filtr nakreslil černým fixem kolečko,
které zakápnul vodou ze skleněné pipety. Děti
pozorovaly lupou, jak se jejich černá kolečka
zabarvují do nejrůznějších odstínů. To bylo radosti!
Když se všechny skupiny dětí prostřídaly a společně
si pohrály na zahradě, shlédly maňáskové
představení „Dárek babičce a dědečkovi“. Děti
s velkým zaujetím pozorovaly malého čertíka,
kterému se dárek (barevný motýl) velice líbil a půjčil
si ho do pekla. Smutný Kašpárek musel vybarvit
nový obrázek dle barev, které mu radily děti.
Po dobrém obědě si děti společně pohrály
a krásnolipská školička se vrátila domů. Někteří
se však v sobotu 13. listopadu do Německa vrátili.
Tentokrát se svými maminkami nebo babičkami
odjeli německým autobusem do města Görlitz, kde
na střední škole společně s německými kamarády
a jejich učitelkami prezentovali pro veřejnost vše,
co se naučili během loňských setkání.
(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)

Česko-německé předvánoční setkání
Bylo toho skutečně hodně - tak abychom na něco
nezapomněli. 19.11 a 20.11.2010 se uskutečnilo
další česko-německé setkání žáků, tentokrát
v Neukirch.
Nyní už sníh sice je, ale v té době počasí žádnou
zimu a blížící se advent nepřipomínalo. Tématem
setkání ale advent byl a k tomu vše, co je pro tuto
dobu typické - například pohádky. Ty byly čtyři některé známé i v Čechách, jiné u nás méně známé.
Hned po příjezdu jsme se rozdělili, ne na skupiny,
ale pouze na jazykově smíšené dvojice. Dostali
jsme úkoly, pracovní listy, a už jsme se střídali
na stanovištích po celém Naturschutzzentru.
Na jednom stanovišti jsme vyráběli svícny,
na dalším se ochutnávalo, čichalo a určovalo
co to je, v další místnosti jsme tvořili nepečené
sladké kuličky podle receptu a na posledním
stanovišti jsme určovali postavy pohádek. Vše
jsme zapisovali, zakreslovali a i lepili do pracovních
listů. Po společném obědě pro nás přijel autobus
a jedeme do Pulsnitz. Cesta ubíhala rychle, kluci
sledovali provoz na dálnici. Viděli jsme zajímavý
most. Byl daleko širší než běžný most, rostly na něm
stromy a keře. Pracovnice Naturschutzzentra nám
vysvětlila, že se jedná o most přes dálnici pro zvěř
a pokud bychom na něm stáli, není provoz aut
na něm slyšet. A co v Pulsnitz? Je to město perníků
již od 16. století, leží mezi Budyšínem a Drážďanami.
Perníky zde peče tradičně celá řada malých firem,
nachází se zde muzeum s ukázkovou dílnou,
pořádá se tu vánoční perníkový trh. Jednu takovou
firmu jsme navštívili. Čekaly na nás prostřené stoly
s ochutnávkou perníků, k pití jsme si mohli vybrat
kakao nebo čaj. Každý si mohl perník ozdobit a vzít
domů. Pak si oblékáme bílé pláště a jdeme se
podívat přímo do výrobny, kde se dozvíme, jak se

dělá těsto, že každý perníkář má svůj tajný recept
a jak perník „putuje“ po běžícím pásu až do krabice.
Vracíme se zpět do Neukirch, do Domova mládeže,
kde i spíme.Venku už je tma jako v pytli, ale náš
program pokračuje.Tradičně si na posledním
setkání v roce předáváme dárky - a tak tomu bylo
i letos. Přišel mezi nás malý Ježíšek. Tradicí se už také
stává oslava narozenin těch dětí, které v den setkání
narozeniny mají.Tentokrát to byl Michal z Krásné
Lípy a Shaleen z Neukirch. Pak se ještě učíme
p
p
p
p
a zpíváme
společně
písničku,, a p
pak už do spacáků.

V sobotu nás čeká sportování. Ve školní tělocvičně
hrajeme různé hry, soutěžíme v družstvech. Ta
družstva byla nejen jazykově smíšená, ale věkový
rozdíl byl až 7letý a tím i výškový rozdíl dětí značný.
Pochvalu zaslouží všichni, protože se hrálo zcela
v duchu fair play. Čas rychle uběhl, loučíme se
s přáním, abychom se všichni mohli v příštím roce
opět setkávat.
Za celou skupinu Hana a Petra Šrejmovy a Monika
Schwarzová
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Krásnolipští kickboxeři s přehledem vítězí
i v klasickém boxu
V sobotu 13. listopadu se konal v Jablonci nad
Nisou již 9. ročník turnaje v boxu Memoriál Oldřicha
Markoviče s mezinárodní účastí. KBC Krásná Lípa
zde měl poprvé své zastoupení. Ve váze do 40 kg
v kategorii přípravka nastoupil za Krásnou Lípu
jedenáctiletý Ladislav Grundza proti polskému borci
Svedovi. Láďa opět ukázal, že nezadržitelně stoupá
ke špičce ve své kategorii u nás, a že bude mít své
jméno i za hranicemi. I když polský boxer se tvářil
hodně sebevědomě, Láďa od začátku měl utkání
ve své režii. První dvě kola sice nepracoval naplno
a trochu lajdačil, ale poté, co dostal vynadáno, se
ve třetím kole probudil a Sveda byl rád, že zápas
ustál do konce. Verdikt byl zcela jednoznačný - 3:0
pro Láďu. Ten obdržel nejenom diplom, ale i zlatou
medaili a ta bude jistě inspirací k ještě většímu
tréningovému úsilí. Tentokrát sbíral své zkušenosti
nejenom Láďa v ringu, ale poprvé i jako druhý kouč

Pepa Vodák. Starší kluci se musí postupně učit řídit
nejenom tréning mladších závodníků, ale musí se
učit řídit i zápas. Podporu v hledišti zajišťovali Jiří
Diviš a Marek Fuksa. Je škoda, že víc lidí z oddílu
nejezdí podporovat své kolegy.Bohužel - přímo
z Krásné Lípy jsou v A týmu pouze Milan Dušek
a Ladislav Grundza, takže nejstarší a nejmladší
z týmu. Marek Fuksa, Josef Vodák a Michal Málek
sice trénují v Krásné Lípě a závodí za Krásnou Lípu,
ale bydlí ve Varnsdorfu. I na tréninku je daleko více
přespolních než krásnolipáků. Je škoda, že více lidí
z Krásné Lípy se nevěnuje sportu, ve kterém Krásná
Lípa směle soutěží s celky okresních a krajských
měst a oddíl pravidelně vozí medaile z nejvyšších
soutěží, jako jsou Mistrovství republiky, Národní
Pohár, Czech Open apod. Nezbývá, než doufat, že
se to časem změní. Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)

Nový rok bez dluhů a splátek
Měsíc prosinec je pro nás všechny velmi
zatěžující. Blíží se svátky, je potřeba všechno
nachystat, nakoupit jídlo i dárky. Pro ty, kteří
otázku financí nemusí řešit je to o polovinu
jednodušší.
Snad ale většina z nás přemýšlí o tom, zda
koupit ten dražší či levnější dárek. Zda si
může dovolit koupit kapra i řízky nebo zda
bude mít peníze na cestu za příbuznými.
Někdy se může stát, že na to zkrátka
nemáme a považujeme to za své osobní
selhání, za něco, co není možné, protože
stejně bohaté a šťastné Vánoce má mít
přece každý.
Přesně na tyto naše pocity jsou naladěny
bankovní i nebankovní společnosti, které
právě v této době zaplavují trh nabídkou
výhodných úvěrů a půjček na cokoli. Ba co
víc, nabízejí půjčky přímo na Vánoce. Až
by si člověk myslel, že je zcela normální se
na Vánoce zadlužit a celý rok to splácet. Ne,
normální by to být nemělo. Normální by
mělo být mít zaplacené nájemné a elektriku,
abych mohl Vánoce strávit alespoň
v rodinném kruhu, třebas u ozdobené palmy

a buřtguláši. I to jsou Vánoce.
Častokrát totiž zapomínáme, že by pro
nás měl být důležitější pocit bezpečí a mít
střechu nad hlavou. Půjčky a úvěry nám
nejsou poskytovány z dobré vůle věřitele
ale za účelem zisku - a to bychom měli mít
na paměti vždy, když se chystáme zadlužit.
Proto - pokud se chystáte si nějakou tu
půjčku vzít, zamyslete se, zda je to opravdu
nutné a zda se nezadlužujete úplně
zbytečně.
Pokud za mnou přijde klient s exekucí ve výši
sto tisíc, která vznikla z půjčky ve výši třicet
tisíc, vždy se zeptám:„A co jste si za těch
třicet tisíc koupil?“ Klient odpoví, že vlastně
nic. Měli bychom to mít všichni na paměti
a být opatrní, pokud vstupujeme do rizika
v podobě zadlužení. Doufám, že většina
z nás odolá na Vánoce novým počítačům,
plazmovým televizím a obžerskému opojení,
abychom si mohli vychutnat Vánoce v klidu,
bez rizika a bez vyhlídky na nový rok, plný
složenek a splátek po splatnosti.
(Petra Vrajová)

Mistryně ČR jsou
z Krásné Lípy
V sobotu 20. listopadu se konalo v Teplicích
mistrovství ČR mladších žákyň v zápase ve volném
stylu pro rok 2010. Na toto mistrovství se z Krásné
Lípy kvalifikovala tři děvčata.
Lucie Nováková - ze zúčastněného trojlístku
sice nejstarší, ale s nejmenšími zápasnickými
zkušenostmi. Pro Lucii to byl prakticky první velký
turnaj, který absolvovala. Konečné páté místo tak
dává velké naděje pro příště.
Barbora Kučerová – ta se zápasnickému sportu
věnuje již tři roky a tak jsme, vzhledem k její
současné formě, čekali slušné umístění. To, co
Bára předváděla, bylo překvapením pro všechny
přítomné trenéry. Ve své hmotnostní kategorii je
skutečnou elitou. Výkon Báry byl vynikající a titul
Mistryně ČR a zlatá medaile jí opravdu sluší.
Denisa Horáková – i u ní jsme s čelním umístěním
tak trochu počítali. Denisa je totiž silový typ, což
ji proti soupeřkám velice zvýhodňuje. K titulu
Mistryně ČR Denise z celého srdce gratulujeme.
Co naším děvčatům opravdu chybí? Více ostřílenosti
a sbírání zkušeností na velkých mezinárodních
turnajích. Pozvání na takovéto turnaje naše děvčata
dostávají, ale - bohužel -z finančních důvodů se jich
nemohou zúčastnit. Závěrem pak vyzývám další
děvčata - přijďte a ukažte, že v Krásné Lípě je Bár
a Denis mnohem více.
(Jan Durec)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 24.11.2010

I. Hlavní program
1. Kontrola plnění úkolů RM
Usnesení RM č. 01 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů RM předloženou místostarostkou
RNDr. Ivanou Preyovou.
2. Závěry z 1. zasedání ZM ze dne 15.11.2010
Usnesení RM č. 01 - 02
RM projednala závěry vyplývající z 1. zasedání ZM ze dne 15. 11. 2010 a ukládá
starostovi města Janu Kolářovi:
1) vyzvat občany a představitele volebních stran a sdružení k nominaci členů
do komisí rady města,
2) vyzvat představitele volebních stran a sdružení zastoupených
v Zastupitelstvu města Krásná Lípa k nominaci členů do finančního
a kontrolního výboru ZM,
3) připravit pro 2. zasedání ZM informaci o:
a) průběhu příprav investičních projektů města
b) privátních investičních záměrech na území města Krásná Lípa
c) situaci ve společnosti České Švýcarsko, o. p. s.
3. Jednací řád Rady města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 01 - 03
RM projednala a schvaluje Jednací řád Rady města Krásná Lípa a Vnitřní
předpis pro předkládání materiálů pro jednání ZM a RM v předloženém znění.
4. Plán práce a termíny jednání Zastupitelstva města
Krásná Lípa
Usnesení RM č. 01 - 04
RM projednala a bere na vědomí stanovení termínů konání a plán práce
2. - 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa v předloženém znění.
5. Rozdělení kompetencí v komisích Rady města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 01 - 05
RM projednala a schvaluje rozdělení kompetencí členů RM v jednotlivých
komisích:
Jan Kolář – komise výstavby a životního prostředí, komise pro prodej
nemovitostí, povodňová komise
RNDr. Ivana Preyová – komise kulturní, komise pro výběrová řízení, komise
pro přidělování dotací na kulturu a sport, skupina pro odstraňování sociálního
vyloučení
Mgr. Milan Sudek – komise zdravotně sociální
Jiří Vích – komise SPOZ, komise pro projednávání přestupků
Jiří Podhorský – komise kulturní, komise pro hospodaření s byty
II. Došlá pošta
6. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 266 (nově vzniklá p. p. č. 266/1)
o výměře 280 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Jiřímu a Renatě
Dohnalovým, Krásná Lípa, Štursova 442/2, za cenu 25/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
7. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 266 (nově vzniklá p. p. č. 266/2)
o výměře 368 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby garáže Petru a Vilemíně
Hallíkovým, Praha 9, Slaná 786/6, za cenu 1 140 Kč. Prodej bude realizován
podle § 2 odst. 9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví
města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
8. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 08
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1459 o výměře 90 m2, k. ú. Krásná
Lípa za účelem zřízení zahrady Radku a Pavle Goldbergovým, Krásná Lípa,
Pražská 289/38, za cenu 3 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
9. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 09
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2924/4 (nově vzniklá p. p. č.
2924/5) o výměře 27 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Bohuslavě
a Rudolfu Urbanovým Krásná Lípa, Zahradní 608/1, za cenu 675 Kč. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
10. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 10
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1952/1 o výměře 1500 m2,
k. ú. Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Martinu Růžičkovi,
Rumburk, Na Valech 200/1 a Jitce Vlasákové, Rumburk, 2. polské armády
611/57, za cenu 60 000 Kč (do základní výměry 30 000 Kč, nad základní
výměru 10 500 Kč, porosty 19 500 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst.
9 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná
Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
11. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 11
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 528/2 o výměře 760 m2, k. ú. Krásný
Buk za účelem zřízení zahrady Soně a Janu Záborcovým, Nový Bor, Dvořákova

579, za cenu 52 920 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
12. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 12
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 1416/1 o výměře 1696 m2 a části
p. p. č. 1405 (nově vzniklá p. p. č. 1205/2) o výměře 2017 m2, vše k. ú. Vlčí
Hora za účelem zřízení zahrady a zajištění přístupu Evě Matyáskové, Krásná
Lípa, Sněžná 44, za cenu 177 450 Kč (95 550 Kč pozemek a 81 900 Kč porosty).
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
13. Prodej pozemku
Usnesení RM č. 01 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 1444/4 (nově vzniklá p. p. č.
1444/7) o výměře 643 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Ivaně
Jenšíkové, Praha 9, Hlaďova 674/8, za cenu 36 654 Kč (9 654 Kč pozemek
a 27 000 Kč porosty). Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
III. Různé
14. Byty
Usnesení RM č. 01 - 14
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 6, Krásná Lípa, Frindova 979/4.
Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (cca 30 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.
15. Organizační složky města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 01 - 15
RM doporučuje schválit ZM dodatky zřizovacích listin organizačních složek
města Krásná Lípa v předloženém znění
1) dodatky č. 1 - 0376 Příspěvek města na provoz p. o. KOSTKA, 0379 Centrum
NP České Švýcarsko I,
2) dodatky č. 2 - 0361 Daně a poplatky, 0363 Dotace, 0364 Rozpočtová
rezerva, 0375 EQUAL,
3) dodatky č. 3 - 0373 Sociální péče, 0374 Ostat. práce a sociální věci, 0386
Správa hřbitovů, 0392 Sportovní areál, 0395 DPS Krásná Lípa,
4) dodatky č. 4 - 0390 T-klub, 0391 Zařízení pro sport. a zájm. činnost,
5) dodatky č. 5 - 0306 Ostatní doprava, 0355 Propagace a cestovní ruch.
16. Změna dispozičních oprávnění od 1. 1. 2011
Usnesení RM č. 01 - 16
RM schvaluje předběžný návrh změny dispozičně oprávněných osob
k hospodaření organizačních složek města od 1. 1. 2011 a ukládá vedoucí
finančního odboru vypracovat ve spolupráci s vedením města jeho konečné
znění a následně vypracovat změnu příslušných zřizovacích listin org. složek
města a předložit je ke schválení na prosincové zasedání ZM.
17. Odstraňování povodňových škod
Usnesení RM č. 01 - 17
RM schvaluje nabídku Ing. N. Hájkové, KH - Mosty, Česká Lípa, na vypracování
podkladů pro žádost o dotaci, obstarání příslušných povolení a dokumentace
k provedení staveb na povodní zničené a poškozené mostky v Kyjově
a Studánecké ulici.
18. Prodloužení plné moci k vymáhání dluhů
Usnesení RM č. 01 - 18
RM se seznámila se stavem pohledávky paní Zuzany Ferencové, bytem Krásná
Lípa, Varnsdorfská 160/72 předané poprvé dne 8. 12. 2008 k vymožení PROFICZ, spol. s r. o., Plzeň a schvaluje prodloužení doby k jejímu vymožení o dalších
12 měsíců s účinností od 8. 12. 2010.

Čas Lososů
-pokračování z čísla 389
Projekt Losos 2000 je všeobecně známý,
mnohokrát mediálně zpracovaný, tak jen pro úplně
nezasvěcené podávám několik informací:
Losos atlantský, jeden z mnoha zástupců rodu
Salmonidae, byla u nás kdysi velice hojná ryba, jejíž
způsob života i rozmnožování je značné odlišný
od ostatních u nás žijících ryb. Tyto ryby v podstatě
převážnou část svého života tráví v moři. Tento
druh konkrétně v moři Severním.
Když pohlavně dospějí, je to tak ve 4-5 roce
života, uposlechnou volání rozmnožovacího pudu
a vydají se k ústí řek a těmito řekami putují až
do jejich horních partií, kde se vytírají. Po vytření
většinou hynou, ale někteří jedinci přežijí a vydají
se do moře.
Z nakladených jiker se vylíhne plůdek, který v místě
zrození žije dva roky a pak se už jako statný rybí
chasník vydává po proudu řeky do moře. Tam
dospěje a celý cyklus se opakuje.
,,Naši“ lososi pocházejí z jiker a mlíčí lososů
odchycených ve Švédsku a vylíhli se v rybochovném
zařízení v německém Lanburkersdorfu nedaleko
od Hřenska.
Po vysazení do přírodního živlu a získání svobody
nastanou malým rybkám dosud nepoznané
starosti. Shánění potravy, ochrana před predátory,
přizpůsobení se rozmarům počasí - s tím se teď
vysazení lososi musí vypořádat.
Ne všem se podaří vyhnout úskalí svobodného
života. Jen malé procento ryb dospěje a vrátí se
na místo svého zrození, aby zajistilo pokračování
svého druhu.
Jak je výše uvedeno, kdysi byl losos u nás běžnou
rybou. Vinou člověka necitlivě zacházejícího
s přírodou, znečištěním vody a hlavně stavbou
vodních děl, zamezujících migraci lososů, u nás
tato královská ryba úplně vymizela. Napravit tento
stav má šanci projekt Losos 2000.
Už se ukazují slibné výsledky, dospělí lososi se
k nám vracejí a zakládají nové populace. Ještě je
nutné alespoň dva roky v projektu pokračovat.
Samozřejmě, stojí to peníze. Něco poskytne stát,
vydatně pomáhají sponzoři v čele s firmou Kong
Oscar, ale i Vy můžete přispět a pro tento ušlechtilý
cíl zakoupit jednoho malého lososa. Určitě Vás
to finančně nezruinuje. Stačí poslat DMS mezera
NAVRATLOSOSU na číslo 87777. Cena DMS 30,- Kč.
Z toho 27,- Kč zůstává na zakoupení toho Vašeho
lososa. Odměnou Vám bude dobrý pocit, že jste se
zasloužili o nápravu jedné z mnoha křivd, kterých
se člověk na přírodě dopustil.
((Vladislav Vencko))

19. Pořádání prodejních trhů v roce 2011
Usnesení RM č. 01 - 19
RM schvaluje užívání prostor parkoviště (p. p. č. 3080, k. ú. Krásná Lípa) v ulici
Pražská na pořádání prodejních trhů v roce 2011 panu Václavu Chaloupkovi
bytem Donín 224, Hrádek nad Nisou. Poplatek za užívání veřejného
prostranství bude vyměřen dle OZV č. 3/2004 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Dále bude vybrána kauce ve výši 1 000 Kč, která
v případě nepořádku po akci bude použita na úklid veřejného prostranství.
20. Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 01 - 20
RM schvaluje program kina a plán akcí v kulturním domě na měsíc prosinec
2010, dle předloženého návrhu.
21. Kronika města
Usnesení RM č. 01 - 21
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města za měsíc říjen 2010
předložený kronikářem Ivanem Jaklem.
IV. Informace
22. Informace
RM dále projednala tyto informace:
- akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená
úsporám na zateplení budov školní jídelny a školní družiny;
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa;
- vyhlášení výběrového řízení na místo tajemníka městského úřadu
Krásná Lípa;
- vyjádření k žádosti o udělení licence pro náhradní autobusovou dopravu;

- přehled plnění daní leden – listopad;
- rezignace Jany Drobečkové na mandát člena Zastupitelstva města
Krásná Lípa;
- zápis a usnesení z jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ze dne
22. 10. 2010.
23. Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 9. 11. 2010.

RNDr. Ivana Preyová

Jan Kolář
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Vánoce s regionálními výrobky
Chcete potěšit své blízké originálním i tradičním dárkem a přitom podpořit výrobce z Českého Švýcarka?
Pak stačí jen zajít do infocentra v Domě Českého Švýcarska na náměstí a vybrat si z následující nabídky.
Naprosto originální dárek může mít i podobu zážitku a poznání v podobě fotoworkshopu či adrenalinového
výletu. Originálním dárkem mohou být i FairTrade balíčky. Více na www.ceskesvycarsko.cz nebo přímo
v infocentru v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.
(r)

Vánoční balíček
z
Českého Švýcarska
Nástěnný fotografický kalendář
Čaj Vlčihorská zahrádka (regionální výrobek)

Vánoční balíček
z
Českého Švýcarska

Vánoční balíček
z
Českého Švýcarska

Nástěnný fotografický kalendář
Luxusní vyhazovací nůž Predátor (regionální výrobek)

Nástěnný fotografický kalendář
Kapesní nůž „Rybička“ (regionální výrobek)

1 150 Kč

210 Kč

230 Kč

Vánoční balíček
z
Českého Švýcarska
Nástěnný fotografický kalendář
Děčínská jeřabinka (regionální výrobek)

1 150 Kč

Vánoční balíček
z
Českého Švýcarska
Nástěnný fotografický kalendář
Čaj Vlčihorská zahrádka (regionální výrobek)
Dárková kazeta mýdel (regionální výrobek)

360 Kč

9. prosinec 2010
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FOTOSOUTĚŽ: Znáte opravdu Krásnou Lípu?
Letos naposledy, příští rok v nové podobě.
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. Na fotografii v čísle 389 je Marschnerův též Ramischův
kříž, který se nalézá při cestě z Krásné Lípy na Kamennou Horku
u čp. 320 (u fotbalového hřiště). Původně dřevěný kříž, který
nechal nainstalovat Anton Marschner, je dokladován už v roce
1830. Vždy, když dřevený kříž podlehl povětrnostním vlivům,
byl někým z rodu Marschnerů obnoven. Během 19. století byl
dřevěný
kříž nahrazen žulovým s litinovým krucifixem. Nedaleko kříže
procházela polní cesta, vedoucí k pozemku Johanna Christopha
Ramische - a to byla příčina pro druhý název kříže. (V. Hieke) Cenu
– upomínkové předměty – získávají: Zdena Churáčková, Walter
Heene a Klárka Procházková.
Jména všech úspěšných účastníků fotokvízu budou slosována
a ti nejpilnější budou odměněni ve čtvrtek 16. prosince během
Vánočního koncertu souborů Lužičan a Křiničánek. O vítězi
a odměněných Vás budeme informovat v posledním letošním
vydání Vikýře č. 391 a v soutěži s novou podobou i cenami
budeme pokračovat i v příštím roce.
V letošním roce jsme otiskli ve fotokvízu 23 snímků, zúčastnilo

č. 367 - replika věžičky
na pozdně empírovém
kostelíku Panny Marie
Karmelské z roku 1870
ve Vlčí Hoře

se celkem 39 soutěžících (o 13 více než loni) a 2 nejúspěšnější,
kteří dosáhli 22 bodů, budou odměněni přímo. Jména ostatních
37 účastníků budou slosována a 4 vylosovaní obdrží rovněž
pěknou odměnu. Vyhodnocení fotokvízu se uskuteční během
vánočního koncertu dne 16. prosince a odměněni budou pouze
ti, kteří budou na koncertu přítomni. Fotokvíz bude s trochu
pozměněnou formou pokračovat i v roce 2011.

č. 373 - zelený dům
1137/6

č. 374 - součastný
vzhled zříceniny gotického hradu v KrásnémBuku a pohleddo zrestaurovaného zbytku
věže

č. 381 - část dětského
„Oranžového“ hřiště
u rybníka Cimrák

č. 382 - skulptura,
kterou najdete
na bývalém hřbitově
za krásnolipským
kostelem u severní zdi
č. 383 - krásnolipský
kostel sv. Máří
Magdaleny

č. 384 - roh hlavní
budovy dětského
domova

čč. 375 - jedna ze 13
dřevěných soch, které
d
zzdobí různá zákoutí
města
m
č. 385 - budova
mateřské školy Motýlek
ve Smetanově ulici

čč. 368 - patrové
rroubené stavení č. 8
v Nemocniční ulici
z roku 1830

č. 376 - kaplička
Nesvětější Trojice
na Snežné

čč. 369 - centrální
ččistička odpadních vod
v Krásném Buku

čč. 370 - pískovcový
blok vedle domu
OPS České Švýcarsko.
Dalších devět takových
pískovcových bloků je
na hlavních vstupech
po obvodu hranic
NP ČŠ

V te, de js e otog a ova te to át?

č. 371- vstupní brána
do venkovního
naučného areálu u zš

č. 377 - opravený
původní vsupní portál
do bývalé krásnolipské
nemocnice

č. 378 - bývalá
textilní továrna
(tkalcovna a přádelna)
v Zahradách)

č. 386 - Palmeho
kříž (Plams Kreuz)
u městského hřbitova

č. 387 - bývalá vila
Alfreda Hiekeho mjitele pily v Krásném
Buku

č. 388 - fragment
Jägrovy rodinné vily
v Krásném Buku

č. 379 - novorenesanční
budova městského
úřadu a pošty
čč. 372 - prameny
Křinice, které tvoří tři
studánky - v lese mezi
Studánkou a Krásnou
Lípou

č. 385 - Marschnerův
též Ramischův kříž
u fotbalového hřiště
č. 380 - studánka
Veronika pod Vlčí horou
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