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Příští číslo Vikýře vyjde
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4,- Kč

Podporované zaměstnání
Město Krásná Lípa vytvořilo nová pracovní místa
pro absolventy rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně. Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně je akreditovaným vzdělávacím programem určeným zájemcům o zaměstnání z regionu, zvláště
pak lidem ohroženým na trhu práce (mladistvým,
lidem vyžadujícím zvláštní pomoc, či ve věku nad
50 let). Rekvalifikační kurz se uskutečnil v srpnu až
prosinci loňského roku v rámci projektu Mám práci,
který realizoval CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení.

Nová pracovní místa pro šest nejúspěšnějších absolventů rekvalifikačního kurzu byla vytvořena
na dobu šesti měsíců leden – červenec 2011 v Technických službách města. Absolventi tak na daném
pracovním místě uplatní získané dovednosti z kurzu, jako např. práci s motorovou pilou, křovinořezem, travními sekačkami či štěpkovačem nebo
znalosti technologie sázení stromů a parků, chemických postřiků a hubení škůdců či péče o trávníky a dřeviny.
(r)

Do města se po desetiletích vrátí box
V boxerský ring se v sobotu 21. května změní Kulturní dům v Krásné Lípě. Po několika desetiletích se
tak do Krásné Lípy opět vrátí box, když se tu odehraje jedno kolo severočeské ligy boxu. „Po více než
čtyřiceti nebo padesáti letech se do našeho města
vrací box. Naposledy se v Krásné Lípě boxovalo
někdy v 60. letech v hotelu Beseda, když tu ještě
trénoval můj otec,“ řekl trenér a zápasník krásnolipského kickboxu Milan Dušek. Věří, že boxerský zápas bude nejen hezkou podívanou, ale všichni jeho
svěřenci doma i vyhrají a budou tu sbírat body.
Ostatně splnit by se mu to i mohlo, neboť mladík
Ladislav Grundza již platí za obávaného boxera, což
dokázal i při posledním loňském kole severočeské
ligy v boxu. Tehdy se mu podařilo porazit na body
ústeckého borce ruského původu Šajachmetova,
kterého trénuje věhlasný trenér Larionov!
(r)

Jaké jsou možnosti
postihu žáků?
Je jistě zvláštní, že kromě toho, že stát nedokáže zajistit, aby děti školou povinné také
do ní řádně docházely, také trpí to, že učitelé
jsou v podstatě proti žákům bezmocní.
Co vlastně může udělat škola žákovi, který
soustavně porušuje školní řád, jehož chování ohrožuje řádnou výchovu a vzdělávání těch ostatních, kteří ani na veřejnosti
nejsou právě ozdobou své generace?
Každý nepoučený bambula vám řekne, že
škola má dostatek prostředků, aby žáky
zvládla. Takový žák přece může být postižen neobyčejně tvrdými tresty – napomenutím třídního učitele, napomenutím ředitelem školy, sníženou známkou z chování,
že ano? Abych ovšem nezapomněl: pokud
jsou někde ještě užívány žákovské knížky,
dala by se do nich napsat také poznámka.
Člověk, který by takto uvažoval, ale zcela
zapomene na to, že z toho bude mít jak
žák, tak často jeho rodiče, spíše legraci.
Abych nezapomněl: škola ještě může použít
speciálně pedagogických, psychologických
a etopedických metod. Přeložím to do lidské
řeči: může si s tím žáčkem promluvit, bude-li
on ovšem ochoten se toho zúčastnit. Pokud
by to ale mělo proběhnout v době mimo
vyučování, nic mu nemůže zabránit v tom,
aby v poklidu s úsměvem na rtech prostě
odešel domů či jinam, protože má svá nezadatelná práva, ne?
Nu a co se týká chování školních dětí
na veřejnosti, do toho škole už nic nesmí
být, existuje v tomto případě již dokonce
asi 15 let judikát! Soud již precedentně rozhodl o tom, že škola nesmí hodnotit chování žáka na veřejnosti. Učitelé, trhněte si
nohou!
Takže: žáček terorizuje slabší, krade v obchodech, ukradl už i automobil atd., ale
ve škole musí dostat jednotku z chování,
nesmí být totiž školou postižen za to, co
udělal mimo ni. Že je to hloupost? Samozřejmě, ale tak tomu bohužel je.
Jinou stránkou je působení rodičů na děti,
ale to si necháme na jindy.
Nápovědu bych tady ale měl: za monarchie mohl být žák mimo jiné také místně
vyloučen ze školy. Rodiče pak museli zajistit, aby docházel či dojížděl jinam. Dnes
to není tak velký problém, vlaky i autobusy i tady jezdí každou chvíli, tehdy to bylo
horší. Že bychom ale byli o tolik hloupější
a bezradnější, než naši předkové?
(Mgr. Karel Jarolímek)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 28.3. 2011 ve Vlčí
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 31.3.
2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí
11.4. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách
a ve čtvrtek 14.4. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo,
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Kostka průběžně
přijímá přihlášky
do kurzu němčiny.

Přístup na internet
a na PC
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
Út 9:00-16:00
pro starší 15 let

Odlehčovací služba
Péče o osoby se
sníženou soběstačností.
odlehcovacisluzby@
Klub VČELIČKA
krasnalipa.cz,
Po, St 9:00-11:00
tel.: 777 291 359
pro rodiče s dětmi do 6
let
Klub AmOS
St 8:00-12:00 v Domě
Amari klub pro děti
s pečovatelskou službou. St 14:00-16:00
odlehcovacisluzby@
Příprava do školy,
krasnalipa.cz,
doučování
tel.: 777 291 359
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost
Hlídání dětí
Čt 14:00 - 16:00
v domácnosti nebo
volnočasové aktivity
u nás
odlehcovacisluzby@
T-klub pro děti
krasnalipa.cz,
a mládež
tel.: 777 291 359
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
Amari poradna
tklub@krasnalipa.cz
St 8:00-16:00
tel.: 774 233 010
oblast bydlení,
vzdělávání, zadluženosti, Praní, žehlení prádla
dávek apod.
úklid domácností i firem
pradelna@krasnalipa.cz
Občansko - právní
tel: 412 354 842
poradna
Každé první a třetí
Hry s Kostkou
pondělí v měsíci
Út 16:00-18:00
od 17:00
soutěže, besedy, výlety
kc@krasnalipa.cz
Tel.: 412 354 842
tel.: 412 354 842
Kontaktní místo:
JOB poradna
Agentura pro sociální
PO 9:00-17:00
začleňování
Nabídka pracovních
Cedr, o. s.
míst, jednání se
Agentura Pondělí, o. s.
zaměstnavatelem
Dobrovolnické centrum
Výběžek

Počasí v Krásné Lípě za březen 2011
Letošní březen byl v ČR typicky jarní a nijak se nevychyloval od dlouhodobého normálu. V Krásné Lípě
byl březen ve znamení chladných rán a převážně
slunečných dnů s teplotami okolo 10°C. Nejchladnější byla první dekáda měsíce, kdy ranní teploty
klesaly až k -11°C (7.3), jinak v průměru kolem -5°C,
odpolední teploty se však pohybovaly kolem 6°C.
Za velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami
může jasná obloha, kdy v noci teplý vzduch stoupá vzhůru a studený klesá dolů. Kdyby bývalo bylo
zataženo, teplejší vzduch by neměl kam stoupat
a teplota by tak neklesala tak hluboko pod nulu.
Ve dne se vzduch více ohřívá kvůli již poměrné silné
sluneční aktivitě. Ve druhé a třetí dekádě panovalo takřka totožné počasí s ranními minimy již nad
nulou a denními maximy kolem 10°C. Nejtepleji
bylo 30.3., kdy se rtuť teploměru zastavila takřka
na 16°C. Srážkově byl měsíc slabě podnormální,
napršelo celkem 35,5 mm. Tolik vody dokázalo několikrát v létě v Krásné Lípě napršet v jediné bouřce
za pár minut. Celkově za první čtvrtletí napršelo
130 mm srážek, což je poměrně málo. Loňský rok
však také začínal poměrně suchým obdobím a na-

konec to byl nejvlhčí rok od roku 1984.
Březen 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
2,9°C
Maximální teplota
15,6°C
Minimální teplota
-11,3°C
Maximální vlhkost
100%
Minimální vlhkost
41%
Maximální poryv větru 13,5 m/s
Úhrn srážek
35,5 mm

1,7°C
2,0°C
18,0°C
9,9°C
-14,3°C
-8,9°C
100%
100%
40%
58%
18 m/s 13,6 m/s
72 mm 110 mm

Počet dnů mrazových
(minimální denní teplota klesla pod 0,0°C): 18
Počet dnů ledových (maximální denní teplota nevystoupila nad -0,1°C): 0
Jan Pícha
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny - 8:00 - 11:00
30.4. – 1. 5. 2011
MUDr. Sudová Olga
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 213

7. – 8. 5. 2011

MUDr. Vojtěch Vladimír

U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216

14. - 15. 5. 2011

MUDr. Bolfíková Renata

Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel.: 737 501 440
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: V reklamní akci jsem si telefonicky objednal mobil Siemens, přišel na dobírku. V prodejce
dobírkou byla chyba v příjmení a místo bydliště též zkomolené, PSČ správné. Proto jsem
nehradil další splátky ceny telefonu, ale používal jsem ho na kartu. Od poskytovatele došel
dopis (opět chyby ve jménu a adrese, přesto mi to pošta doručila) s výpovědí o poskytování
služeb a s požadavkem úhrady dlužných splátek za telefon a smluvní pokuty Kč 5000. Částku
dluhu ani smluvní pokutu jsem neuhradil.
Ptám se: může poskytovatel dále vymáhat dlužnou částku? Lze se spoléhat na neplatnost
smlouvy z důvodů chyby ve jménu a bydlišti? A hrozí exekuce na dům mých rodičů, u nichž
bydlím?
Odpověď: Především – jedná se o občanskoprávní vztah, je zde promlčecí doba tříletá. Počíná běžet
ode dne, kdy mohl poskytovatel uplatnit své právo na zaplacení poprvé u soudu. Přitom každá splátka
se promlčuje samostatně.
Kdy počíná běžet promlčecí doba na úhradu smluvní pokuty, nelze bez studia smlouvy, ve které byla
smluvní pokuta dohodnuta, zjistit. ALE v našem právu lze smluvní pokutu sjednat jen písemně (§ 544
odst. 2 obč. zák.) – takže pokud se skutečně jednalo o telefonickou objednávku (na základě nabídky
v reklamní akci) a tazatel nic jiného poskytovateli nepodepsal, nemohla být smluvní pokuta vůbec
platně sjednána.
Rodičům nehrozí exekuce na jejich majetek proto, že jsou rodiči dlužníka.
Podle znění dotazu nelze dojít k závěru, že by smlouva byla z důvodů chyby ve jménu a bydlišti
neplatná. Důvody neplatnosti právního úkonu určují ustanovení občanského zákoníku, a chyba
ve jménu a bydlišti obecně takovým důvodem není. Platí totiž, že projev vůle může být uskutečněn
jednáním nebo opomenutím; výslovně nebo jiným způsobem, avšak vždy tak, aby nevzbuzoval
pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit.
A to je zde zřejmé – konkrétní tazatel si chtěl v té akci zakoupit telefon. Zakoupil si ho a také ho užíval.
Takže je zřejmé, která osoba je kupujícím, tedy kdo kupní smlouvu uzavřel.
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Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc
Vybavil se nářadím
Hned v prvních dubnových dnech se
neznámý pachatel vloupal do skladových
prostor
bývalého
Pragoexportu
ve Varnsdorfské ulici a odnesl si množství
elektrického nářadí, jako jsou úhlové
brusky, vrtačky, kotoučové pily a jiné,
v hodnotě zhruba 30 tisíc korun.
Dávky pobírala dvakrát
Z přečinu podvodu je podezřelá žena
z Krásné Lípy. Ta v České republice
pobírala rodičovský příspěvek, ačkoli jí
stejná dávka státní sociální podpory byla
přiznána v Německu. Celkem způsobila
škodu ve výši 12,5 tis. Kč a může být soudem potrestána odnětím svobody až
na dvě léta.
Porval se v hospodě
Z výtržnosti je podezřelý muž z Krásné
Lípy. Tu spáchal krátce po půlnoci v restauraci U Kuruce. Nejprve napadl obsluhu
restaurace, protože mu odmítnula nalít
další alkohol a následně fyzicky napadl
i hosty, kteří obsluze přispěchali na pomoc, přičemž jeden z hostů skončil s drobnými poraněními v rumburské nemocnici.
Za přečin výtržnictví mu nyní hrozí trest až
na dvě léta.
Boural a ujel
5. dubna byl v Krásné Lípě zadržen muž
z Varnsdorfu, který ve Starých Křečanech
způsobil vozidlem Peugeot Boxer dopravní nehodu, od které se snažil ujet.
Poškozeným byl pronásledován až
do Krásné Lípy, kde se mu ale ztratil. Krásnolipskými policisty byl vypátrán v domě
č. 12A v ulici Nemocniční, kde také nalezli jeho vozidlo. Policisté nakonec zjistili, že auto bylo koncem března odcizeno
v Benátkách nad Jizerou, a že zadržený má
soudem vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Z tohoto důvodu strávil noc
v policejní cele a druhého dne si převzal
obvinění z přečinů podílnictví a maření
výkonu úředního rozhodnutí, za které mu
hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.
Nevybuchlá munice
Je 66 let po válce a stále se na území
Krásné Lípy a v jejím okolí nachází nevybuchlá munice. V dubnu byl pyrotechnik
v Krásné Lípě celkem třikrát, přičemž zajistil tři dělostřelecké miny ráže 82 ruské
výroby a jeden dělostřelecký granát. V jednom případě byla munice zneškodněna
na místě odpálením, v dalším bylo nutné
evakuovat některé obyvatele v ul. Kyjovská a munice, označena pyrotechnikem
jako velmi nebezpečná, byla po převezení
odpálena v lomu za Krásnou Lípou. V třetím
případě si ji pyrotechnik odvezl k likvidaci. Hledání další nevybuchlé munice
mělo vyvrcholit 12. dubna, kdy do Krásné
Lípy přijela skupina pyrotechniků hledat
další nebezpečnou munici na místech
označených pamětníky v polích ve směru
na Rumburk. Několikahodinové hledání
však skončilo bez výsledku.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17.
března do 16. dubna evidovali 27 trestných činů a 45 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor
prap. Jan Hampl - inspektor
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Poničil kapli ve Vlčí Hoře
V polovině dubna si neznámý pachatel vyhlédnul
už tak poničenou střechu rodinné kaple Johana
Nitscheho na hřbitově ve Vlčí Hoře v úmyslu otrhat
z ní zbytek měděné krytiny. V porovnání několika
stovek korun utržených ve sběrně druhotných surovin, činí předběžná škoda, která vznikla městu,
sedm tisíc korun. To ovšem neodpovídá faktické
škodě, která je nevyčíslitelná. Hodnotnější než
ukradené měděné plechy totiž byla řemeslná práce – oplechovat kapli do oblouku dnes již totiž umí
jen málokdo.
(r)

Ohlédnutí za rokem 2010
na policii v Krásné Lípě
Psaní tohoto článku jsem plánoval na začátek roku,
ale se zaváděním tvrdých úsporných opatření u policie v tomto roce jsem si řekl, že pro občany bude
zajímavé nejen hodnocení roku loňského, ale zároveň srovnání prvního čtvrtletí letošního roku prvním čtvrtletím roku 2010.
V roce 2010 bylo v Krásné Lípě a přilehlých obcích,
které spadají pod působnost obvodního oddělení,
spácháno 252 trestných činů s celkovou škodou
ve výši téměř 8,5 miliónů Kč oproti 209 trestným
činům a poloviční způsobené škodě v roce 2009,
kdy nárůst škody byl ovlivněn hospodářskou kriminalitou. Objasněnost mírně klesla na 59 % z 65 %,
objasněných v roce předešlém.
V trestné činnosti převládá majetková kriminalita.
Spácháno bylo 132 krádeží, z toho 72 provedených
vloupáním. Nejvíce se pachatelé vloupávali do rekreačních objektů – 31x, do vozidel 12x, do bytů
a domů 8x. Odcizit se jim podařilo 5 motorových
vozidel a 3 motocykly. Majetková kriminalita se dařila objasňovat ve 44 procentech.
Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy jsou
maření výkonu úředního rozhodnutí – 29x, porušování domovní svobody – 20x, zanedbání povinné
výživy – 13x, ohrožení pod vlivem návykové látky
– 6x, výtržnictví – 6x aj.
V roce 2010 policisté krásnolipského oddělení řešili celkem 403 přestupků, z toho 136 v blokovém
řízení, kde uložili pokuty za 93.300,- Kč. Oznámeno
k projednání bylo 249 přestupků, z toho 134 v občanském soužití, 60 v dopravě, 54 majetkových. Přistiženo bylo 9 řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky. Pachatele přestupku se nepodařilo
zjistit v 60 případech.
V loňském roce strávilo noc v policejní cele 24
osob, nedobrovolně omezených na osobní svobodě po spáchání trestného činu nebo přestupku
bylo 45 lidí.
Ve slibovaném porovnání jednotlivých čtvrtletí
bylo za první tři měsíce roku 2010 spácháno celkem 55 trestných činů z toho 25 krádeží, z nich
bylo 15 případů vloupání. V letošním roce bylo
sice spácháno „jen“ 50 trestných činů, ale došlo
k razantnímu nárůstu majetkové trestné činnosti,
když bylo evidováno 34 krádeží a z nich 19 spáchaných vloupáním. Na otázku, zda mohou mít na to

vliv úsporná opatření u policie nejen v omezení
ve spotřebovaných pohonných hmotách, odpovídám, že zatímco v prvním čtvrtletí roku 2010 byly
v nejvzdálenější obci Chřibská spáchány 3 krádeže,
v roce 2011 jich je zde evidováno už 12. Obrázek si
pak musí udělat každý sám.
Samozřejmě - policie se nemůže jen vymlouvat
na úsporná opatření a musí problém řešit. Přestože zajištění bezpečnosti občanů a poskytnutí dostatečného množství prostředků na tyto činnosti
je výhradně úkolem státu, nezbylo, než v těžké
finanční situaci řešit tento problém nestandardně a oslovit zástupce veřejné správy, kteří nám
vyšli vstříc a za to jim patří poděkování. Z tohoto
důvodu v současné době mezi jednotlivými obcemi a krásnolipskou policií vznikají dohody, které
mají za cíl snížit kriminalitu. Příkladem je služebna
ve Chřibské, nebo připravovaná dohoda, kterou
by se mohly jednotlivé obce podílet na části provozních nákladů krásnolipské policie na čerpání
pohonných hmot, které v současné situaci nejvíce
chybí. S tímto přispěním tak bude možné provádět
častější kontroly v lokalitách se zvýšenou kriminalitou. Doufejme, že se nám podaří za této pomoci
vrátit se ke stavu, jaký byl minimálně v roce 2010,
ke spokojenosti všech občanů.
(prap. Jan Hampl, inspektor)

Najdeš rozdíl?
Najdete na přiložených fotografiích rozdíl? Pokud
ano, vězte, že šlo o dílo neznámého vtipálka, který

se tím dopustil přestupku proti občanskému soužití, za který by mohl být minimálně pokutován. (vik)
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Setkali se nad košíky

Uklízeli svět i Křinici

Košíky se pletou z proutí nebo pedigu a krásnolipští
důchodci je pletou i z novinového papíru. Jejich
ruce zvládnout uplést tácky, obaly na květináče,
nejrůznější přihrádky, ale snaží se i o věnce a další,
mnohem náročnější ozdoby. A o toto umění se
nyní podělili s klientkami Domova pro osoby se
zdravotním postižením z Olešky u České Kamenice.
Naučili je nejen motat novinové proutky, ale
i základní kroky pletení. A nutno dodat, že pletení
z papíru obě strany nadchlo a to nejen pro
krásu vzniklých výrobků, ale i pro svou relativní
jednoduchost a finanční nenáročnost. Příjemné
dopoledne pro seniory v Klubu AmOS v DPS
uspořádala Kostka Krásná Lípa – Odlehčovací
služba.
(vik)

I docela zajímavé poklady mezi odpadky našli
účastníci akce Ukliďme svět, která se tradičně
dvakrát do roka koná v Krásné Lípě. Kromě
tradičních pneumatik, stavební suti a běžného
domovního odpadu se tu našel třeba i starý
fotoaparát nebo porcelánový nočník. Kromě
tradičních černých skládek mladí ochránci přírody,
hasiči a turisté vyčistili břehy i prameny Křinice
od nánosů bahna, kamenů a dalších náplav, bez
povšimnutí nezůstalo ani jejich okolí.
V Krásné Lípě se tentokrát uklízelo souběžně
na dvou místech najednou - prameny Křinice
a břehy téže říčky. A těch, kteří chtěli mít
krásnolipskou přírodu čistou, bylo tentokrát docela
dost. Přišlo zhruba padesát dobrovolníků – děti
z ochranářského oddílu Brontosouři z Ústí nad
Labem a krásnolipského Rangeru, varnsdorfští
dobrovolní hasiči, místní turisté, členové romského
sdružení Čačipen, krásnolipské technické služby
a organizátoři akce z Českého svazu ochránců
přírody Tilia. A stejně jako pokaždé i tentokrát
odpadem až po okraj naplnili tři valníky –
dohromady kolem deseti tun odpadu. Je jen velká
škoda, že to zřejmě není nastálo, organizátoři akce
totiž předpokládají, že na podzim se na některá
místa budou muset opět vrátit.
(vik)

V Kostce se pekly jidáše
Babičky, maminky a děti upekly v komunitním
centru jidáše. Tradičně se toto obřadní pečivo
z kynutého těsta tvaruje do malých preclíků nebo
stočeného provazu. A pokud jste snědli na Zelený
čtvrtek jidáše potřeného medem, budete celý
rok chráněni proti uštknutí hadem a včelímu
bodnutím.
(Marcela Jansová)

Trawesti skupina opět
bavila
Zhruba po půl roce se do Krásné Lípy vrátila pražská
trawesti skupina Hanky Panky a opět byla úspěšná.
Jejich zbrusu nové show plné nápaditých kostýmů,
vtipných scének a hudebních melodií nazvané
Televarieté, si přišlo užít asi sto diváků.
(r)

EURORANDO – voda ze
střechy Evropy – prameny
Křinice
Celoevropské setkání turistů EURORANDO se koná
jednou za pět let. První ročník se uskutečnil v roce
2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce
2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi
již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech
Almeria a Granada.
Průvodním tématem nadcházejícího EURORANDA
2011 je voda. Voda jako životodárná tekutina, voda
jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější
zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky.
Voda se bude slévat i v České republice, kde bude
uskutečněno 167 doprovodných akcí z toho bude
třináct akcí jako hlavních. Našemu regionu se dostalo té cti, že jedním z míst bude vedle velkých řek
jako, jsou Labe, Vltava a Morava, také krásnolipská
Křinice. Na každém setkání u studánek, pramenů
a soutoků českých řek se v rámci různých turistických akcí bude nabírat do speciálních ručně vyrobených lahviček voda, která se bude štafetově
slévat a ve finále doputuje do španělské Granady.
Klub českých turistů v Krásné Lípě v rámci této
celorepublikové akce chystá na sobotu 21. května mezinárodní česko-německo-polské setkání
u pramenů Křinice, z nichž bude odebírat vodu
pro Španělsko. Krásnolipští turisté na tento den
chystají bohatý doprovodný kulturní program:
polský folklorní soubor Cisowainki, dětský pěvecký
sbor ZUŠ Varnsdorf, folklorní soubor Dykyta, soutěže pro rodiny s dětmi, dechový soubor Blasorchester Bautzen, či country kapela Malvas.
(r)

Podpořte Krásnou Lípu
Letos se na webových stránkách Informačního
portálu CZ REGION koná již třetí ročník soutěže
„O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2010“.
Podpořte tedy opět své město a hlasujte v anketě
o nejkrásnější město/obec na http://www. czregion.cz/krasna-lipa. V loňském roce, díky vašim hlasům, Krásná Lípa skončila na druhém
místě s 56 991 hlasy.
Na stejné webové adrese najdete informace o soutěži i její pravidla a stejně jako v loňském roce
na hlasující čekají hodnotné ceny - každý měsíc
bude jeden výherce z registrovaných hlasujících
vylosován. Soutěž bude ukončena 31. října 2011.
Krásná Lípa je zatím na 7. místě se 752 hlasy.
(r)

Pohádkový les a staročeský
jarmark
Město Krásná Lípa a Klub českých turistů Krásná
Lípa společně v sobotu 11. června pořádají Pohádkový les a Staročeský jarmark. Pohádkový les bude
startovat v dopoledních hodinách na krásnolipském náměstí. Po jeho skončení budou jeho účastníci moci pokračovat v zábavě na Staročeském jarmarku, jehož součástí bude i soutěž o nejchutnější
bábovku.

28. dubna 2011
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Den matek
Den matek se blíží,

kv˕tinou nic nezkazíte,
m̂žete dát i více…
dárkovou poukázku
na koncert populárního zp˕váka

JANKA LEDECKÉHO
v našem kulturním dom˕ (14.5. v 16:00).
A kv˕tina? Také bude – ke každé dárkové
poukázce hned p˴i vstupu.

P˴ejeme ženám hezký Den matek.

Máte rádi své maminky, manželky a partnerky a chcete jím udĢlat radost ke Dni matek
a ještĢ jste nic nekoupili?
Nabízíme vám Ǝešení – dárkovou poukázku v hodnotĢ 150 a 250 Kē na koncert a kvĢtinu.
Obdarované ženy, které poukázku dostanou se budou moci pochlubit
na internetových stránkách mĢsta.

PƎedprodej dárkových poukázek
Pokladna MĢÚ Krásná Lípa
p. Filipová
tel.: 412 354 840

Kulturní dƽm Krásná Lípa
p. Semelková
tel.: 412 384 096, 777184083
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Tradiční stavění máje
a pálení čarodějnice
Město Krásná Lípa, folklorní soubor Lužičan a Sbor
dobrovolných hasičů vás v sobotu 30. dubna
od 18:00 zvou na tradiční stavění máje v parku
za Domem služeb. S krátkým programem vystoupí folklorní soubory Lužičan a Křiničánek. Po akci
jste zváni na tradiční posezení s muzikou na dvoře
železářství u Semelků, nebo se můžete s krásnolipskými hasiči vydat k T-klubu, kde se bude pálit
čarodějnice.

28. dubna 2011

Slavnostní otevření
expozice „Drobné památky
Českého Švýcarska“

Výstava přiblíží křížové
cesty – fenomén sakrální
architektury Šluknovska

V sobotu 14. května jste zváni na otevření nové
expozice Správy Národního parku České Švýcarsko
a na krátký výlet k jedné z obnovených památek
v národním parku.
Program: slavnostní otevření expozice a vycházka
k obnovené kapli v Dolní Chřibské spojená s povídáním na téma „Drobné památky v Českém Švýcarsku“ v jedinečném podání Mgr. Natalie Belisové.
Sraz: ve 14.00 u informačního střediska Saula
(Dolní Chřibská). Předpokládané ukončení akce:
v 17.00.

Venkovní kamenné kalvárie se představí na výstavě
„Křížové cesty Šluknovska“. Výstava nabídne příběhy čtrnácti křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století ve čtrnácti obcích Šluknovského výběžku. K vidění bude od 1. 4. do 31. 5. 2011
v ambitu Lorety v Rumburku. Vernisáž se uskuteční
v pátek 20. 5. 2011 v rámci Loretánské muzejní noci
2011.
(Klára
(
Mágrová
g
)

Dřevěné reliéfy z křížové
cesty v knihovně
Mimořádnou příležitost k prohlídce původních zastavení z křížové cesty ve Starých Křečanech dostali
návštěvníci Městské knihovny v Rumburku. V Grafickém kabinetu je až do 31. května k vidění 14 původních dřevěných reliéfů ze starokřečanské křížové cesty. Poté, co byly reliéfy demontovány z místa,
pro něž byly vytvořeny, nejsou běžně přístupné.
Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.
Vstup je volný. 1. 4. – 31. 5. 2011, pondělí-úterý,
čtvrtek-sobota
(Klára Mágrová)

O Pegasovi a Lužici
Líbačka pod břízkou
Dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne.
Aby se tak nestalo krásnolipským dívkám a ženám
jsou zvány v neděli 1. května na Líbačku pod břízou, kterou kolem 16:00 pořádá folklorní soubor
Lužičan na dvoře železářství u Semelků.

Vítání ptačího zpěvu
Přivítejte ptačí posly jara na tradiční akci pořádané
Správou Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Pronikněte do tajů ptačího světa pod vedením Pavla
Bendy, ředitele správy národního parku a známého
ornitologa.
Akce se koná v sobotu 7. května od 6:30 do 10:00.
Program: ranní vycházka zaměřená na pozorování
ptáků, určování ptáků podle hlasových projevů,
ukázky odchytu a kroužkování ptáků.
Sraz: v 6.30 na parkovišti před sídlem Správy NP
v Krásné Lípě (u vlakové zastávky „Krásná Lípa město“).
Trasa: k Velkému rybníku a zpět. Předpokládané
ukončení akce: mezi 9. a 10. hodinou. Praktické
informace: Středně náročný terén. Doporučujeme
vzít holínky a dalekohled.

Tradiční hvězdicová
cyklojízda
z obou stran hranice má letos cíl u katedrály ve Filipově a koná se v neděli dne 8. května 2011. Program začíná ve 13:00 hodin. Tentokrát to není daleko a tak očekáváme hojnou účast.
Sraz krásnolipských cyklistů je v 11:00 hodin
na parkovišti u radnice. Vítáni jsou všichni od šesti
do devadesáti let.

V úterý 3. května od 16:00 hodin jste zváni do literární kavárny s varnsdorfským básníkem, překladatelem a znalcem lužické kultury Milanem Hrabalem. Poplatek 30,- Kč – v ceně je malé pohoštění.
Akce se koná v Komunitním centru v Krásné Lípě
– Dům služeb - 1. patro.

Velká soutěž pro děti
a mládež
Při příležitosti Mezinárodního roku lesů vyhlásily
správy národních parků České a Saské Švýcarsko
velkou přeshraniční výtvarnou a literární soutěž. Pod mottem „Bez něj...“ mohou děti a mládež
popustit uzdu své fantazii na téma „Co by pro ně
znamenalo, pokud by neexistovaly lesy“. Uzávěrka
pro zasílání děl je 15. květen 2011. Předání cen
vítězům se uskuteční 4. června v rámci slavnosti
Sellnitzfest na úpatí stolové hory Lilienstein, která
se stala symbolem Správy Národního parku Saské
Švýcarsko. Více informací na www.npcs.cz.

Orientační automobilová
soutěž
Ve dnech 22. - 25.5.2011 se na Valdeku v Rumburku
uskuteční jarní sraz historických vozidel s tradičním názvem „ Jarní otvírání silnic“, který pořádá
OS GAZKLUB ČR. Součástí srazu bude orientační
automobilová soutěž (sobota 21.5.2011), která povede přes území a v okolí měst Šluknov, Rumburk,
Jiříkov, Velký Šenov, Krásná Lípa a obcemi Staré
Křečany, Brtníky a Kunratice. Účastníci pojedou podle slepé mapy a budou po trase plnit různé úkoly.
V tomto termínu je tedy možné očekávat zvýšený
výskyt těchto historických vozidel.
Náš klub přivítá i nečleny, tj. příznivce vojenské
techniky a historických vozidel všeho druhu, kteří
by se mezi nás chtěli přijít podívat, nebo se orientační soutěže zúčastnit.
(GAZKLUB ČR)

Květen v Domečku
Na Kopečku
v Rumburku
Koncert pro dvacet strun
Koncert dua Pepek a námořník. Žánr
na pomezí folku a rocku, hraný na el. kytaru a el. bassmandolu. Tvorba je z třetiny
česká, z třetiny anglická a z třetiny instrumentální. Jako host vystoupí Cain
- písničkář, myšionář a tajemník se
statky nehmotnými. Bubeník plzeňské
Znouzectnosti s vlastní tvorbou s osobitým podáním. Tipovací soutěž: kolik
strun praskne? Vstupné 50,- Kč. Akce se
uskuteční ve středu 4. května v 19:00.
Více na www.pepekanamornik.cz
Na Kopečku s Václavem Sojkou
Povídání s profesionálním fotografem
o focení, horolezectví, starých objevených smolárnách i o létajících dravcích.
Ve středu 11. května od 19:00.
Seminář o zdravějším vaření
Vede Marie Noe. Na seminář, který se
uskuteční v sobotu 7. května od 16:00
je nutné se předem přihlásit na tel.
777 944 790 nebo emailem marie@vonavalekarna.org, cena 100 Kč.

Pohádková galerie
řemesel v Jiřetíně pod
Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na novou
výstavu vyřezávaných obrazů a loutek,
pohádkových bytostí, čertíků a jiných.
Vystavená díla ztvárnil Ing. arch. Vladimír
Cejnar. V galerii je také k vidění tvůrčí
a řemeslná tvorba lidí zdejšího okolí.
Mimo sezónu otevřeno so - ne od 13:00
do 17:00 hodin.
Program na nedělní odpoledne:
1.5. - Výroba vrbových píšťalek
8.5. - Výroba štěstíček
15.5. - Pletení z papíru ( košíky, květináče,
věnce aj.)
22.5. - Paličkování
29.5. - Volná tvorba ( náušnice, náramky,
hrníčky, panáčci atd.)

Evropský den parků
v Krásné Lípě
Tradiční svátek národních parků Evropy si letos
připomeneme se Správou Národního parku České Švýcarsko přímo v Krásné Lípě v rámci hravého
soutěžního odpoledne pro děti a jejich rodiče. Sraz
v sobotu 21. května v areálu u Správy NP ČŠ v Krásné Lípě ve 14:00, akce trvá do 17:00.

28. dubna 2011
KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00 - 12:00
PROGRAM NA KVĚTEN
4. 5. 2011 Tea Bag Folding-technika – skládání čajových sáčků
11. 5. 2011 Tvorba nástěnné dekorace ze
sušiny
18. 5. 2011 Společenské hry
25. 5. 2011 Rumburská vzpoura – promítání, beseda s pí Ester Sadivovou
Změna programu vyhrazena.

Severní stopou
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FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši předci fotografovali?
Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické
fotografie města, jeho objektů, ulic a zákoutí a vaším úkolem je srovnat fotografii se současným místem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až
po pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Milan Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, že
pošlete pátou správnou odpověď, budou úspěšní
řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě, že soutěží členové jedné rodiny, jsou bráni jako jeden soutěžící. Na konci roku opět vyhodnotíme nejúspěšnější

a nejaktivnější účastníky soutěže.
Po pěti kolech soutěže si pro odměnu již přišlo prvních šestnáct soutěžících, kteří odpověděli správně
na všech pět dosud publikovaných soutěžních fotografií. Dalšími úspěšnými řešiteli jsou Zdena Dragounová a Jana Baranová.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 399: Ještě nevydlážděná ulice na obrázku je dnešní Masarykova,
původně to byla Bahnhofstrasse ale také dlouho
Leninova. Obrázek byl pořízen před rokem 1903 hlavní ulice Krásné Lípy se dláždily až od roku 1903
do roku 1913.
Kde byla pořízena tato fotografie?

V sobotu 14. května pořádá Klub českých turistů
Dolní Poustevna tradiční turistický pochod. Start
je mezi 8:00 až11:00 u turistické chaty za hřištěm
v Dolní Poustevně a ve Velkém Šenově u Centrofloru u nádraží. Připraveny jsou pěší trasy od 3
do 18 km a čtyři cyklotrasy od 25 do 42 km. Některé trasy vedou i přes území sousedního Německa.
Tříkilometrová pěší trasa je vhodná i pro zdravotně
postižené. Odměna: hezké zážitky na trase, zajímavá razítka na kontrolách, pamětní list a keramický
upomínkový předmět. Více informací k pochodu
získáte na www.severnistopou.cz

Jarní krajina
Českého Švýcarska
Krajina, zdánlivě klidná a neměnná, je ve skutečnosti dějištěm fantastických přírodních divadel, plných velkých scén i drobných obrazů. Zachytit tyto
jedinečné okamžiky je ale velkým umem. Nechejte
se inspirovat tvorbou Václava Sojky. Ukáže vám jak
na to, a pomůže vám nalézt vaši vlastní uměleckou
cestu.
Fotografické workshopy s Václavem Sojkou jsou určené mírně pokročilým a pokročilým fotografům.
Doporučeným vybavením je digitální zrcadlovka
a stativ. Dále doporučujeme objektivy různých
ohnisek, sadu základních filtrů, drátěnou spoušť,
případně externí blesk. Fotografický workshop
s Václavem Sojkou se uskuteční ve dnech 20. - 22.
května v Krásné Lípě. Více informací na www.ceskesvycarsko.cz.

Letecké a sklářské
fotografie
Město Šluknov vás srdečně zve na výstavy leteckých a sklářských fotografií
Tvář země okem pilota a poutníka a Lužické hory
a skláři, pilot letadla CTSW Tomáš Klimeš, fotograf
Svatopluk Dvořák.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
13. května v 17.00 hodin. Obě výstavy potrvají
do 30. září, otevřeny budou denně včetně víkendů,
od 9.00 do 17.00 hodin
Vstupné 20,- Kč/osobu/obě výstavy.

Proměny historického
kočárku
Město Šluknov Vás zve na výstavu sběratelky Věry
Čížkové, která ve výstavních prostorách šluknovského zámku bude vystavovat historické kočárky z let 1880 – 1989. Součástí výstavy jsou i staré
panenky, miniaturní pokojíčky a hračky. Výstava je
otevřena denně, včetně víkendů, od 9:00 do 17:00
a potrvá až do 30. září.

Program kina – Kulturního domu Krásná Lípa
KVċTEN 2011
úterý 3. 5.
od 18:00 hod.

MEGAMYSL

Vstupné 60,- Kþ

Megamysl byl na své rodné planetČ celkem roztomilé miminko. PĜi své
smĤle cestou do svČta pĜistál na Zemi, pĜímo uprostĜed vČzeĖského dvora.
96 min. ýESKÁ VERZE. Mládeži pĜístupno.
stĜeda 4. 5.
od 18:00 hod.

OBěAD

Vstupné 60,- Kþ

Anthony Hopkins ve filmu inspirovaném skuteþnou událostí. PĜíbČh
studenta, jenž se seznámí s neortodoxním knČzem, který mu ukáže
i temnou stranu jeho víry ... 114 min. PĜístupno od 12ti let.
stĜeda 11. 5.
od 18:00 hod.

MÁMA MEZI
MARġANY

Vstupné 60,- Kþ

Devítiletý Milo zjistí, jak moc potĜebuje svoji maminku, když jí unesou
MarĢané, kteĜí plánují, že jí ukradnou „maminkovství“ pro své vlastní
potomky. 88 min. ýESKÁ VERZE. Mládeži pĜístupno.
úterý 17. 5.
od 18:00 hod.

KRÁLOVA ěEý

Vstupné 60,- Kþ

Historické drama inspirované skuteþným pĜíbČhem ze života krále JiĜího
VI. V hlavní roli Coline Firth, který za svĤj strhující výkon obdržel zlatý
Glóbus. 118 min. PĜístupno od 12ti let.
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USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 06.04.2011 až 13.04.2011
I. Hlavní program
Plnění úkolů ze 7. RM
Usnesení RM č. 9 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů ze
7. RM a souhrnnou zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM.
Úkoly ze 4. ZZM - opatrovnictví
Usnesení RM č. 9 - 02
RM ukládá Ivaně Preyové, místostarostce města, připravit návrh z pozice opatrovníka na řešení opakovaných přestupků Michala Hučka.
Úkoly ze 4. ZZM - pečovatelská služba
Usnesení RM č. 9 - 03
RM ukládá Lucii Hankové, tajemnici MěÚ, připravit podklady a podmínky pro případový
převod výkonu pečovatelské služby v DPS
pod příspěvkovou organizaci města KOSTKA
Krásná Lípa, p.o.
České Švýcarsko o.p.s.
Usnesení RM č. 9 - 04
RM bere na vědomí informace starosty města
ve věci o.p.s. České Švýcarsko, zaslané informace o přijímání dotovaných projektů a jednání s ředitelkou společnosti.
RM schvaluje jmenování Ing. Petra Jakubce, Varnsdorf, člena Rady Ústeckého kraje
do Správní rady o.p.s. České Švýcarsko a to
po uvolnění místa ve Správní radě České Švýcarsko o.p.s.
RM doporučuje ZM, aby se stal Ústecký kraj
čtvrtým zakladatelem České Švýcarsko, o.p.s.
s tím, že ke schválení ZM musí být doloženy
podrobné podmínky vstupu, především o zajištění spolufinancování a dalším směřování
České Švýcarsko, o.p.s.
II. Došlá pošta
Prodej p. p. č. 1087, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 9 - 05
RM schvaluje vrácení kauce 5000 Kč Petru
a Petře Hankovým, Rumburk, Krásnolipská
416/55 z důvodu bezpředmětnosti žádosti.
Prodej p. p. č. 350, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 - 06
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
350 o výměře 234 m2, k. ú. Krásná Lípa Ivaně
Novákové, Krásná Lípa, Masarykova 993/2
z důvodu zachování pozemku pro potřeby
města.
Pronájem p. p. č. 314/3, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 9 - 07
RM schvaluje pronájem p. p. č. 314/3 o výměře
509 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem sekání trávy
o. s. Kanadští dřevorubci, Varnsdorf, Národní
503/15.
Pronájem části p. p. č. 555/1, k. ú. Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 9 - 08
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
p. p. č. 555/1 část o výměře 101 m2, k. ú. Krásná
Lípa.
Pronájem p. p. č. 1444/5, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 9 - 09
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1444/5 o výměře 6188 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem pastvy
koz Evě Štifterové, Krásná Lípa, Vlčí Hora 20.
Pronájem části p. p. č. 129, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 9 - 10

RM schvaluje žádost Marie Hánové, Krásná
Lípa, Kyjov 22 o poskytnutí části p. p. č. 129
o výměře 2500 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
za účelem dočasného uložení palivového dřeva na dobu od 1. 5. do 30. 7. 2011. Smluvní poplatek za zábor ve výši 500 Kč bude v plné výši
uhrazen ke dni převzetí pozemku. Po ukončení užívání bude pozemek uveden do původního stavu.
Směna části p. p. č. 211/1 za část p. p. č.
211/2, vše k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 - 11
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č.
211/1 o výměře 62 m2, k. ú. Krásná Lípa za část
p. p. č. 211/2 o výměře 12 m2, k. ú. Krásná Lípa
s Jindřiškou Malinovou, Krásná Lípa, Smetanova 4. Rozdíl výměr bude účtován částkou
20 Kč/m2. Náklady se směnou spojené uhradí
směnitelé rovným dílem.
Směna p. p. č. 253/5 a st. p. č. 201 za p. p. č.
3179/1 a p. p. č. 3179/3, vše k. ú. Krásná
Lípa
Usnesení RM č. 9 - 12
RM doporučuje ZM směnit p. p. č. 253/5
o výměře 100 m2 a st. p. č. 201 o výměře 12
m2 za p. p. č. 3179/1 o výměře 91 m2 a p. p. č.
3179/3 o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Lípa
s firmou Diosna CS s. r. o., Smetanova 9/1000,
Krásná Lípa. Náklady se směnou spojené
uhradí směnitelé rovným dílem.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu a prodeji - byt
č. 7, Krásná Lípa, Nemocniční 1149/12a
Usnesení RM č. 9 - 13
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout
a prodat byt č. 7, Krásná Lípa, Nemocniční
1149/12a. Byt I. kategorie o velikosti 2+1 (cca
40 m2, sazba 14,08 Kč/m2). Kauce
23 000 Kč před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Veškeré opravy
a úpravy si provede nájemce na vlastní náklady. Podmínkou nájmu bytu je uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy při splnění jedné z možností:
1) Uhrazení kupní ceny bytové jednotky
v plné výši před podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.
2) Splacení kupní ceny bytové jednotky v 96
měsíčních anuitních splátkách.
Byty - pronájem - byt č. 6, Krásná Lípa,
Rumburská 977/5
Usnesení RM č. 9 - 14
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Krásná Lípa,
Rumburská 977/5 panu Jaroslavu Švorcovi bytem Krásná Lípa, Křižíkova 617/16 na dobu určitou do 31. 7. 2011. Veškeré opravy a úpravy
si provede nájemce na vlastní náklady.

Krásná Lípa, Krásný Buk 54.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 9 - 17
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 1, Krásná Lípa, Mánesova
294/24 uzavřenou s Kateřinou Nedbálkovou,
bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 31 - ukončení k 30. 4. 2011. RM schvaluje vrácení kauce
4 000 Kč po započtení případného dluhu
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 9 - 18
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 32, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 uzavřenou s Janem Králem, bytem
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 - ukončení k 31. 5. 2011. RM schvaluje vrácení kauce
5 000 Kč po započtení případného dluhu
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 9 - 19
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 14, Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6 uzavřenou s Richardem Bartákem, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 - ukončení k 31. 5. 2011. RM schvaluje vrácení kauce 5 000 Kč po započtení případného dluhu
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 9 - 20
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout:
- byt č. 15, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6.
Byt I. kategorie o velikosti 1+0 (cca 26 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při
podpisu nájemní smlouvy;
- byt č. 1, Krásná Lípa, Mánesova 294/24. Byt
II. kategorie o velikosti 3+1 (cca 70 m2, sazba
22,82 Kč/2m). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při
podpisu nájemní smlouvy;
- od 1. 6. 2011 byt č. 14, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+0 (cca
26 m2, sazba 41,22 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3
nájmy při podpisu nájemní smlouvy;
- od 1. 6. 2011 byt č. 32, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I. kategorie o velikosti 1+1 (cca
29 m2, sazba 41,12 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3
nájmy při podpisu nájemní smlouvy.
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Vlčí Hora 8
Usnesení RM č. 9 - 21
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1
ke kupní smlouvě č. 2010/31/18 - 342 uzavřené s Petrem Ansorge, bytem Krásná Lípa,
Vlčí Hora 5, kterým se datum v čl. 5 na prvním
řádku 31. 3. 2011 nahrazuje datem 30. 6. 2011.

Byty - nájemní smlouva - byt č. 1, Krásná
Lípa, Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 9 - 15
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se
stávající nájemkyní na byt č. 1, Krásná Lípa,
Křinické náměstí 6/11 s Lenkou Vodovou,
bytem Krásná Lípa, Křinické náměstí 6/11
na dobu určitou do 31. 7. 2011.

Byt v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12
Usnesení RM č. 9 - 22
RM schvaluje pronájem bytu č. 9 v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 1148/12,
Krásná Lípa Josefovi a Haně Pištorovým, Krásná Lípa, Rumburská 977/5.

Byty - nájemní smlouva - byt č. 2, Krásná
Lípa, Krásný Buk 54
Usnesení RM č. 9 - 16
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na dobu neurčitou na byt č. 2, Krásná Lípa,
Krásný Buk 54 s Mojmírem Králíkem, bytem

Souhlas s trvalým pobytem Radovana Hladíka a Ludmily Hladíkové
Usnesení RM č. 9 - 23
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého
po bytu pro pana Radovana Hladíka a paní
Ludmilu Hladíkovou, tr. bytem Krásná Lípa,
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Křinické nám. 14/16 na adresu Krásná Lípa,
Kyjovská 625/53.
Souhlas s trvalým pobytem Jaroslava Procházky
Usnesení RM č. 9 - 24
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého pobytu pro Jaroslava Procházku, tr. bytem Štarnov 131 na adresu Krásná Lípa, Nemocniční
1137/6.
Souhlas s trvalým pobytem Romana Bise
Usnesení RM č. 9 - 25
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého
pobytu pro Romana Bise, tr. bytem Praha 8
Libeň, Střelničná 1979/16 na adresu Krásná
Lípa, Smetanova 285/2.
ZŠ a MŠ, p. o. Krásná Lípa rok 2011
Usnesení RM č. 9 - 26
RM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - rozpočet na rok 2011 příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
Krásná Lípa v předloženém znění.
Monitoring hospodaření města Krásná
Lípa za rok 2010
Usnesení RM č. 9 - 27
RM bere na vědomí tabulku SIMU - soustavy
informativních a monitorujících ukazatelů
města Krásná Lípa za rok 2010 v předloženém
znění.
Ukazatele hospodaření města Krásná Lípa
za rok 2010
Usnesení RM č. 9 - 28
RM bere na vědomí Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Krásná Lípa a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku
města Krásná Lípa za rok 2010 v předloženém
znění.
Směrnice č. 3
Usnesení RM č. 9 - 29
RM schvaluje změnu směrnice č. 3 k inventarizaci majetku města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Směrnice č. 9
Usnesení RM č. 9 - 30
RM schvaluje změnu směrnice č. 9 pro evidenci, účtování a oceňování zásob města Krásná
Lípa dle předloženého návrhu.
Prodloužení plné moci na vymáhání pohledávek města Krásná Lípa o dalších 12 měsíců s účinností od 8. 3. 2011
Usnesení RM č. 9 - 31
RM se seznámila se stavem pohledávky města Krásná Lípa předané poprvé dne 8. 3. 2010
k vymožení společnosti PROFI-CZ, spol. s r. o.,
Plzeň a schvaluje u této pohledávky prodloužení doby k jejímu vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 8. 3. 2011.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 9 - 32
RM schvaluje žádost firmy Herkul a.s., Rybná
682/14, 110 01 Praha 1, o poskytnutí p. p. č.
223, k. ú. Krásná Lípa o výměře 650 m2 za účelem zařízení staveniště pro stavbu Lípa centrum – soubor staveb na dobu od 15. 4. 2011
do 15. 10. 2012. Smluvní poplatek za zábor dle
nabídky bude v plné výši uhrazen ke dni převzetí staveniště. Plocha bude oplocena nebo
ohrazena neprůhledným plotem ve výšce cca
2m a nebude užívána ke skladování a manipulaci volných prašných nebo nebezpečných
materiálů. Po ukončení užívání bude uvedena
do náležitého stavu.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 9 - 33
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RM ukládá starostovi města, aby ke dni předání staveniště pro stavbu Lípa centrum – soubor staveb, vyžádal od investora, firmy Toonan
s.r.o., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice, zastoupené jednatelem PhDr. Zdeňkem
Neterdou, složení kauce ve výši 300 000 Kč
s platností do 31. 12. 2012, na uvedení všech
stavbou dotčených nemovitostí ve vlastnictví
města dle přílohy (pozemky, povrchy, mobiliář
atp., vč. případných dalších dotčených ploch),
do původního, resp. řádného stavu.
Stavba hotelu na náměstí
Usnesení RM č. 9 - 34
RM projednala informace o navrhovaném
použití povrchové (kobkové) vysokonapěťové trafostanice pro zásobování areálu Lípa
centrum – soubor staveb elektrickou energií,
a s jejím umístěním v okolí náměstí nesouhlasí.
Rekonstrukce hřbitovní kaple, Krásná Lípa
Usnesení RM č. 9 - 35
RM schvaluje Dodatek č. 1 SOD č. 2010/11/34
- 359, uzavřené s firmou Demos s.r.o. Krásná
Lípa, na realizaci díla Rekonstrukce hřbitovní
kaple, Krásná Lípa, I. etapa, dle předloženého
návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí o VB
Usnesení RM č. 9 - 36
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, týkající se uložení
zemního kabelu VN a NN do pozemků města
z důvodu výstavby nové trafostanice a posílení sítě NN v ulici Tylova.
Opravy, rekonstrukce a investice na rok
2011
Usnesení RM č. 9 - 37
RM bere na vědomí návrh oprav, rekonstrukce a investic na rok 2011 na objektech města
a ukládá panu Petru Olivovi připravit rozsah
a předběžnou kalkulaci jednotlivých oprav.
Dodatek k Dohodě o spolupráci mezi městem Krásná Lípa a občanským sdružením
Lipáci.net
Usnesení RM č. 9 - 38
RM neschvaluje dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci č. 2011/49/11 - 112 mezi městem Krásná Lípa a občanským sdružením Lipáci.net
ve věci realizace 2. etapy zřízení optické sítě,
dle předloženého návrhu.
Výměna oken v objektu Krásná Lípa, Kyjovská 53 - byt č. 1
Usnesení RM č. 9 - 39
RM schvaluje nabídku firmy Euro-Jordán s.r.o.,
Podivín, Ulehlova 36 na výměnu oken v objektu Krásná Lípa, Kyjovská 53 - byt č. 1, dle
předloženého návrhu, za podmínky, že nebude účtována zálohová platba.
Pravidla Czech Point
Usnesení RM č. 9 - 40
RM schvaluje změnu pravidel Czech Pointu
s účinností od 18. 4. 2011, dle předloženého
návrhu.
Příspěvky na střechy, ploty a fasády
Usnesení RM č. 9 - 41
RM schvaluje pravidla pro přiznání příspěvků
města na opravu fasád, střech a oplocení pro
rok 2011, dle předloženého návrhu.
Vyhlášení soutěže Město plné květin 2011
Usnesení RM č. 9 - 42
RM vyhlašuje soutěž Město plné květin 2011
a schvaluje její pravidla dle předloženého návrhu

Dotace na činnost NADACE BONUM COMMUNE
Usnesení RM č. 9 - 43
RM schvaluje mimořádnou dotaci města Krásná Lípa na činnost NADACE BONUM COMMUNE se sídlem Tovární 17, 417 01 Dubí, IČO:
64 68 66 47, zastoupenou paní Vlastou Kohlovou, na nákup PHM pro účely Obvodního
oddělení Krásná Lípa na prevenci kriminality
pro rok 2011 ve výši 12 000 Kč, za podmínky
společného postupu všech dotčených obcích.
Provozní řád hřiště na sídlišti a hřiště Pastelka
Usnesení RM č. 9 - 44
RM schvaluje provozní řád hřiště na sídlišti,
dle předloženého návrhu.
RM schvaluje provozní řád hřiště Pastelka, dle
předloženého návrhu.
Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí příspěvku
Usnesení RM č. 9 - 45
RM schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o poskytnutí příspěvku 2011/44/19-14 mezi městem
Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa
zastoupené Janem Kolářem a CEDR - komunitní centrum, Křižíkova 918/31, Krásná Lípa
zastoupený Miroslavem Řebíčkem, dle přílohy.
Knižní fond
Usnesení RM č. 9 - 46
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o nákupu,
zpracování a distribuci knižních fondů uzavřené mezi městem Krásná Lípa, Masarykova
6, Krásná Lípa zastoupené Janem Kolářem
a Městskou knihovnou Děčín, p.o., Raisova 3,
Děčín zastupená Ladislavem Zoubkem, dle
přílohy.
Kulturní komise
Usnesení RM č. 9 - 47
RM jmenuje paní Boženu Koubskou, Nemocniční 6, Krásná Lípa členem kulturní komise.
Plán akcí v kulturním domě a program kina
Usnesení RM č. 9 - 48
RM bere na vědomí plán akcí v kulturním
domě a program kina na měsíc květen.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- návštěvnost městské knihovny a internetu
za měsíc březen.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis ze zasedání Svazku obcí Tolštejn ze dne
4. 3. 2011,
- zápis komise výstavby a životního prostředí
ze dne 5. 3. 2011,
- zápis z 2. jednání kontrolního výboru ze dne
31. 3. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 4. 4. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 5. 4.
2011,
- zápis z 4. jednání finančního výboru ze dne
6. 4. 2011,
- zápis z 3. jednání komise zdravotně sociální
ze dne 6. 4. 2011.
RNDr. Ivana Preyová
Jan Kolář
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K Pravčické bráně
po obnovené naučné
stezce
K dominantě Českého Švýcarska – Pravčické bráně – dovede návštěvníky obnovená naučná stezka
Okolím Pravčické brány. Na šestikilometrové stezce
v úseku od Mezní Louky ke křižovatce Tři prameny
správa parku opravila poškozené části cesty. Informace o přírodních poměrech i o kulturně-historických zajímavostech v českém a německém
jazyce návštěvníkům zprostředkovává 12 nových
informačních stojanů. Turisty během výletu doprovázejí kreslené postavičky kněžny Elisalex a strážce
národního parku, které přibližují rozdílné přístupy
člověka ke krajině Českého Švýcarska před více než
stoletím a dnes. Další informace se návštěvníci dozvědí z tištěného průvodce, který byl během slavnostního otevření naučné stezky pokřtěn.
„Cesta k Pravčické bráně je jednou z nejfrekventovanějších stezek v našem národním parku a současně patří i k nejstarším turistickým cestám v celém
Českém Švýcarsku,“ řekl ředitel Správy NP České
Švýcarsko Pavel Benda. Dodal, že stezka mimo jiné
nechá návštěvníky nahlédnout také do doby, kdy
turistika byla v naší oblasti ještě v plenkách.
Do celkové rekonstrukce stezky, instalace informačních panelů a tisku průvodců správa parku vložila na 300 tisíc korun. V další fázi projektu správa
v letošním a příštím roce obnoví další dvě naučné
stezky v okolí Jetřichovic a v okolí Růžové.
(Tomáš Salov, mluvčí Správy NP ČŠ)

28. dubna 2011

Rodinné pasy Ústeckého kraje – slevy pro rodiny s dětmi
Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a
realizace systému poskytování slev a dalších výhod
rodinám s dětmi. Projekt funguje v ČR od
roku 2006. Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny (i neúplné) s alespoň jedním
dítětem do 18 let. Účast v projektu a využívání slev
je pro rodiny bezplatné.
Držitelům Rodinných pasů vzniká u vybraných
poskytovatelů nárok na slevu ve výši 5-50% a to
v oblasti služeb (hotely, restaurace, obchody) a volnočasových aktivit (kulturní a sportovní zařízení,
zoologické zahrady, hrady, zámky atd.), ale i v rámci
slevového systému Sphere card, který nabízí slevy
v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slovensku.
Slevy lze uplatnit také v rámci projektu Familienpass v Dolním Rakousku.
Bližší informace na www.rodinnepasy.cz.

České Švýcarsko má svůj internetový kulturní kalendář
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko nabízí novou webovou aplikaci pro vyhledávání i zveřejňování aktuálních kulturních a sportovních akcí
v regionu a okolí.
V rámci projektu Marketing cestovního ruchu
v Českém Švýcarsku, podpořeného z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, byla počátkem letošního roku dokončena pilotní verze kulturního kalendáře, který je součástí rozsáhlejší Marketingové
kampaně.
Kulturní kalendář funguje jako plánovač a vyhledávač na adrese akce.ceskesvycarsko.cz . Jsou zde
průběžně publikovány nejenom aktuální nabídky
na koncerty, výlety, výstavy, divadla, zábavu pro
děti a dospělé, ale i informace o turistických cílech
a trasách v regionu. Je zde možné plánovat předem
výlety s ohledem na kulturní vyžití v místě zájmu,

filtrovat a vyhledávat podle různých kategorií, zobrazit místa na přehledové mapě, sdílet nalezené
akce v sociálních sítích, či je ukládat do soukromého kalendáře nebo sledovat přes RSS čtečku, Twitter a Facebook.
Pořadatelé mohou své pozvánky na akce i sami
publikovat. Stačí se zaregistrovat a vložit data
prostřednictvím formuláře. Jednotlivé akce z Kulturního kalendáře se budou automaticky rozesílat
na webový portál Brána do Čech a na další partnerské webové stránky.
V případě zájmu o využívání některé ze služeb
poskytovaných v rámci Kulturního kalendáře nás
můžete kontaktovat na adrese: antonin.slejska@
ceskesvycarsko.cz
(Klára Mrkusová, České Švýcarsko, o. p. s.)

Vyšel přehled akcí pro
veřejnost pro rok 2011
Užitečnou pomůckou návštěvníkům, ale také
místním obyvatelům Českého Švýcarska, bude
pro letošní sezónu opět nově vydaný přehled akcí
pro veřejnost. Skládanka obsahuje na čtyři desítky akcí, pořádaných správou národního parku jak
o víkendech, tak i ve všední den turistické sezóny.
Skládanky Akce pro veřejnost 2011 jsou distribuovány v tištěné podobě prostřednictvím informačních středisek v regionu. Přehled ve formátu PDF
je k dispozici ke stažení na internetových stránkách
Správy NP České Švýcarsko www.npcs.cz/pro-navstevniky-i-mistni-obyvatele.
(r)

→
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Sboreček v pečovatelském domě
Stejně jako v loňském roce jsme se snažili i letos
naším zpěvem potěšit babičky a dědečky v pečovatelském domě.
Z oka diváka: Vystoupení se přihlížejícím očividně
líbilo. Babičky a dědečkové se usmívali a některé
babičky si dokonce s vystupujícími zazpívaly. Všichni byli šťastní, že jim Sboreček přišel zazpívat.
Z oka vystupujícího: vystupování u babiček a dě-

VELIKONOČNÍ
TRÁVNÍK
Tatínkové, maminky, pomozte nám
s bodíky.
Dejte vědět okolí, že hlasovat nebolí.
Každý kdo nám bodík dá,
k vítězství nás posouvá.
MŠ MOTÝLEK se účastní celorepublikové soutěže o nejkrásnější VELIKONOČNÍ
TRÁVNÍK - malého pěstitele 2011. V soutěži
může vyhrát hodnotné ceny, které školce
umožní zrealizovat pro děti více kulturních akcí. Hlasování probíhá od 23. 4.
do 6.5.2011 na www.roznovska-travni.
cz. TAK NA NÁS NEZAPOMEŇTE !

dečků se nám líbilo. Byli milí a hodně nám tleskali.
Nakonec nás odměnili různými dobrotami.
Tímto bychom jim všem, i pečovatelkám, rádi poděkovali nejen za občerstvení, ale i za to, že jsou
našimi věrnými posluchači a těšíme se na další vystoupení. Určitě rádi přijdeme!
(Za Sboreček Jana Sieberová)

Přeshraniční region očima
dětí - Na statku
Měsíc uplynul jako voda, a tak došlo 12. dubna k dalšímu česko-německému setkání. Tentokrát do autobusu usedly děti i učitelky ze „Sluníčka“ a vydaly
se za svými německými přáteli do Großschönau.
Po vzájemném přivítání jsme autobusem odjeli
na několik kilometrů vzdálený statek Waltersdorf
- Saalendorf. Tam už na nás čekala domácí zvířátka
se svými hospodáři. Přivítala nás velice příjemná
majitelka, bývalá paní učitelka z mateřské školy.
Rozdělili jsme se na dvě dvojjazyčné skupiny. Radostně štěkající pejsek nás doprovodil k malému
výběhu koziček a poníků a poté jsme se šli podívat
do kravínů s 350 obyvateli – kravičkami a telátky
různého stáří a velikosti. Když se dětičky zvířátek
dostatečně „nabažily“ a spoustu zajímavého se
o nich dozvěděly – proč nejsou telátka u maminek,
čím se živí, kam se odváží mléko, proč nesmíme
k býkům - …, šly se občerstvit . Plni síly si kluci zahráli fotbal, skupiny si zaskákaly v pytlích, zasoutěžily si v běhu s míčkem na lžíci, zahrály si honěnou
a zajezdily na dětských zemědělských prostředcích.
Kdo zrovna neměl chuť na sport, mohl si vybarvit
omalovánky domácích zvířátek, které pojmenovával v obou jazycích.
Nastal čas odjezdu do vzdálené mateřské školy. Němečtí kamarádi pro nás připravili několik překvapení. Prvním bylo zjištění, že nám odjel autobus a nás
čeká pěší túra lesem. Druhé překvapení bylo radostnější. Hledali jsme velikonoční nadílku od „zajíčka“, která měla stanovená pravidla. „Najdi pouze
jeden balíček – ten je tvůj, ostatní nech ležet!“ Děti
běhaly po lese a pozorně hledaly. Některým bylo
přece jen těžko u srdíčka nepřinést balíček také pro
bratříčka či sestřičku. Aby nám cesta lesem lépe
ubíhala, pojmenovávali jsme stromy, přírodniny
a také jsme si zazpívali do kroku. Došli jsme ke koupališti, které někteří z nás znali a dočkali jsme se
třetího překvapení - čekal zde náš autobus, který
nás odvezl i s německými kamarády na dobrý oběd
do školky.
Na závěr dne si holky a kluci společně pohráli
a po rozloučení se „sluníčkové děti“ vrátily zpět
do své školky, kde už na ně čekali rodiče.

Obrázek z výletu na statku namalovala Katka Rosová
z MŠ Sluníčko.

(Za MŠ Sluníčko Martina Kucerová)
Hurá, byli jsme v rádiu!

Krásnolipští školáci spoluvytvářeli rádio
V pátek 15. dubna zavítalo do Krásné Lípy v rámci
svého Jarního putování Rádio Blaník.
Dopoledne se moderátoři a další pracovníci rádia
setkali s dětmi ze základní školy v tělocvičně, upravené na jakousi dílnu, ve které děti poznávaly chod
rozhlasové stanice, zkoušely sestavovat a namlouvat zprávy, kreslily obrázky. Vše na téma jaro a Rádio Blaník.
Vystupovat v přímém přenosu, stát se na chvilku
hlasatelem, zpívat písničku naživo, to chce dávku
odvahy a tvořivosti. Naše děti zvládly vše na jednič-

ku. Mohli jsme to všichni vyslechnout ze záznamu,
který rádio zařadilo do svého vysílání následující
den, v sobotu 16. dubna. A kdo neslyšel, může si záznam dětského vystoupení poslechnout na www.
krasnalipa.cz v aktualitách. Odpoledne jarní putování pokračovalo vystoupením školních souborů
Sboreček a Křiničánek na krásnolipském náměstí.
Každý, kdo tudy procházel, mohl strávit příjemné
odpoledne s moderátory rádia.
(r)

Přešli jsme do tělocvičny. Převlékli jsme se. Seděli jsme na lavičkách nebo na žíněnkách. Reportér
nás seznámil s jeho zajímavou prací. Soutěžili jsme
ve zpěvu, kreslení a psaní zpráv. Na závěr jsme se
společně vyfotili. Dostali jsme vlaječku rádia Blaník
a samolepky. Vrátili jsme se do školy.
( J. Indrák, 3.tř.)
Hurá bylo u nás rádio!
Přijelo k nám rádio Blaník. Přešli jsme do tělocvičny.
Pan reportér nás seznámil s jeho prací. Potom jsme
soutěžili, zpívali, kreslili, psali zprávy. Potom jsme si
udělali společnou fotografii. Nakonec nám rozdávali vlaječky a samolepky. Potom jsme se rozloučili
a vrátili se zpět do školy.
(B. Koubková – 3.tř.)
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Zpravodaj České boxerské
asociace musí potěšit
Tabulka severočeské boxerské ligy, kterou přinesl
zpravodaj České boxerské asociace, musí krásnolípáky potěšit. Po šestém kole je totiž na čtvrtém
místě KBC Krásná Lípa.
Stav severočeské boxerské ligy po 6. kole:
1. BK+KB Baník Most
40 b
2. BC Tonka Most
28 b
3. SKP Sever+Barkas Ústí
22 b
4. KBC Krásná Lípa
14 b
5. Iron Rádlo Jablonec n.N. 11 b
BC Česká Kamenice
11 b
6. Schejbalgym Lovosice
5b
7. BC Malec Liberec
3b
8. Box Chomutov
2b
SKMP Děčín
2b
A to se Krásná Lípa nemohla zúčastnit 6. kola kvůli
NP v kickboxu. Když se ovšem někdo podívá jaká
města na Krásnou Lípu ztrácejí 10 a více bodů, tak
vidí úroveň KBC Krásná Lípa.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)

Fotbalové jaro začalo i mladším žákům
(1.jarní zápas starší přípravky, Krásná Lípa – Jiskra
Modrá – neděle 10.4.2011)
Po zimní herní přestávce začalo jarní kolo sezóny
2010/2011. Po zimní přípravě v tělocvičně, na umělce a poslední týden i na trávě na stadionu měli kluci
ukázat, jak jsou připraveni na odvetné jarní zápasy.
Tým opustili další hráči – Debnár, Grundza, Lakatoš
– a tak se počet hráčů snížil prakticky na minimum.
Lze teď jen doufat, že nedojde k nějakému vyřazení hráče z důvodů nemoci, zranění či podobně.
Sice začali docházet na tréninky noví hráči, ale těm
chybí mnoho a mnoho hodin tréninků a zkušeností
ze zápasů. Takže zařazování do sestavy bude zatím
sporadické.
Hned v prvním kole k nám přijel jeden z nejtěžších
soupeřů – hráči Jiskry Modrá. Hra našich hráčů byla
založena na dobré obranné hře s využíváním brejků. Počínaje brankařem, rozhodli trenéři o zařazení na tento post Tomáše Rýzlera z důvodu větších
zkušeností. Jinak byla sestava fakticky stejná, jako
v jiných předešlých zápasech (Filip Hroník, Honza
Kaipr, Petr Kaštánek, Vlastík Šmalcl, Tomáš Alfery,
Jára Svátek). Naši hráči odolávali tlaku soupeře, ale
po chybě brankáře, který neudržel míč, prohrávali

od 13. minuty. Po 7 minutách hry, po dlouhém zdařilém výkopu brankáře, zachytil míč Tomáš Alfery
a z brejku vyrovnal na 1:1. Tak skončila 1. polovina.
Všichni hráči odváděli to, co jim trenéři určili. Proto
nepadlo více branek do naší branky, škoda i toho
smolného gólu.
Ve druhém poločase šli opět hosté asi po 5 minutách hry do vedení. Avšak stejným způsobem jak
padl gól domácích v prvním poločase, zaznamenal Tomáš Alfery i druhý gól. Domácím hráčům už
ke konci asi docházely síly, protože se přestalo dařit včas zastavovat akce hostí, kteří neustále hrozili
útoky a hráli převážně na naší půlce. A tak se stalo,
že pět minut před koncem šli hosté do vedení a ještě minutu před koncem potvrdili vítězství v poměru 2 : 4. Naši hráči přeci jen měli jednu gólovou
příležitost, ale nedostali míč za brankovou čáru.
Sice tedy prohra, ale objektivně vzato, naši kluci
na takovéhoto soupeře nemají. Chybí zejména vyrovnanost všech hráčů a nějaká ta větší individualita. Tak ukažme, že se umíme postavit vyrovnaným
soupeřům, tj. ještě kromě Šluknova všem ostatním.
(Kaštánek M.)

Velká čest pro zápasníky
Od 23. do 26. června 2011 se ve Vídni a jeho blízkém okolí konají malé Olympijské hry pro děti
a mládež do 18-ti let. Tohoto sportovního klání,
které se koná pod patronací UNESCO, se zúčastnilo
od roku 2008 již více jak 10,5 tisíce dětí a mládeže
všech výkonnostních kategorií.
Velké cti se dostalo krásnolipským zápasníkům tím,
že jsme obdrželi osobní pozvání, neboť zápas řeckořímský a volný styl je jedním z dvanácti sportů,
ve kterých se tento Sportovní festival (oficiální název) koná. Plánem pořadatelů této akce je rozšířit
tento Sportovní festival v příštích letech o další
sporty a hlavně o mladé sportovce z Číny, Indie,
Austrálie a Arabských států. Americký kontinent již
bývá zastoupen.
O to větším překvapením bylo osobní písemné pozvání pro naše mladé zápasnické sportovce.
Bohužel budeme muset tuto více jak lákavou nabídku odmítnout. Zřejmě rakouští pořadatelé mají
velice špatné informace o finančních poměrech
v českém sportu. No a na rodičích částku 4,5 až 5
tisíc chtít nemůžeme. Škoda, někteří naši mladí
sportovci by si to zasloužili.
(Jan Durec)

Po úvodní prohře přišla
dvě vítězství
Další dvě kola okresního přeboru starších žáků
ve fotbale po úvodní prohře přinesla dvě vítězství. To první kluci vybojovali nad žáky Březin a to
druhé, když suverénně přehráli žáky Benešova nad
Ploučnicí.
(r)

Starší žáci
Sobota 16.4.2011
Krásná Lípa – Březiny
7 : 2
Starší žáci
Středa 20.4.2011
Krásná Lípa – Benešov nad Ploučnicí
8 : 0
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