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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 14. července 2011
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 23. června 2011

4,- Kč

Krásnolipské náměstí je dopravní
stavbou roku 2010
V reprezentativním a atraktivním prostředí Betlémské kaple, byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2010.
Město Krásná Lípa získalo hlavní cenu v kategorii
A - dopravní stavby. Odborná porota v čele s prof.
Ing. Petrem Moosem, Csc. ocenila dopravní řešení
regenerace Křinického náměstí, které je vzorovým
příkladem vzájemného respektování územních
nároků automobilové dopravy, chodců a cyklistů,
spojené s uplatněním městské zeleně. Cenu na podiu převzali starosta města Jan Kolář, zástupce dodavatele SaM silnice a mosty Děčín, a. s., generální

ředitel Ing. Dušan Drahoš a spoluautorka projektu
Ing. arch. Eva Cerhová. Zrekonstruované Křinické
náměstí bylo slavnostně uvedeno do užívání právě před rokem, 5. června 2010. Projekt regenerace
náměstí, který připravil a řídil Ing. Zbyněk Linhart,
podpořila dotací Evropská unie, prostřednictvím
Regionálního operační program regionu soudržnosti Severozápad a celkové náklady činily 35 mil.
korun.
V silné konkurenci významných dopravních staveb,
např. Pražského silničního okruhu, je toto ocenění
pro Krásnou Lípu mimořádným úspěchem.
(r)
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Kniha Školní sraz 2010 byla pokřtěna
Pevnou rukou staronového starosty Zbyňka LinharLinhar
ta, za účasti spoluautorů Karla Jarolímka, Zdeňka
Nováka a Jana Koláře byla v pátek slavnostně pokřtěna kniha Školní sraz Krásná Lípa 2010.
Reprezentativní, téměř sedmdesátistránková kniha, včetně vloženého DVD se všemi bonusovými
fotografiemi a texty, je v prodeji na sekretariátu
MěÚ Krásná Lípa. Těm, kteří si ji objednali na dobírku, bude postupně rozesílána. Protože zájem o
publikaci plnou fotografií je nečekaně velký, v tuto
chvíli již probíhá dotisk.
(Tým organizátorů)
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Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se
uskuteční v pondělí 4.7. 2011 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 7.7. 2011 v
Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 18.7. 2011
ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
20.7. 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 květen 2011
Letošní květen byl v Krásné Lípě „ulétlým“ měsícem.
Vystřídaly se tu pěkné teplé dny s letními teplotami,
ale i dny se sněžením a teplotami místy i pod bodem mrazu. Květen nám tak vynahradil duben, ve
kterém letošní rok nemrzlo. První dva květnové dny
byly poměrně deštivé, teplotně to ještě nebylo tak
tragické, odpoledne bylo kolem 15°C. Zvrat nastal
3.5. Již ráno byla teplota na hodnotě -0,5°C. K tomu
se ráno a dopoledne vyskytovaly sněhové přeháňky a začala se tvořit sněhová pokrývka. Maximální
teplota byla třetí květnový den na hodnotě +1,4°C.
Večer a v noci na 4. května opět mrzlo a v tuto noc
padlo minimum měsíce -1,4°C. Oteplovat se opět
začalo 5. května, kdy odpolední teploty vystoupily
k 11°C. Další dny se oteplovalo již citelněji a 10.5
bylo naměřeno +22°C.Kolem 15.5 se opět ochladilo
na hodnoty kolem 14°C s občasným deštěm, ale v
dalších dnech se odpolední teploty pohybovaly na
hodnotách mezi 19-23°C. Poslední dva květnové
dny byly tzv. letní. Teploty se vyšplhaly až k 26°C.
Srážkově byl letošní květen nejsušší od roku 2009.
Zatímco poslední dva květny napršelo vysoce přes
100 mm, letos napršelo pouze 50,2 mm, což je na
květen nízká hodnota. Loňské květny Krásnou Lípu
často zasahovaly bouřky a následné pofrontání silné srážky. Letos zatím co mohlo, to se vyhnulo. V
ročních srážkách je tak na tom Krásná Lípa hůře, než
například oblasti v podkrušnohoří, které mají roční
srážkový normál o polovinu nižší než severní Čechy.

Duben 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota
12,3°C
9,2°C
Maximální teplota
26,3°C
17,6°C
Minimální teplota
-1,4°C
2,7°C
Maximální vlhkost
100%
100%
Minimální vlhkost
19%
34%
Maximální poryv větru 18 m/s
21 m/s
Úhrn srážek
50,2 mm 155 mm

11,7°C
26,9°C
1,2°C
100%
32%
17,5m/s
162

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C): 3
Počet dnů letních (maximální denní teplota vystoupila nad 25,0°C): 2
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm
(Jan Pícha)

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

25. - 26. 6. 2011 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343
2. – 3. 7. 2011 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
5. – 6. 7. 2011 MUDr. Křemenová Alena , Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
9. - 10. 7. 2011 MUDr. Milič Lukáš (přestěhován z České Kamenice)
Fügnerova 600/12, Děčín 1, tel.: 412 511482
- 16. – 17. 7. 2011 MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI - Letná, tel.: 412 539 298
- 23. – 24. 7. 2011 MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, tel.: 412 544 539
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
Poslední právní poradenství bylo 20.6.2011, během prázdnin poradenství nebude.
Zájemci se mohou objednat až na 5.9.2011 od 17 hod.
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:
Kdo má v případě věcného břemene strpění průchodu a průjezdu přes cizí pozemek povinnost
vyznačit příslušnou cestu na zatížené parcele?
Odpověď:
Na tuto otázku by měla dát uzavřená smlouva či jiný právní úkon, na jehož základě věcné břemeno vzniklo.
Tam by mělo být přesně napsáno, kudy přístupová cesta vede, eventuelně kdo a jak ji má na pozemku
vyznačit!
Pokud to ve smlouvě není, pak mne v prvé řadě zajímá, proč to tam není! Proč oprávnění z věcného břemene
při uzavírání směnné smlouvy na svá práva a jejich možné ohrožení nepamatovali? I zde připomínám
právní povinnost účastníků smlouvy danou ust. § 43 obč. zák.: Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě
smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
Nicméně ve smlouvě bohužel nic takového není. Pak je odpověď na položenou otázku velmi, velmi složitá.
Dokonce tak složitá, že by bylo možné celé ujednání o věcném břemeni označit jako absolutně neplatné,
protože je neurčité. Tak by to dopadlo tehdy, pokud by se účastníci směnné smlouvy vůbec neshodli na tom,
na jakém věcném břemeni se dohodli (i když jej katastr vložil – zapsal do LV). Ale není předpis, který by do
tohoto vztahu účastníkům mluvil a něco jim nařizoval. Prostě (i proto, že takový předpis není) jsou nuceni
právní úpravou se na tomto dohodnout. A pokud tak neučinili a neučiní, leží „vina“ na obou.
Nedohodnou-li se, bude nutno vyznačit přístupovou cestu na zatížené parcele rozhodnutím soudu. Čili
oprávněný anebo i povinný (když nechce, aby se mu oprávněný flákal po celém pozemku) podá žalobu na
určení trasy této cesty a něco (nějakou trasu) v této žalobě navrhne. Povinný (oprávněný) s tím buď bude
souhlasit (i když se před tím nedohodli), nebo navrhne jinou trasu – nějakou navrhnout musí, je-li věcné
břemeno platně sjednáno. Podle argumentace obou pak soud nějak rozhodne.

23. června 2011
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5. zasedání Zastupitelstva města se těšilo
rekordnímu zájmu občanů

Policejní sloupek přehled za uplynulý
měsíc

Ve středu 15. června 2011 se konalo již 5. zasedání
Zastupitelstva města Krásná Lípa (ZM) v novém
volebním období. Na programu mělo, kromě
standardních prodejů pozemků a další běžné
agendy, především sociální politiku města a
investiční aktivity.
Právě v rámci sociální politiky byl projednáván i
bod, který se týkal případného převodu výkonu
pečovatelské služby v domech s pečovatelskou
službou pod příspěvkovou organizaci Kostka Krásná
Lípa. Svůj názor na věc přišly vyjádřit i dvě desítky
obyvatel těchto domů. Jednání zastupitelstva tak
zažilo rekordní účast občanů, kdy obvykle židle pro
hosty zejí prázdnotou.
Diskuse k tomuto bodu byla velmi obsažná, místy
emotivní, ale převážně věcná. Rada města se, na
základě interpelace zastupitelů za Stranu zelených
p. Řebíčka a p. Brabníka, problematikou převodu
musela zabývat, a po zralé úvaze doporučila
zastupitelstvu převod pečovatelské služby
neschválit a ponechat ji ve stávajícím režimu.
Zastupitelé také shlédli prezentace o činnosti
Romského sdružení Čačipen a o činnosti
příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa.

Odjel s cizím autem
27. května ve večerních hodinách došlo ke
krádeži vozidla Škoda Fabia combi, tm. modré
barvy, které bylo zaparkováno v ul. Pražská na
parkovišti proti místnímu kadeřnictví. Majiteli
pachatel způsobil škodu ve výši 90 tis. Kč.
Auto není výkladní skříň
4. června kolem poledního došlo na parkovišti
čajovny na Vlčí Hoře k vloupání do vozidla
Škoda Felicia. Pachatel využil toho, že majitel
vozidla v něm zanechal viditelně odloženou
kabelku a batoh s platebními kartami, doklady,
dále mobilního telefonu a satelitní navigaci. Ke
škodě ve výši cca 17.000,- Kč vůbec nemuselo
dojít, kdyby věci byly schovány alespoň v
zavazadlovém prostoru vozidla.
Zloděje si našla sama
7. června se na krásnolipské policisty obrátila
žena z Varnsdorfu, která ve svém bytě ve
Varnsdorfu ubytovávala muže z Krásné Lípy.
Po vzájemné rozepři muž z bytu odešel se
zlatým prstenem a hotovostí ve výši cca 4,5 tis.
Kč a 20 Euro, která mu nepatřila. Sama svého
nájemníka vypátrala v restauraci Dřevěnka a
policii požádala o pomoc při vydání odcizených
věcí. Na obvodním oddělení muž chvíli zapíral,
ale peníze ukryté v jeho oblečení ho usvědčily.
Zajištěno bylo 2,2 tis. Kč a 10 Euro, když
ostatní stačil utratit za alkohol a ve výherních
automatech. Za krádež mu hrozí trest až na dva
roky odnětí svobody.
Policisté OOP Krásná Lípa v období od 17.
května do 16. června evidovali 17 trestných
činů a 50 přestupků. Nutno ještě podotknout,
že z uvedených 17 trestných činů byly přímo v
Krásné Lípě spáchány pouze dva výše uvedené.
prap. Jan Hampl - inspektor

Ředitelka organizace Hana Volfová představila
velmi širokou paletu svých aktivit, které jsou ve
většině financovány z dotačních prostředků a
nezatěžují tak významně městskou kasu.
Zastupitelstvo se již po několikáté zabývalo i
prodejem bytového domu Pražská 48 a objekt k
prodeji neodsouhlasilo. Nabídková cena zájemce
byla opět výrazně nižší, než prodejní cena
doporučená komisí pro prodej nemovitostí.
Zastupitelstvo se také podrobně zabývalo situací
v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.
Byla schválena nová zakládací smlouva společnosti,
která musela být upravena podle novely zákona o
obecně prospěšných společnostech, následně
byl schválen i její dodatek č. 1, který umožňuje
přistoupení Ústeckého kraje jako čtvrtého
zakladatele. Z diskuse vyplynulo, že město má,
vzhledem ke svým zakladatelským právům a také
výši finanční podpory, usilovat o odpovídající
zastoupení v orgánech společnosti.
Zastupitelé se opět sejdou na řádném jednání
21. 9. 2011 a na programu bude školství, kultura a
cestovní ruch.
(J. Kolář)

Stanislav Skáčik, kolega, přítel, kamarád…

Krásná
á á Lípa
í
má
á nové
é
vedení
Město Krásná Lípa má nové vedení a proměnou
prošly i některé orgány obce. Novým zastupitelem
se stal Jakub Juda, který nahradil Miroslava
Brabníka, oba nominováni Stranou zelených. Na
základě předchozích ujednání došlo také k návratu
Ing. Zbyňka Linharta do funkce starosty, Jan Kolář
byl zvolen jeho zástupcem - místostarostou.
Na uvolněné místo v Radě města po Mgr. Petru
Hořeňovském byla zvolena RNDr. Ivana Preyová.
Tajemnicí města je Mgr. Lucie Hanková.
(r)

Krásná Lípa ve vysílání
TV PRIMA
V rámci pořadu Minuty regionu bylo odvysíláno
okénko o Krásné Lípě. Ve dvou minutách byla
Krásná Lípa představena jako dynamicky se
rozvíjející město, s moderní infrastrukturou a
turisticky atraktivním okolím. V případě, že jste
pořad neviděli, ho najdete na www adrese http://
www.r1lyra.cz/vysilani/prehravani-1035.
(r)

S velkým zármutkem jsme v závěru minulého týdne
přijali zprávu o náhlém úmrtí pana Stanislava Skáčika, dlouholetého zaměstnance města Krásná Lípa,
aktivního občana, kolegy, pro mnohé z nás přítele
a kamaráda.
Předlouhý by byl seznam všeho, co během tři desítek let svého zaměstnaneckého poměru pro
Krásnou Lípu udělal. V posledních letech se staral
především o veřejné osvětlení, ale jeho řemeslný
um, zkušenosti a schopnosti jsme využívali i v celé
řadě dalších aktivit. A tak, s pečlivostí sobě vlastní,
vzorně pečoval třeba o věžní hodiny a zvonkohru,
opravoval drobnou zahradní techniku a různá speciální technická zařízení. I přes svůj pokročilý věk
našel zálibu v moderních digitálních technologiích.
Neopakovatelná byla jeho role v pracovním kolektivu. Byl přirozenou autoritou, nezpochybnitelnou
osobností, která naprosto samozřejmě přenášela
své zkušenosti a znalosti na nás mladší.
I jen letmý pohled na jeho mohutné dlaně, ve kterých se odrážely desítky let převážně manuální
práce, napověděl, že stojíte v blízkosti člověka, za
kterého nehovoří mnohá slova, ale spíše skutky.

Bylo pro nás velkým darem být mu nablízku, sdílet s
ním jeho radosti i občasné starosti.
S úctou a poděkováním, za město Krásná Lípa a kolektiv pracovníků Technických služeb,
Jan Kolář, starosta města.
(Jan Kolář)

PS České Švýcarsko hledá ředitele
Správní rada obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na
pozici ředitel/ředitelka společnosti.
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání
• 8-letou praxi
• jazykové znalosti – NJ (plynulá němčina
výhodou), AJ
• zkušenosti z oblasti managementu
Nástup: od 5. 9. 2011

Místo pracoviště: Krásná Lípa u Rumburku
V případě zájmu nám na níže uvedenou
e-mailovou adresu nejpozději do 15. 7. 2011
zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis
v rozsahu max. 1 strany A4, v němž nastiňte svou
vizi rozvoje společnosti České Švýcarsko.
Kontakty: České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám.
1161/10, 407 46 Krásná Lípa, Jana Nováková,
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz ;
tel: 412 383 000; www.ceskesvycarsko.cz

Oznámení obyvatelům města
V zastoupení firmy Herkul a.s., bych Vás rád požádal
o toleranci zvýšené míry hlučnosti při provádění
prací na zajištění stavební jámy v rámci realizace
stavby „Lípa centrum – Aparthotel“ na Křinickém
náměstí.
Výstavba hotelu bude mít pozitivní vliv na

občanskou vybavenost města, zvýší úroveň a
komfort nabízených služeb nejen turistům.
Předpokládaná doba trvání zvýšené míry hlučnosti
způsobená předvrtáváním a pažením konstrukcí je
do 4.7.2011, práce budou realizovány i v průběhu
dvou víkendů v tomto období. Pracovní doba o

víkendech je od 8:00 hod do 17:00 hod.
Děkuji za pochopení
Za Herkul a.s.
(Pavel Boháček, DiS., stavbyvedoucí)
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Pohádkový les se spojil s jarmarkem a přilákal stovky lidí
Krásná Lípa - Šest a půl kilometru, čtrnáct
pohádkových stanovišť, třiatřicet pohádkových
bytostí a osm set účastníků. Takovou statistiku
má tradiční krásnolipský Pohádkový les, jehož
organizace se ujali členové Klubu českých turistů.
Děti i jejich rodiče, kteří se druhou červnovou
sobotu vydali do pohádky, se na trase potkali s
čarodějnicemi, čerty, vodníky, indiány, Karkulkou,
loupežníkem, ale i zrcadlem. Nejvíce se ale líbila
skupina šermířů, kterou především malí účastníci
v cíli ocenili největším počtem dvě stě devatenácti
drahocenných knoflíků. V cíli pochodu ale

pohádka nekončila. Naopak - začala jiná, pohádka
z Kocourkova, která účastníky pochodu, společně
s kejklíři a hudbou, bavila po zbytek odpoledne.
Letošní pohádkový les se navíc spojil s jinou
krásnolipskou tradicí – staročeským jarmarkem,
jehož součástí byl jak bohatý kulturní program,
tak i soutěž o nej bábovku, kterou vyhrála rodina
Marschnerova z Vlčí Hory.
Fotky z Pohádkového lesa najdete ve fotogalerii na
www.krasnalipa.cz nebo na www.kctkrasnalipa.cz.
(vik)

Ze života rybářského potěru
7. května se konala místní ,,Zlatá udice“ na tůni č.1.
O přestávkách byly provedeny testy a přes snahu
dívek zabodovali chlapci. Na prvním místě se
umístil Tomáš Bureš s 96 cm, druhé místo Ferenc
Adam- 63 cm a na pěkném třetím místě se umístil
Jaroslav Svátek se 60 cm.
Je to náš nejmladší člen kroužku. Po vyhlášení
závodu a rozdání cen přišlo na řadu opékání párků.
Za týden - 15.5. – se na přehradě v Rumburku
uskutečnil ,, Šluknovský pohár“. Byla to soutěž
všech organizací ze Šluknovska. V sobotu závod
dospělých, v neděli mládeže. Bohužel se nedostavili
závodníci, takže družstvo dětí bylo o 2 závodníky
oslabeno.Přesto se družstvo dětí ze 14. družstev
umístilo na 10. místě. Za nás bojovali: Kubáňová
Tereza, Volencová Romana, Tomáš Bureš a Matěj
Zíma. Po závodech začalo ihned pršet, a tak všichni
zúčastnění pospíchali domů a také se říká, že u

vody prší dvakrát více.
Další akcí byl ,,Dětský den“ pro rybáře a nerybáře.
Sešlo se 15 závodníků od 2 do 15 let. Zvítězila
děvčata. Na prvním místě se umístila Tereza
Kubáňová se 101 cm nachytaných ryb, na druhém
místě se umístila Andrejka Boštíková, která se naší
členkou stane od září, a na třetím místě se umístil
opět Tomáš Bureš. Nejmladším členem závodu byl
teprve dvouletý Jiřík Vinklařík, prut sotva udržel,
ale zdatně vytrval až do konce závodu. Většina
sluníčkem znavených, ale spokojených dětí po
rozdání sladkostí vyrazila na dětský den do Doubic.
Zároveň ohlašuji nábor dětí do rybářského kroužku.
Mohou se hlásit děti od 2. – 9. třídy a od 7-15 let.
Nábor se bude konat v naší rybářské klubovně v
září. Schůzky budou ve škole vyhlášeny. Těšíme se
na Vás.
(Za Mo ČRS Krásná Lípa Josef Vavroch)

Vítězná bábovka
5 vajíček - domácí
25 dkg cukr krupice
1 vanilkový cukr
30 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečení
1 citron – kůra i šťáva
1 dcl oleje
1 dcl mléka
čokoláda
strouhaná
do těsta a
kandované
třešně

Výlet k Dolskému mlýnu
Amari klub a T-klub se v sobotu 18.6. z Vysoké Lípy
vydal na Dolský mlýn. Ráno se nám počasí sice moc
nezdálo, ale celý den nám vydrželo
a přestože se na obloze neustále
pohybovala temná mračna, tak nás
déšť ani jednou nezastihnul. Cestou
k mlýnu jsme soutěžili v našich
znalostech přírody a táboření. Kromě
samotného mlýna, který je nyní
usilovně opravován, jsme navštívili
i starou ševcovnu a skautské
tábořiště. Pokračovali jsme až do
Jetřichovic, kde nás, ještě předtím
než nás vyzvedl autobus, obdarovala
místní paní hostinská nanuky, za
což bychom jí touto cestou i rádi

poděkovali. Těšíme se na další skvělé výlety.
(Petra Vrajová)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Iva Bittová
ve Vlčí Hoře
Svatojánské slavnosti bylin ve Vlčí Hoře hostí
v sobotu 25.června výraznou osobnost české
alternativní hudební scény, zpěvačku, houslistku,
herečku Ivu Bittovou. Rozsah jejích aktivit je
pozoruhodný - v hudbě od vlastních interpretací
lidových písní přes experimentální jazz, rock až po
houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní
zpěv. Ve filmu se objevila poprvé v 18 letech
v Růžových snech, o dva roky později na sebe
upozornila v Baladě pro banditu. Další velká role
přichází v na Oskara nominovaném filmu, Želary.
V poslední době zaznamenala největší úspěch
ve filmu Tajnosti, ve kterém ztvárnila ženu, která
během jednoho dne změní od základu svůj život.
Iva Bittová je držitelkou řady prestižních hudebních
i filmových ocenění.
Jak sama říká: „Dodnes se hledá pojmenování mého
hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto
originální. Mé skladby a kompozice vznikají z
podnětu všedního života. Důležité je ticho a ničím
nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby
vtiskne. Housle mne provázejí a usměrňují celý
můj život, obtížná technická cvičení mi dodávají
řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti.
Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které
nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena
na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich
souzněni mne vede k dokonalosti, i když vím, že

Červen v Domečku
Na Kopečku v
Rumburku
Stopem přes Balkán
Ve středu 29. 6. od 19:00 se můžete inspirovat
na prázdniny povídáním o loňské Slaměné
cestě z města. Z Čech přes rumunský Banát
(kde pochopíte všechny lidové písně), přes
Dunaj až k řeckému moři a Srbskem zpátky
domů. Cestou vás provedou Natálie Balcarová a
Roman Winter (po skončení možnost společně
posedět u ohýnku).

cesta k ní je nekonečná.“
Koncert Ivy Bittové začíná v sobotu 25.června v
19 hodin na Svatojánských slavnostech bylin ve
Vlčí Hoře u Krásné Lípy.
Celý program slavností najdete na
www.nobilis.cz/os
(Irena Kubicová)

Exkurze s Václavem
Sojkou do okolí
Vysoké Lípy
V sobotu 25. června mezi 10:00 až 14:00 se
můžete vydat na vlastivědnou vycházku do
přírody s výhledy do krajiny na téma geologie,
historie krajiny, botanika a zoologie v doprovodu
znalce, milovníka krajiny Českého Švýcarska a
zaměstnance Správy NP pana Václava Sojky.
Místo srazu: Vysoká Lípa - hotel Lípa, čas srazu:
10:00, trasa: Vysoká Lípa a okolí.

Absolventský koncert
Základní umělecká škola v Rumburku vás ve
čtvrtek 30. června od 19:00 zve do obřadní síně
MěÚ v Krásné Lípě na absolventský koncert Šárka
Kousalové a na vernisáž fotografií Heleny Doudové.

Varhanní duchovní
hudba 2011
V letních měsících se v bazilice Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční pátý
ročník mezinárodního varhanního festivalu.
Špičkoví varhaníci se představí posluchačům
festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově
/ Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf“. Koncerty
se konají každou červencovou a srpnovou neděli
vždy od 14.00 hod. Festival probíhá od 3. 7. do 28.
8. 2011. Při devíti koncertech vystoupí varhaníci z
Čech, Německa a Polska.
Koncerty:
3. 7. 14:00 - Jaroslav Tůma, varhany (ČR)
10. 7. 14:00 – Martin Kaiser, varhany (ČR), Miroslav
Smrčka, trubka (ČR)
17. 7. 14:00 – Gedymin Grubba, varhany (PL)

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.
V galerii je otevřeno každý víkend od 9:30 do 17:00 hodin, v týdnu (st, čt, pá) od 13:00 do 17:00, nebo
na objednávku. Každou neděli od 13:00 je připravena ukázka řemeslné nebo výtvarné práce.
Program na nedělní odpoledne:
26.6. Výroba maňásků.
3.7. - Volná tvorba
10.7. - Modelování s keramickou hlínou
17.7. - Malování na hedvábí
24.7. - Pokládání skleněné mozaiky
31.7. - Výroba náušnic a náramků

Strašidla
na půdě
šluknovského zámku
Město Šluknov Vás srdečně zve na originální a
jedinečnou výstavní expozici. Na zámecké půdě
plné strašidel se mohou bát děti i dospěláci. Školy
a větší skupiny bude provázet
Bílá paní Šluknovského zámku, poslední den
výstavy – v sobotu 25. června 2011 v době od 13
do 19 hodin budou v rámci Zámeckých slavností na
zámecké půdě také strašit oživlá strašidla, na děti
čekají strašidelná vyprávění, soutěže i malování na
obličej.
Strašidla jsou na půdě Šluknovského zámku až do
soboty 25. června denně, včetně víkendů,
od 9 do 17 hod.

Zámecké slavnosti
Město Šluknov pořádá ve dnech 24.-25. června v
zámeckém parku Zámecké slavnosti aneb návrat
do 30. let...Oficiální zahájení slavností se uskuteční
v pátek 24. 6. v 18:00 na šluknovském náměstí.
Sobotní program v 9:30 zahájí loutkové divadlo
pro děti. Ve 20:00 vystoupí Dalibor Janda a o
hodinu později pak YoYo Band. Slavnosti ve 22:40
zakončí velká mystická ohnivá show Apokalypsa se
závěrečným ohňostrojem.

Bleší trhy
V sobotu 25.6.2011 od 8-12hod. se v přízemí
Domu služeb Krásná Lípa konají další Bleší trhy.
Ještě jste na blešáku nebyli? Proberte komodu
a půdu 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.

Solideo ve Sněžné
Koncertem na nevšední hudební nástroje si
můžete zpříjemnit letní páteční podvečer 29.7. v
19:00 ve Sněžné v kostele Panny Marie a ve 21:00 v
Doubicích v kostele Panny Marie.
Vokálně-instrumentální soubor z Děčína SoliDeo
při něm představí nejen nový program připravený
na letní turné, ale i nový hudební nástroj –
královské dudy.

Fotosoutěž Zaostřeno
na Bránu
Brána do Čech spustila fotosoutěž Zaostřeno
na Bránu. Soutěž poběží celý rok, během
kterého budou podle ročního období průběžně
vyhodnocena čtyři podkola. Veškeré informace
jsou na adrese http://soutez.branadocech.cz
Soutěž je v plném proudu a nyní je aktuální
hlasování a zároveň přihlašování fotek do letního
2. kola - Fotíme LÉTO - přihlašování fotografií do
25. 9. 2011 - hlasování od 26. 9. 2011 do 30. 10.
2011.
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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.

Odpovídejte do deseti dnů po vydání příslušného
čísla Vikýře. Pro odměnu si již přišlo 29 soutěžících
z celkového počtu 30 účastníků. Tentokrát si pro
odměnu na městský úřad může přijít paní Marie
Jursíková.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 403:
Na obrázku byl dům na náměstí č.1 – původně to
byla školní budova, kterou v roce 1823 nechala
postavit hraběnka Marie Karolína Kinská. Vyučování
zde započalo v roce 1825, tato masivní budova
byla svého času největší školou v celém širokém
okolí. Vyučovalo se v ní až do roku 1871, kdy byla
postavena nynější škola. Později zde byla radnice,
pošta, telegrafní úřad, finanční stráž, četnická

stanice a spořitelna.
K čemu nyní slouží vila (uprostřed) s parkovou
úpravou?

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 12. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 08.06.2011
I. Hlavní program
Plnění úkolů z 11. RM - Usnesení RM č. 12 - 01
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 11. RM.
Předškolní zařízení - Usnesení RM č. 12 - 02
RM doporučuje ZM schválit nové odloučené
pracoviště MŠ v objektu ŠD.
Stavební úpravy ŠD - Usnesení RM č. 12 - 03
RM projednala žádost příspěvkové organizace
města Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa
o provedení díla Oprava střechy včetně zabudování
střešních oken a stavební úpravy, které odpovídají
zákonným podmínkám pro provoz MŠ v objektu
školní družiny Komenského č.p. 690, Krásná Lípa a
schvaluje provedení díla v předloženém rozsahu a
pověřuje vedoucího stavebního odboru Ing. Jiřího
Rouse kontrolou provádění díla.
RM doporučuje ZM schválit financování díla Oprava
střechy včetně zabudování střešních oken a prací
s opravou souvisejících a stavební úpravy, které
odpovídají zákonným podmínkám pro provoz MŠ v
objektu školní družiny Komenského č.p. 690, Krásná
Lípa do celkové výše 850 000 Kč z FRIM příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná
Lípa.
Kostka Krásná Lípa, p.o. - jmenování ředitelky
Usnesení RM č. 12 - 04
RM jmenuje Hanu Volfovou, bytem Pletařská 660/9,
Krásná Lípa do funkce ředitelky p.o. Kostka Krásná
Lípa na dobu neurčitou.
RM schvaluje mzdový výměr Haně Volfové, ředitelce
p.o. Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Úvazky v projektech ředitelek příspěvkových
organizací města - Usnesení RM č. 12 - 05
RM ukládá ředitelkám příspěvkových organizací
města Krásná Lípa, aby předkládaly ke schvalování
Radě města své úvazky v jednotlivých dotačních
projektech.
II. Došlá pošta
Prodej části p. p. č. 2527/1, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 12 - 06
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č.
2527/1 o výměře 185 m2, k. ú. Krásná Lípa za
účelem zajištění přístupu Marii Jurkové, Děčín, 17.
listopadu 1185/20 za cenu 5 550 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej st. p. č. 143, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 12 - 07
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p. č. 143 o
výměře 263 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Jitce
Rzounkové, Praha 3, Soběslavská 25 za cenu 5 260
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.
Prodej p. p. č. 597, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 12 - 08
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č. 597,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Jitce Rzounkové, Praha 3,
Soběslavská 25 z důvodu zachování pozemku pro
potřeby města.
Prodej st. p. č. 320, 321 a p. p. č. 435 a 436, vše
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 12 - 09
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 320, st.
p. č. 321, p. p. č. 435 a p. p. č. 436, vše k. ú. Krásná
Lípa Martinu Křepelkovi, Krásná Lípa, Křinické
náměstí 1 z důvodu zachování pozemků pro potřeby
města.
Směna části p. p. č. 1057/2, 511/2 za část
511/3, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 12 - 10

RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č. 1057/2
o výměře 131 m2, části p. p. č. 511/2 o výměře
46 m2, vše k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 511/3
o výměře 112 m2, k. ú. Krásný Buk a s Marianou
Krásnolipskou, Krásná Lípa, Pletařská 660/9. Rozdíl
výměr bude účtován částkou 15 Kč/m2. Náklady se
směnou spojené uhradí směnitelé rovným dílem.
Zřízení věcného břemene
Usnesení RM č. 12 - 11
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene
Ústeckému kraji k části p. p. č. 244, k. ú. Vlčí Hora a
části p. p. č. 160/1, k. ú. Zahrady dle předloženého
návrhu spočívající v povinnosti strpět umístění,
provozování, údržbu a opravy silničního propustku
za jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč.
Snížení ceny pozemku - Usnesení RM č. 12 - 12
RM projednala žádost Roberta Krause, Mnichov,
Türkenstr. 29b doporučuje ZM neschválit snížení
kupní ceny p. p. č. 633, k. ú. Vlčí Hora na poloviční
cenu.
Snížení ceny pozemku - Usnesení RM č. 12 - 13
RM projednala žádost Karla Alferyho, Praha 5,
Elišky Peškové 323/1 o snížení ceny směňovaného
pozemku o cenu porostů a doporučuje ZM tuto
žádost neschválit.
Byty - dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 12 - 14
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
č. 2010/25/29-376 na byt č. 3, Krásná Lípa, Křinické
náměstí 14/16 s Věrou Polákovou k 31. 8. 2011.
Reklamace vyúčtování služeb spojených s
užíváním bytu za rok 2010
Usnesení RM č. 12 - 15
RM se seznámila s reklamací vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu za rok 2010 nájemnic
Anny Arnoldové a Věry Polákové, obě bytem Krásná
Lípa, Křinické náměstí 14/16 a trvá na rozúčtování
položky úklid tak, jak je vyhotoveno k 29. 4. 2011.
Reklamace vyúčtování služeb spojených s
užíváním bytu za rok 2010
Usnesení RM č. 12 - 16
RM se seznámila s reklamací vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu za rok 2010 nájemníka
Milana Bílého, bytem Krásná Lípa, Pražská 271/20
a trvá na rozúčtování položky úklid tak, jak je
vyhotoveno k 29. 4. 2011.
Byty - zrušení usnesení -Usnesení RM č. 12 - 17
RM ruší usnesení RM č. 11 - 13 z 25. 5. 2011 z
důvodu nezájmu žadatele.
Rámcová smlouva - Usnesení RM č. 12 - 18
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o podmínkách
prodeje školkařských okrasných rostlin pro rok
2011 mezi Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb,
Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6 a městem
Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa.
Zábor veřejného prostranství.
Usnesení RM č. 12 - 19
RM schvaluje dle Obecně závazné vyhlášky č.
3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství Čl. 8, odst. 2a zábor veřejného
prostranství panu Pham Minh Han Křinické náměstí
č. 14/431 za účelem vystavení a prodeje zboží o
rozsahu cca 15 m2 do 31. 8. 2011 s podmínkou
zachování průchodu pro chodce a průjezdu vozidla
používaného pro závlahu závěsných květináčů.
Smlouva o dlouhodobém pronájmu
Usnesení RM č. 12 - 20

RM schvaluje Smlouvu o dlouhodobém pronájmu
tlakových lahví mezi firmou LINDE GAS a.s., U
Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, prodejní místo
Ing. Petr Hanek - VENTOS, Tovární 205, 408 01
Rumburk a městem Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa. Smlouva je uzavírána na dobu
určitou a to od 31. 5. 2011 do 31. 5. 2014 s úhradou
v hotovosti předem na celou dobu pronájmu.
III. Různé
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 12 - 21
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. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - vyhlášení k pronájmu
Usnesení RM č. 12 - 22
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout od 1. 9. 2011
byt č. 3, Krásná Lípa, Křinické náměstí 14/16. Byt I.
kategorie o velikosti 4+1 (cca 160 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.
Domovní řád - Usnesení RM č. 12 - 23
RM schvaluje domovní řád bytů a nebytových
prostor v majetku města Krásné Lípy v předloženém
znění.
Upřesnění stávajícího ÚP
Usnesení RM č. 12 - 24
RM doporučuje ZM vzít na vědomí stanovisko
zpracovatele ÚP města Krásná Lípa firmy SAUL s.r.o.,
Liberec ve věci nesrovnalostí ve výkrese Urbanistický
návrh platného územního plánu v ulici Křižíkova
(p. p. č. 2329/1, k.ú. Krásná Lípa) a schválit za
zadavatele možnost výstavby rodinného domu dle
předloženého stanoviska a dle grafického vymezení
zastavitelné plochy pro trvalé bydlení.
Vydání souhlasu se záměrem instalace kotle
na biomasu v centrální kotelně
Usnesení RM č. 12 - 25
RM souhlasí s vydáním souhlasu ke stavebnímu
povolení na případnou instalaci kotle na biomasu v
centrální kotelně firmou UNILES, a.s., IČ47307706,
Jiříkovská 832/16, Rumburk. Souhlas Města Krásná
Lípa je vázán podmínkami, uvedenými v textu
souhlasu a průběžným projednáváním přípravy
projektové dokumentace a dalších náležitostí ze
strany investora.
Správní rada České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 12 - 26
RM schvaluje jmenování Ing. Pavla Bendy, Ph.D.,
ředitele SNPČŠ, bytem Kladenská 315/13, 405 02
Děčín členem Správní rady České Švýcarsko, o. p. s.
na další funkční období.
RM bere na vědomí odstoupení Petra Pudila, bytem
Jaselská 311/25, 160 00 Praha ze Správní rady České
Švýcarsko, o. p. s.
RM schvaluje jmenování Ing. Zbyňka Linharta,
bytem Bezručova 599/4, Krásná Lípa členem Správní
rady České Švýcarsko, o. p. s. na další funkční období.
Zakládací smlouva České Švýcarsko, o. p. s.
Usnesení RM č. 12 - 27
RM bere na vědomí návrh Úplného znění zakládací
smlouvy České Švýcarsko, o. p. s. a doporučuje ho
ZM schválit.
Dodatek k Zakládací smlouvě České Švýcarsko
o. p. s.

Usnesení RM č. 12 - 28
RM bere na vědomí Dodatek k Zakládací smlouvě
České Švýcarsko o. p. s. řešící přistoupení Ústeckého
kraje jako zakladatele a doporučuje ZM dodatek
schválit.
2. etapa kanalizace - Usnesení RM č. 12 - 29
RM bere na vědomí dopis SFŽP ČR ve věci výstavby
druhé etapy kanalizace a informaci o podmínkách
a dalším postupu při hledání financování projektu.
RM doporučuje ZM ukončení resp. úpravy smluv se
Severočeskou vodárenskou společností, a. s. Teplice
vztahující se k první etapě kanalizace a ČOV.
Podání žádosti o dotaci na projekt Do práce
bez překážek
Usnesení RM č. 12 - 30
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Do
práce bez překážek, z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, opatření 3.3 - Integrace
sociálně vyloučených skupin na trhu práce, v
parametrech dle přílohy.
Aktivizace rodin - Usnesení RM č. 12 - 31
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. realizaci
projektu Aktivizace rodin.
T-klub - volnočasové aktivity pro děti a mládež
Usnesení RM č. 12 - 32
RM schvaluje Kostce Krásná Lípa, p.o. realizaci
projektu T-klub – volnočasové aktivity pro děti a
mládež.
Skupina pro odstraňování sociálního
vyloučení
Usnesení RM č. 12 - 33
RM jmenuje Janu Drobečkovou, bytem Křižíkova
1122/50, Krásná Lípa členkou skupiny pro
odstraňování sociálního vyloučení.
Organizační řád - Usnesení RM č. 12 - 34
RM ukládá tajemnici MěÚ Krásná Lípa Mgr. Lucii
Hankové zpracovat nový organizační řád a pracovní
řád MěÚ Krásná Lípa.
Výběrové řízení na pozici kulturně
výchovného pracovníka
Usnesení RM č. 12 - 35
RM ukládá tajemnici MěÚ připravit výběrové řízení
na pozici kulturně výchovného pracovníka.
Stanovisko zřizovatele
Usnesení RM č. 12 - 36
RM schvaluje stanovisko zřizovatele pro
příspěvkovou organizaci města Základní škola a
Mateřská škola Krásná Lípa pro účel podání žádosti
o grantový projekt S úsměvem do školy.
Výjimka z počtu dětí - Usnesení RM č. 12 - 37
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě, kterou
stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění.
Nastoupení náhradníka
Usnesení RM č. 12 - 38
RM bere na vědomí uprázdnění mandátu v
zastupitelstvu města a nástup nového člena ZM
jako náhradníka z volební strany Strana zelených a
to Jakuba Judy a konstatuje předání osvědčení dle §
56 odst. 2 z. č. 491/2001 Sb.
Prodloužení plné moci na vymáhání
pohledávky města Krásná Lípa o dalších 12
měsíců s účinností od 23. 6. 2011
Usnesení RM č. 12 - 39
RM se seznámila se stavem pohledávky pana Bílého
Milana, bytem Krásná Lípa, Pražská 271/20 předané
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poprvé dne 23. 6. 2010 k vymožení PROFI-CZ, spol.
s r. o., Plzeň a schvaluje prodloužení doby k jejímu
vymožení o dalších 12 měsíců s účinností od 23. 6.
2011.
Odběr obědů z Domova důchodců a ÚSP
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 12 - 40
RM neschvaluje smlouvu o poskytování stravování
mezi městem Krásná Lípa a Domovem důchodců a
ÚSP Krásná Lípa s účinností od 1. 7. 2011.
Turistický areál Českého Švýcarska
Usnesení RM č. 12 - 41
Rada města Krásná Lípa v návaznosti na podkladové
materiály a celkový rozpočet projektu schváleného
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usnesením Zastupitelstva města Krásná Lípa č. 4
– 58/2011 ze dne 16. 3. 2011 upřesňuje vyčíslení
dle příloh žádosti o dotaci do Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pro
projekt s názvem Turistický areál Českého Švýcarska
s tím, že v samotném usnesení ZM byla částka
zaokrouhlena. Celkové náklady projektu jsou 9
736 695,22 Kč a schvaluje se zajištění financování
jednoetapového projektu na spolufinancování
obce minimálně ve výši 15% tj. 1 460 505,00 Kč,
a zajištění předfinancování projektu ve výši 100 %
na 9 736 695,22 Kč celkových nákladů pro období
2011 až 2014.
RM schvaluje v souladu s usnesením ZM 4-19/2011
ze dne 16. 3. 2011, aby případné zvýšené náklady

projektu a náklady nad částku schválenou v
usnesení ZM č. 4-58/2011 ve výši 9,7 mil.Kč byly
kryty z rozpočtové rezervy rozpočtu města Krásná
Lípa.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 12 - 42
RM schvaluje zápis do kroniky města předložený
kronikářem Ivanem Jaklem za měsíc květen 2011,
dle předloženého návrhu.

Lípa k 31.03.2011,
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- odpověď na Prohlášení starostů ze dne 14. 2. 2011,
- zápis z 3. schůze kontrolního výboru ze dne 26. 5.
2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze
dne 6. 6. 2011.

IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná

Mgr. Petr Hořeňovský
Jan Kolář

Školní výlet III.A a
III.B

Na koloběžkách
závodili jako o život
Řev jako z Monte Carla při závodech formule 1 se
pravidelně koncem června rozléhá Krásnou Lípou. V
tuto dobu se totiž zahrada Mateřské školy Motýlek
v Krásné Lípě mění v závodní okruh, po němž se
prohání koloběžky všeho druhu, značek i barev. O
vítězství bojují rodinné týmy - při závodním klání
tak často nejde jen o časy dětí, ale ještě častěji o
prestiž mezi samotnými rodiči. A protože někteří
z nich na koloběžce nestáli velice dlouhá léta, ani
o legraci není nouze. Věnec pro vítěze si nakonec
sice mohl odnést pouze jediný rodinný tým, dobrý
pocit z příjemně stráveného společného času si
ovšem odnášeli úplně všichni. Všichni si také slíbili,
že tu porážku příští rok vrátí i s úroky a vlastně
nechyběla ani malá odměna pro malé závodníky.
(vik)

Nevíte kam na výlet? My vám napovíme.
1.Kde jste byli na výletě?
Byli jsme ve Vysoké Lípě. Bydleli jsme v kempu
Mosquito
2.Kde jste spali?
Spali jsme v dřevěných chatkách po čtyřech.
3.Co jste jedli?
Jedli jsme koláče, řízky s bramborem, rohlíky
buchty a co chatka dá.
4. Chutnalo vám?
Jak kdy. Ano. Mně tedy moc chutnalo. Ano byly to
delikatesy.
5. Koupali jste se? A proč?
Nekoupali jsme se, protože bazén nebyl napuštěný.
Ne, neměla jsem plavky. Ne byla zima.
6. Co se vám na výletě líbilo?
Chatky, velké schody dolů. Stezka odvahy. Nevím,
asi všechno. Táborák.
7. Máte nějakou zajímavou historku? Jakou?
Hřbitov. Na stezce jsme potkali zombíka. Jak jsme si

Knoflíkový

vyprávěli pohádky. Diskotéka.
8.Komu byste poděkovali a proč?
Oběma pí.učitelkám, za to že vymyslely tak krásný
výlet na tři dny. Mamince, že mi zabalila.
Mamince, protože mi dala na výlet peníze. Tátovi a
mámě, máma mě pustila a táta mě odvez .
9. Jeli byste tam znovu?
Ano a ráda. Ano jela bych zase na to samé místo.
(J.Sieberová, P. Malypetrová)

den v MŠ

Proč knoflíkový? Třeba právě proto, že děti stále
učíme dívat se kolem sebe a využívat věci i k jiným
účelům, než pro které jsou určené. Loni to byly
například klobouky, letos knoflíky. Právě těmto
malým pomocníkům člověka jsme věnovali celý
týden. To by jste koukali, co všechno se s nimi dá
dělat – dají se chytat, vystavovat, řadit, zametat,
přenášet, házet, hledat, navlékat, může z nich být
krásný šperk, počítadlo, či veselá nota. Umíme i
vymyslet příběh o knoflíčku – prostě zařadit ho
do všeho, co děláme. Zkrátka fantazii se meze
nekladou.
A tečkou za tímto tématem byl právě zmíněný
KNOFLÍKOVÝ DEN. Pro naše řádění s knoflíkem jsme
si vybrali vskutku parádní, sluníčkem ozdobený
den a pomoci nám v tomto knoflíkovém dovádění
přišly i děti ze Včelky, které k nám do školky
pravidelně docházejí v rámci projektu „S rodiči do
školky“. Přivítali jsme i vzácnou skupinu obyvatel
z Palmovky, která dětem oplatila jejich pravidelná
vystoupení u nich „doma“.
Ve školce se tento den setkaly dvě odlišné generace,

Motýlek

které však mezi sebou propojovala laskavost,
ohleduplnost, respekt a radost ze vzájemného
kontaktu. Setkání bylo dojemné a přínosné a
ukončili jsme ho společnou fotografií na památku.
Knoflíkový den se vydařil a my se budeme těšit na
další společné setkání.

Děti vystupovaly, slibovaly i darovaly
S vystoupením „Na dvorečku“, při kterém se to
v krásnolipském Kulturním domě místo dětí
hemžilo zpívajícími a tančícími zvířátky se před své
maminky postavily děti z Mateřské školy Motýlek.
Po úspěšném vystoupení, jako sladkou tečku, děti
poslaly maminkám vzdušnou pusinku a některé
z předškoláků připojili, jako překvapení, svůj
originální slib – třeba doživotní pomoci při úklidu.
A nezapomněli ani na dárek - jako připomínku na
„školková léta“ děti svým maminkám věnovaly
otisk své dlaně. Otisk, který už nikdy, na rozdíl
od toho skutečného, neporoste a bude navždy
připomínat tuto malou slavnostní událost.
(D. Lehoczká)

(D. Lehoczká)
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Galavečer v Příbrami 3. června 2011
V pátek 3. 6. se oddíl KBC Krásná Lípa zúčastnil
galavečera v Příbrami v disciplíně K-1. Už samo
pozvání na galavečer je pro náš oddíl velkou
poctou, protože trenér Příbrami Viktor Vasilišin si
pečlivě hlídá úroveň galavečerů a hned tak někdo
nedostane možnost se jich zúčastnit.
Ládik Grundza nastoupil proti Michalu Bartůňkovi
z domácího KBC Příbram do svého prvního zápasu
v této disciplíně. Bartůněk je mistr republiky v
boxu i kickboxu a kluci už se spolu utkali dvakrát.
V kickboxu zvítězil v prosinci Bartůněk a v
klasickém boxu v únoru mu Ládik vrátil porážku
a navíc mu sebral titul mistra republiky. Teď
nastoupili proti sobě do třetice a byl to zápas plný
tvrdých boxerských výměn, v kterých měl Ládik
jednoznačně navrch. Bartůněk víc kopal, někdy i
na hranici pravidel, ale Ládik si dobře povoloval a
kontroval tvrdými ručními kombinacemi. V prvním
kole byl Bartůněk po přesném levém háku na bradu
počítán do osmi, ale vrátil se do zápasu a Ládik se
ještě hodně zapotil, než zápas dotáhl do vítězného
konce. Nakonec těsný výsledek 2:1 pro Ládika,
který dostal nádherný zlatý pohár a publikum oba
kluky odměnilo bouřlivým potleskem.
Ve váze do 75 kg Míša Málek nastoupil proti domácí

hvězdě Jurovi Vasilišinovi, což je syn hlavního
trenéra Příbrami. Přestože měl Míša o 5,5 kg méně
než domácí borec, nebylo to vůbec znát. Míša do
zápasu vletěl naprosto bez respektu a dvakrát
Vasilišina trefil přesně na bradu. Povedl se mu
i pěkný kop na hlavu a kop na tělo. Kombinace
prokládal lowkicky a měl mírně navrch. Ke konci
prvního kola se ale srazili kluci hlavami a bylo po
zápase. Roztržené obočí a konec. Míša ukázal, že
pokud má fighter v pořádku psychiku, může se
směle postavit komukoliv. Podle rozhodčích vedl
o dva body a u jednoho dokonce o tři, škoda, že
to nemohl dotáhnout do konce. V nemocnici jsme
strávili dvě hodiny, z toho byl Míša víc než hodinu
na stole. Doktoři odvedli dobrou práci, Míšu sešili
a brzo půjde zase do zápasů. Domů jsme dorazili
ve 3 ráno, šíleně unavení, ale spokojeni že vše
nakonec dobře dopadlo. Děkuji oběma klukům
za příkladnou reprezentaci klubu a města Krásná
Lípa, Danovi za asistenci, Pepovi Drobečkovi za
dopravu, Stodolovi za natáčení a Pepovi Vodákovi
za doprovod. Takhle má vypadat přístup k oddílu.
Sportu zdar a kickboxu zvlášť.
(MD)

Vítězné tažení starších žáků
První polovina se odehrála v duchu „Kdo z koho“,
STARŠÍ ŽÁCI
kluci měli spoustu brankových šancí, ale proměnit
Sobota 4.6.2011
TJ Krásná Lípa – Dolní Poustevna
11 : 0
TJ KRÁSNÁ LÍPA – FK DOLNÍ PODLUŽÍ 11.6.2011
4 : 2
Brána: Olda Hladík, hráči - Filip Kolář, Filip Alfery,
Petr Chalupa, René Helle,
Milan Pešír, Matěj Pavlíček, Míša Smejkal, Fanda
Holubek, Jirka Jelínek.
K tomuto zápasu nastoupili chlapci v početní
nevýhodě, protože jeden hráč do plného počtu
scházel, tudíž nebyl nikdo na střídání. Počasí bylo
sice nádherné, ale na hřišti se kluci slušně pekli.

Tour de Feminin
je za dveřmi
S blížícím se začátkem prázdnin vrcholí intenzivní
přípravy XXIV. ročníku mezinárodního etapového
cyklistického závodu žen „Tour de Feminin Krásná
Lípa“. Závod se jede v
termínu od 7. do 10. července, etapovými městy
se letos vedle Krásné Lípy stane i Jiříkov, Rumburk,
polská Bogatynia a Varnsdorf. Zatím je přihlášeno
150 závodnic z Austrálie, Kanady, Portugalska,
Norska, Švédska, Chorvatska, tradičně jsou mezi

se jim je nepodařilo. Zato soupeři, jednou vypálili
na branku a byl z toho gól. Na přestávku hoši
odcházeli s jednobrankovou prohrou.
Snažili jsme se doufat, že se něco změní v druhé
polovině. Rad do ní dostali hoši dost a dost. Po
několika rozehraných minutách jsme však schytali
další branku.
Naděje na výhru už se začaly pomalu rozplývat…
Ovšem ne na dlouho. Kluci pobrali síly a Míša
Smejkal dal 1. náš gól. Netrvalo dlouho a po
faulu na našeho hráče jsme měli kopat penaltu.
Míša Smejkal ji proměnil v parádní branku a bylo
srovnáno. To už se ale kluci z Podluží vezli. Bez
dlouhého psaní – pak dal Míša další branku a finální
čtvrtou branku vstřelil Jirka Jelínek.
(m.alf)

přihlášenými i družstva z Německa, Ruska, či
Holandska. Za raritu letošního závodu ředitel
závodu Jiří Vích považuje účast týmu ze Sýrie. Více
se dozvíte na nových webových stránkách
www.tourdefeminin.com.
(vik)
1. etapa 7. července „Okolo Šluknovského výběžku“
– 108,3 km
- start v Krásné Lípě ve 13:15, cíl v Krásné Lípě cca 16:06
2. etapa 8. července „Jiříkovská“ – 93,2 km
- start v Jiříkově v 10:15, cíl v Jiříkově cca 12:45

9. kolo severočeské ligy
v boxu
11. června se v Žatci konalo poslední kolo
severočeské ligy v boxu. Za Krásnou Lípu nastoupil
v kategorii školní mládež ve váze do 42 kg Ládík
Grundza a už na něm byla znát únava, protože má
každý týden zápas (střídá se box s kickboxem) a
do toho třikrát týdně intenzivní trénink. Přestože
nebyl ve formě, tak dokázal zaboxovat s Patrikem
Černým z Mostu nerozhodně a získat tak další body.
V kategorii muži ve váze do 81 kg za nás nastoupil
Kuba Trs proti Schiffeldeckerovi z domácího klubu
Žatec a zvítězil s přehledem suverénně na body.
Ve druhém kole po přesném zásahu na bradu
byl soupeř dokonce 8 vteřin na podlaze ringu
a od knockautu ho v podstatě zachránil úder
gongu oznamující konec kola. Teď už jen zbývá
čekat až ČBA sečte body a vyhlásí pořadí týmů v
jednotlivých kategoriích za sezonu 2010-2011.
Přesné pořadí v tuto chvíli ještě neznám, ale v
kategorii školní mládež jsme určitě z 10 týmů
někde kolem středu, v kadetech to bude jen o něco
málo horší, v juniorech nemáme zastoupení a v
mužích jsme absolvovali pouze dvě kola. Ihned po
oficiálním vyhlášení pořadí severočeské ligy v boxu
budu informovat.
Sportu zdar a kickboxu a boxu zvlášť.
(MD)

Krásnolipák mistrem
České republiky
V sobotu 18. června v 16:23 hodin mi došla
následující SMS: „Dobrý den, zdraví Vás čerstvý
mistr republiky v kickboxu nad 40 let v těžké váze.
Mám modrý oko. Milan Dušek“
Milane, blahopřejeme Ti a děkujeme za vzornou
reprezentaci našeho města. Tvůj táta, můj velmi
dobrý kamarád, by měl určitě radost. (M.Sudek)

3. etapa 9. července Polsko – Bogatynia – časovka 21,2 km
- start v 10:00
4. etapa 9. července „Rumburské okruhy“ – 91,5 km
- start v Rumburku v 16:10, cíl v Rumburku cca 18:34
- připraven kulturní program
5. etapa 10. července „Labskými pískovci“ – 98,4 km
- start ve Varnsdorfu v 9:55, cíl v Krásné Lípě cca 12:30
Slavnostní vyhlášení výsledků na náměstí v Krásné Lípě
ve 13:30.
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