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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 22. prosince
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 8. prosince

4,- Kč

Další nevzhledné místo je pryč
Na Varnsdorfské ulici u křižovatky s ulicí Dvořákova
bylo nově upraveno veřejné prostranství. V místě
starého zbořeniště vznikla nová sadová úprava.
Po odstranění náletových a nevhodných dřevin
byla provedena úprava terénu, odtěženy stavební
zbytky a po té bylo vybudováno nové schodiště
v trase, kterou si nejprve přirozeně vyšlapali
sami uživatelé. V terénu byly také usazeny velké
dekorativní kameny a zpevněna odstavná plocha,
doplněna ornice. Následně byly vysazeny nové
dřeviny, trvalky a byly také osety trávníky, které

se však zazelenají až na jaře příštího roku. Na
Varnsdorfské ulici tak zmizelo jedno z posledních
nevzhledných míst na pozemcích v majetku města.
Sadové úpravy byly provedeny dle projektu na jaře
zemřelého Ing. Karla Hieka. Jednalo se o jednu z
posledních prací pro Krásnou Lípu. Posledním zatím
nerealizovaným záměrem je úprava v Zahradách,
v místech bývalého památníků občanů padlých
v 1. světové válce.
(J. Kolář)

Unikátní Köglerův kříž opět poutá pozornost
Unikátní Köglerův kříž na Kamenné Horce v Krásné
Lípě se opět skví ve své plné kráse. Kovový bohatě
zdobený kříž s kamenným podstavcem, jehož
historie sahá až do roku 1792 nechala zrestaurovat
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a
v minulém týdnu mu slavnostně požehnal páter
Antonín Sedlák z Římskokatolické farnosti v Krásné
Lípě.
Nejkrásnější a nejzvláštnější kříž regionu upoutává
svou zdvojeností - stejná lícová strana je obrácena
do ulice a stejná k domu. Do všech čtyř stran pak
směřuje množství stylizovaných dekorativních

ozdob a závitů. Zrestaurovaná replika sakrální
památky byla vytvořena podle originálu, jenž
byl zakonzervován. Nový podstavec byl vysekán
z pískovce, který pochází z lomu u saské Pirny.
Dekorativní výzdoba kříže byla pozlacena a natřena
zelenou a červenou barvou stejně jako tomu bylo
v 18. století. Barevné řešení vzešlo z laboratorního
průzkumu dochovaných zlomků původní
barevnosti.
Rekonstrukci Köglerova kříže obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko realizovala díky
projektu Listen to the Voice of Villages –
Naslouchejte hlasu venkova.
(vik)

Netradiční vánoční
kalendář
Vánoční svátky začínají zpravidla adventem, což
nás v komunitním centru Kostka inspirovalo
k přípravě netradičního adventního kalendáře.
Tento kalendář jsme umístili do našich oken. Přijďte
se každý den podívat na otevření dalšího okénka a
odpočítávejte s námi čas do Štědrého dne. Všem
přejeme klidné a příjemné svátky. Komunitní
centrum Kostka

strana 2

8. prosince 2011

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 19.12. 2011 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve
čtvrtek 22.12. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 2.1.
2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 5.1. 2012 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.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
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
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833,
nebo na TS města tel: 412 354 848
Separují se tyto odpady: papír a nápojové kartony, textil,
plasty, polystyren, sklo, kovy, baterie, bioodpad.
Popelnice s bílou a červenou známkou budou vyváženy do
31.3. každý týden.

Komunitní
centrum
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz
Pracovní poradenství
volná pracovní místa
poradna3@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Finanční poradenství
dluhy, splátky, exekuce
poradna2@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Odborné sociální
poradenství
poradna@krasnalipa.cz
poradna1@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Po - St 9:00 - 11:00 a
13:00 – 15:00
Čt 9:00 -11:00
Pá, So, Ne a st. svátky ZAVŘENO
Občansko právní
poradenství
Každé první a třetí po
ndělí
v měsíci od 17:00do 18:00
poradna@krasnalipa.cz
tel.:412 354 839
Sociálně aktivizační
služby
pro rodiny s dětmi,
sas@krasnalipa.cz
sas1@krasnalipa.cz
tel.:777 291 359
Klub VČELKA
PO,ST 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi do
6 let

vcelka@krasnalipa.cz
tel.:412 354 843

Počasí v Krásné Lípě listopad 2011
Letošní listopad byl v Česku ve znamení nezvykle
dlouhého inverzního počasí doprovázené
zataženou oblohou, mlhami a špatným ovzduším.
Tento jev na některých místech trval od 25.10 do
30.11 bez přestávky. Mezi nejpostiženější oblasti
patřilo Podkrušnohoří, tedy oblast táhnoucí se
od Děčína po Sokolov. Naopak nejlepší situace
panovala na horách ve výškách kolem 1000
m.n.m.a většinou i ve Frýdlantském a Šluknovském
výběžku. Oba výběžky totiž geograficky nepatří do
typické české kotliny a nízká inverzní oblačnost se
tak nemohla o co „opřít“ a vítr ve vyšších vrstvách
atmosféry jí nedal šanci setrvat na místě. Panovalo
tedy převážně slunečné počasí s poměrně
příjemnými teplotami. Výjimkou bylo pár dnů
ve druhé a třetí dekádě, kdy se inverze přeci jen
dostala i nad Krásnou Lípu.
V první dekádě se odpolední teploty pohybovaly
kolem 8°C a noční rovněž poměrně vysoko, kolem
5°C. Ve druhé dekádě teploty klesly a odpolední
teploty šplhaly maximálně na 6°C, noční již klesaly
slabě pod nulu, většinou kolem -2°C. 17. listopadu
se teplota díky inverzi udržela pod nulou celý
den.Ve třetí dekádě se teploty moc neměnily.
Slabší večerní a ranní mrazy se staly pravidlem
a odpolední teploty se výjimkou 23. listopadu
pohybovaly od 2 do 6°C. 23. listopadu opět zavítala
inverze a teplota pod nulou se tak udržela celý den.
Srážkově byl listopad nejsušším měsícem v historii
měření. Nespadla totiž ani kapka. Jen díky mrholení
a usazené rose naměřila meteostanice 0,7 mm
srážek, které se dle předpisu normálně připočítávají
k ročnímu úhrnu. 0,7 mm srážek napadne během
letní bouřky za 30 sekund. V Krásné Lípě tak máme
za sebou další zvláštní měsíc. Po srpnu 2010, kdy

PC a internet
Po 13:00-14:45
pro děti od 10 do 15 let
ÚT 9:00-14:45
pro starší 15 let
T-klub pro děti a mládež
ÚT-PÁ 13:00-19:00
SO 13:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010
Amari klub
ST 14:00-16:00 příprava
do školy, doučování
ÚT-PÁ 14:00-16:00
výtvarná činnost pro děti
ČT 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity
Terénní pracovník
tp@krasnalipa.cz
tel.:777 036 828, 412
354 841
Praní, žehlení prádla
úklidy domácností i firem
půjčovna kostýmů pro
děti
pradelna@krasnalipa.cz
tel: 412 354 842
Vzdělávací kurzy dle
aktuální nabídky.
Kontaktní místo:
Agentura pro sociální
začleňování
Komunitní plánování
Tel: 412 354 844

Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Maximální vlhkost
Minimální vlhkost
Maximální poryv větru
Úhrn srážek

3,0°C
14,0°C
-3,5°C
100%
20%
16 m/s
0,7 mm

3,1°C
15,3°C
-14,1°C
100 %
54 %
17 m/s
80 mm

5,1°C
11,1°C
-3,5°C
100%
52%
21,6 m/s
49 mm

Počet dnů ledových (maximální denní teplota
nevystoupila nad -0,1°C) : 2
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota
klesla pod 0,0°C) : 12
(Jan Pícha - www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm)

Prvního letošního sněhového poprašku se Krásná
Lípa dočkala v úterý 6. prosince.

Elektronické občanské průkazy
už jen v Rumburku

Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359

napadla během měsíce polovina ročních srážek tu
máme měsíc, kdy nenapršelo nic.
Listopad 2011 vs 2010 vs 2009

Od 1. 1. 2012 se budou vydávat občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem ( e-OP). O nové občanské
průkazy můžete žádat pouze na MěÚ Rumburk.
V některých případech (LDN, domovy důchodců,

věznice atd.) se budou používat mobilní pracoviště.
Pouze v případě změny údaje o trvalém pobytu v
Krásné Lípě je nutné si předem na MěÚ Krásná Lípa
vyzvednout potvrzení o této změně.

Stomatologická pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 10. - 11. 12. 2011 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 17. - 18. 12. 2011 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
- 24. – 25. 12. 2011 MUDr. Charvát Tomáš, U přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, tel.: 412 511 619
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ
V KOSTCE

PORADNA

Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si
můžete domluvit na tel. 412 354 839. 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: Exekutor prodal v dražbě můj podíl o velikosti tří
čtvrtin na našem domě. V domě bydlím já i tři moje zletilé
děti, které vlastní každé 1/12 domu. Jaká má vydražitel
práva vůči mým dětem?
Odpověď:: Vydražitel je většinovým spoluvlastníkem,
o všem skutečně rozhoduje. Pokud se nedohodne a sám
rozhodne, že dům opraví nákladem např. 1.200.000
korun, pak má nárok na to, aby mu Vaše děti, kteří vlastní
3/12 (tedy čtvrtinu), zaplatili 300.000 Kč. Nemají právo s

opravami ani s výší jejich ceny nesouhlasit. Lze samozřejmě
v soudním sporu (jinak než soudem to nepůjde –
nedohodli se) namítat, že oprava je zbytečná, cena je
vysoká a podobně, ale taková tvrzení musíte dokázat. A to
není vůbec lehké. On jako většinový vlastník bude tvrdit, že
opravu provést potřebuje a on (jako většinový vlastník) na
svůj podíl na takto drahé opravě má. Pokud Vaše děti na
podíl na opravě nemají, a nedohodnou se s ním, pak on
oprávněně zažaluje a docílí rozsudku na zaplacení peněz.
A protože na to Vaše děti peníze mít nebudou, nechá
rozsudek (na zaplacení poměrné části opravy) exekuovat.
Pak v dražbě nechá prodat jejich podíl. Ten si v té dražbě
sám zakoupí. Pochybuji, že se najde jiný vydražitel, který
by chtěl koupit čtvrtinu domu. Takže tento vydražitel získá
zbytek domu celkem levně. To odpovídá zákonu.
Obecně se má za to, že po spoluvlastnících nemůže
většinový vlastník chtít nájemné (jsou vlastníky). Po Vás
ano. Nicméně i spoluvlastníci musí jiným spoluvlastníkům
hradit „nájemné“ (právně bezdůvodné obohacení) –
to tehdy, když užívají výrazně více, než činí jejich podíl
na nemovitosti. Ostatně i o tom, jak bude nemovitost
užívána, rozhoduje většinový vlastník.
Nejlepší řešení je požadovat u soudu, aby soud přidělil
vlastnictví jen tomuto vydražiteli. Soud pak určí znalce,
který relativně objektivně stanoví cenu podílu Vašich dětí.
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PODĚKOVÁNÍ
Dětský domov Krásná Lípa děkuje
panu Vorlíčkovi za poskytnutí
mikulášských balíčků pro děti.

Město Krásná Lípa
prodá kolový
traktor Zetor
Město Krásná Lípa prodá traktor kolový ZETOR
6341 SUPER, rok výroby 1997, platnost technické
způsobilosti vozidla do 2. 2. 2015, najeto cca 10
000 Mh. Prodej bude realizován zájemci s nejvyšší
nabídkovou cenou. Více informací podá vedoucí
odboru technických služeb pí. Hlavová, tel.: 737
662 340.
(r)

Komunitní plánování
na Šluknovsku
Pro přípravu plánu rozvoje sociálních služeb na
Šluknovsku byl zahájen proces komunitního
plánování. Při aplikaci plánu do praxe v
příštích letech přispějeme ke zkvalitnění života
znevýhodněných osob. Metoda komunitního
plánování umožňuje plánovat sociální služby tak,
aby odpovídaly místním potřebám, podmínkám
i lokálním odlišnostem, zvyšuje efektivitu
investovaných finančních prostředků, protože
je vynakládá jen na takové služby, které jsou
potřebné a do tohoto procesu zapojuje všechny
účastníky systému sociálních služeb (tedy
uživatele, poskytovatele, zadavatele) čímž zvyšuje
jejich dostupnost a kvalitu. Plán bude předložen k
připomínkování veřejnosti v roce 2012.
Na Šluknovsku se pravidelně setkávají pracovní
skupiny, zaměřené na služby pro seniory, pro děti,
mládež a rodinu, pro osoby sociálně vyloučené,
pro osoby ohrožené závislostmi a pro osoby se
zdravotním hendikepem. Komunitní plánování
koordinuje manažerská skupina.
K dispozici pro zájemce o služby je katalog
sociálních služeb.
(Volfová Hana)

Fungování Agentury
je na webu
Vládní Agentura pro sociální začleňování v
romských lokalitách zveřejnila výsledky externí
evaluace činnosti ve dvanácti pilotních lokalitách
včetně Šluknovska. Evaluace vypracovaná firmou
SocioFactor s.r.o. je součástí vyhodnocení pilotního
fungování Agentury. Zhodnocení působení
agentury na Šluknovsku je k dipozici ke stažení
na stránkách agentury http://www.socialnizaclenovani.cz/.
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Vánoční nabídka z Českého Švýcarska
Společnost České Švýcarsko, o.p.s. připravila pro
všechny zájemce o tento region vánoční slevy
hodnotných fotografických a turistických publikací
- Fotopublikace Národní park České Švýcarsko,
Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko,
Lidové památky Českého Švýcarska, Průvodce
Českým Švýcarskem s mapou. Více informací
najdete v E-shopu na www.ceskesvycarsko.
cz. Publikace lze také koupit v krásnolipském

infostředisku v Krásné Lípě.
Nejste si jisti, jaká publikace z Českého Švýcarska
by udělala Vašim blízkým radost? Dejte jim
možnost, aby se rozhodli sami. Jako novinku
OPS České Švýcarsko nabízí Dárkové poukazy na
nákup publikací dle vlastního výběru. Poukaz lze
uplatnitbuď přímo v krásnolipském infocentru,
nebo v E-shopu.
(r)

Vyšla brožura o křížových cestách Šluknovska
Historii křížových cest Šluknovska shrnula českoněmecká populárně naučná brožura „Křížové
cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schluckenauer
Gebiet“. Ve 2 000 nákladu ji v letošním roce vydala
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za
podpory Ministerstva kultury a Česko-německého
fondu budoucnosti. Příběhy křížových cest byly
popsány v chronologickém pořadí tak, jak byly
od 18. do 20. století vybudovány. Zveřejněny byly
dobové a aktuální barevné fotografie, zajímavosti
z historie křížových cest a odkazy na literaturu.
Brožura Křížové cesty Šluknovska je k dostání v
Loretě v Rumburku, v Domě Českého Švýcarska v
Krásné Lípě a v Regionálním informačním středisku
ve Šluknově.
Brožura přibližuje 14 křížových cest ve Šluknovském
výběžku: Annaberg u Lobendavy, Brtníky, Fukov,
Jáchym u Lobendavy, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov,
Království, Krásná Lípa, Rumburk, Staré Křečany,
Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov a Vilémov. Křížové
cesty Šluknovska přibližuje také putovní výstava,
která je až do 31. 1. 2012 k vidění na zámku ve
Šluknově.
(Klára Mágrová)

Křížové cesty
Šluknovska
Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet

Vlakem do Českého Švýcarska i v roce 2012
Návštěvníci i místní obyvatelé budou moci i v
roce 2012 využívat vlakový spoj na trase Rumburk
- Krásná Lípa - Panský - Mikulášovice. Letos na
podzim probíhali intenzivní jednání zástupců
obcí Šluknovska a dalších partnerů se zástupci
Ústeckého kraje o zachování provozu na této trati.
Jednání byla úspěšná a proto i v novém jízdním
řádu, který začne platit od 11.12. 2011, se objevuje
nadále provoz na této trati.
Je to důležité spojení jak pro místní obyvatelstvo,

tak i pro návštěvníky Českého Švýcarska. Tato trať
je dokonalým výchozím bodem pro řadu výletů
do samotného srdce národního parku ve všech
ročních obdobích – např. na rozhlednu Vlčí horu,do
Kyjovského údolí a k soutěskám Křinice (Obere
Schleuse), k rozhledně Tanečnice a Weifberg a dále
do saského národního parku.V zimě je ideálním
výchozím bodem pro výlety na legendárně proslulé
Brtnické ledopády.
(r)

Terénní pracovníci Šluknovska
se sešli ve Varnsdorfu
V prostorách varnsdorfské ubytovny v Masarykově
ulici se na začátku listopadu sešli terénní pracovníci,
kteří působí ve Šluknovském výběžku. Hlavním
bodem programu, jejich již druhého společného
setkání, byla přednáška ředitelky ostravského
občanského sdružení CENTROM Mgr. Ivany
Nesétové.
Problémy, které denně řeší pracovníci CENTROMu
jsou totiž velmi blízké těm, s nimiž se setkávají
sociální pracovníci na Šluknovsku. „Podobné
problémy, které máte teď na severu Čech, jsme řešili
před několika roky u nás v Ostravě. Jen jsme nebyli
pod takovým mediálním tlakem,“ řekla v úvodu
přednášky ředitelka Nesétová. Účinným způsobem
jejich řešení se podobně jako v řadě dalších míst
ukázala spolupráce všech místních neziskových
organizací, státní správy a soukromého sektoru.
„Viděla jsem sociálně vyloučené lokality, ze kterých
se během několika let podařilo vytvořit opět

standardní lokality s mnohem lepšími podmínkami
pro život,“ pokračovala ředitelka Nesétová.
„Problémy spojené se sociálním vyloučením jsou
často tak provázané, že se bez širší spolupráce
neziskovek, státní správy i soukromého sektoru dají
řešit jen stěží.“ Během setkání zaznělo ještě mnoho
dalších inspirujících nápadů. „ Přednáška byla plná
zajímavých nápadů z praxe a povzbudila mě do
další práce“ řekla po setkání terénní pracovnice z
Krásné Lípy.
Pravidelná setkání terénních sociálních pracovníků
ze Šluknovského výběžku, na kterých si mohou
vyměňovat zkušenosti a setkávat se se zajímavými
příklady z různých částí republiky, organizuje
Agentura pro sociální začleňování v romských
lokalitách. Chce tím terénní pracovníky podpořit
v jejich práci a přiblížit jim fungující nástroje z
různých míst, která řeší podobné problémy.
(Martina Vajdová, lokální asistence Šluknovsko)
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První adventní víkend
rozsvítil vánoční strom
Staročeským adventem si obyvatelé Krásné Lípy
opět připomněli blížící se Vánoce. O vánoční
atmosféru se společně postaral dětský folklorní
soubor Křiničánek a letos nově i vokální sdružení
Kvíltet z Varnsdorfu. Tečkou za krásnolipským
adventem pak bylo rozsvícení vánočního stromu,
který městu daroval Vladimír Novák. Tím to ovšem
nekončí. Už tento, v pořadí již třetí adventní
víkend, si obyvatelé města mohou vychutnávat
předvánoční atmosféru při Turistickém adventu,
na němž se opět budou prodávat čerstvě řezané
vánoční stromky.
(vik)

Za beruškovými dětmi přišel Mikuláš,
anděl a čert
Příjemné odpoledne s koledami, cukrovím a
zdobením vánočního stromečku, prožily děti
z mateřského centra Beruška, za kterými přišel
Mikuláš, anděl a čert. Slyšeli jsme spoustu krásných
písniček a básniček pro Mikuláše, občas se
slzičkami, ale většinou statečně přednesených. Pan
Mikuláš slíbil, že když budou děti celý rok hodné,
zase za nimi rád přijde a to jsme moc rádi.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu
Mikulášské besídky podíleli. Zázemí Domu Českého
Švýcarska bylo pro nás bezchybně nachystané.
Pan Mikuláš, anděl, čert a klavírní doprovod koled
vytvořili se stálými pracovníky mateřského centra
skvělý tým. To vše bylo vidět na klidném průběhu
celého odpoledne.
(Lada Hrnečková)

PODĚKOVÁNÍ
Město Krásná Lípa děkuje Vladimíru
Novákovi ze Sokolské ulice, který
věnoval městu letošní vánoční strom.

Jak foukal vítr aneb Krásnolipská drakyáda

Mikuláš s čertem
navštívili
i Krásnou Lípu
Tradičně i do krásnolipského kulturního domu
zavítal za dětmi se svou nadílkou Mikuláš v patách
s čertem.

Za nádherného podzimního počasí a perfektních
povětrnostních podmínek se nadšenci s
nakoupenými i ručně dělanými draky sešli na
dětském hříšti u rybníku Cimrák v Krásné Lípě.
V průběhu větrného odpoledne se každý snažil
dostat svého draka do oblak a tam ho co nejdéle
udržet. Někteří draci však odmítali poslušnost a
řítili se střemhlav k zemi. Vítězem se ale nakonec

stal každý, kdo na drakyádu přišel. A to díky
chytrému nápadu pořadatelů (Občanské sdružení
Krásnolipsko), kteří jako startovné sbírali různé
hračky a knížky. Ty pak doplnili o ceny od sponzorů
Chodská pekárna a http://www.pexi.cz.
V doprovodném programu si účastnici zajezdili na
koloběžkách a občerstvili se svařákem.
Za občanské sdružení Krásnolipsko Aleš Kubica
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Krásnolipští důchodci
navštívili Filipov

Vyráběli perníky pro koncert
Perníkové chaloupky, stromečky, hvězdičky, ale i
keramické svícny a jiné vánoční výrobky pravidelně
v předvánoční době chystají děti z Dětského
domova v Krásné Lípě. Tyto vlastnoručně vyrobené
dárečky pak vozí do Prahy na tradiční Vánoční
benefiční koncert, který pro Dětské domovy pořádá
Nadační fond Srdce na dlani. „Návštěvníci koncertu
si po jeho celou dobu mohou dětské výrobky
kupovat. Letošní výtěžek z prodeje využijeme
na zakoupení lyžařských permanentek pro děti,“
řekla ředitelka krásnolipského dětského domova
Jana Dykastová, která si polečně s dětmi čtyřletou
spolupráci s nadačním fondem pochvaluje.
(vik)

Protančili se do finále
Chlapecká taneční skupina dětí z dětského
domova v Krásné Lípě se probojovala do finále akce
„Hejhejte se a zpívejte s Hankou a Novou“. Chlapci,
jako úplní nováčci v této soutěži, postoupili až
do Superfinále. Získali sice pouze „bramborovou“
medaili, ale přesto to byl velký úspěch v obrovské
konkurenci soutěžících. Tohoto úspěchu dosáhli
jak svou pílí, tak také díky ochotě a vstřícnému
přístupu milé paní Semelkové, vedoucí Kulturního
domu, která chlapcům umožnila trénink na podiu.
Rádi bychom jí touto cestou moc poděkovali.

U příležitosti oslav 40. let od svého založení pořádal
Domov důchodců ve Filipově Den otevřených
dveří. Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa
zajistilo na tuto oslavu dopravu seniorům zdarma.
V domově nás čekal bohatý kulturní program.
Úvodní vystoupení tamního Seniorbandu navodilo
příjemnou atmosféru a v každém návštěvníkovi
zanechalo nezapomenutelný zážitek. Následovně
jsme měli možnost prohlédnout si budovu domova
včetně pokojů klientů, ergoterapeutických dílen i
administrativního zázemí pracovníků, kteří se nám
po celou dobu ochotně věnovali. Prohlídka končila
na zahradní terase, kde nás čekaly zabijačkové hody.
Již tak velmi přátelskou atmosféru podmanivě
podtrhl pan ředitel rozdávající každému z nás
vepřový ovar ve slušivé řeznické zástěře. Akce se
zúčastnilo šest seniorů z DPS a výlet se nám všem
líbil.
(Dita Wimmerová, odlehčovací služby, Kostka
Krásná Lípa)

(H.Š.)

Krásnolipští turisté oslavili třicet let svého trvání.
Jedenáctého listopadu 1981 byl v Krásné lípě při
tělovýchovné jednotě založen první poválečný
odbor turistiky. V sobotu 12. listopadu 2011 si tuto
událost připomnělo v krásnolipském kulturním
domě osmdesát sedm součastných i bývalých
turistů a příznivců krásnolipské turistiky.
Přítomné pozdravili místostarosta města Jan
Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a
starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser, ředitel
NP České Švýcarsko Pavel Benda, za Místní akční
skupinu Šluknovsko Dana Dudková, v diskuzi
vystoupili dlouholetí partneři z družebních klubů

s Neustadtu (SRN) a PPTK PTSM Lubáň (PL), své
zástupce na oslavě měly i sousední kluby českých
turistů z Rumburku, Varnsdorfu, Dolní Poustevny a
Šluknova. Závěrečný příspěvek pronesl předseda
oblastního výboru KČT Ústeckého kraje a předseda
ČSOP Jan Eichler.
Klub tento den zbilancoval třicet let své činnosti.
Nejen pro pamětníky připravil pan Miroslav
Řebíček obrazové pásmo mapující uplynulou
činnost. Účastníci si připomněli významné akce
a vzpomněli na ty, kteří řady turistů opustili. Jako
trvalou připomínku této události turisté společně

se zástupci všech spřátelených delegací vysadili
u rybníka Cimrák turistický strom. Je více než
symbolické, že i klub českých turistů se může
podílet na přízvisku Krásná Lípa - město zeleně.
Výbor klubu českých turistů děkuje všem uvedeným
hostům za jejich čas a hezká slova, která jsou pro
klub povzbuzením do další činnosti. Výbor děkuje
MěÚ Krásná Lípa a městem zřízeným organizacím, v
neposlední řadě provozovateli a kuchyni penzionu
České Švýcarsko za zajištění uvedené oslavy.
(V. Hieke)
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FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co naši
předci fotografovali?
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Po celý letošní rok vám přinášíme
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. Pátou
správnou odpově´d tentokrát poslali
Jan Churáček a Světlana Heeneová.
Odpověď na otázku z Vikýře č. 414:
Otázka v minulém čísle byla těžká.
Hranici osad určuje tok Křinice. Ve
směru od Krásné Lípy na pravém břehu
je Dlouhý Důl, na levém břehu Kamenná
Horka, Engelmann jsou Hely. Objekty,
které byly v přední části obrázku jsou v
osadě Hely. Stavby nalevo (dominantní
budova je bývalá Henschelova textilka)

od silnice ve směru pohledu patří do
Dlouhého Dolu a domy napravo od
silnice (v pozadí velká budova je bývalé
bělidlo) je Kamenná Horka. Správně
tak odpověděl pouze ten, kdo napsal
alespoň dva ze tří uvedených názvů Hely, Dlouhý Důl a Kamenná Horka.
Jak se jmenuje ulice, která je na snímku?
Zajímavou odpověď zaslal Jan
Churáček: Ve fabrice na spodním
snímku pracuji již od střední školy.
Domek na levém snímku stojí dodnes,
stejně jako většina domů na spodním
snímku. Jen po domech v části Hely
zůstaly základy, podle kterých je možné
si představit kolik domů a v jakém
umístění se asi nacházely. Fabrika na
snímku dávala práci (stejně jako skoro
všechny fabriky v okolí) lidem v oblasti
textilu. V pravé části domu připojeného
na fabriku byla veliká šicí dílna. Ve
fabrice v přízemí se nacházelo sociální
zázemí pro zaměstnance a zbytek byly
sklady. V tomto období měla fabrika
ale jen dvě patra a bez výtahové
šachty. Později bylo dostavěno i třetí
patro. Fabrika později sloužila i jako
Mototechna. V roce 2000 byla chátrající
fabrika koupena panem Ticháčkem,
který zde rozběhl firmu v oblasti
pekařských strojů.
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Vánoční koncert
SoliDea
V neděli 25. prosince od 16:00 se můžete v kostele
sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech
zaposlouchat do vánočních skladeb z dob
středověku až po baroko z Čech, Itálie, Španělska,
Rakouska a Německa, hraných na dobové hudební
nástroje při vánočním koncertu instrumentálněvokálního souboru SoliDeo z Děčína. Od 18:00 pak
stejný koncert zazní i v kostele Nanebevzetí panny
Marie v Doubicích.

17. bleší trhy
v Krásné Lípě
V sobotu 10
10.12.2011
do 12
12:00
12 2011 od
d 88:00
00 d
0 hodin
se před Komunitním centrem Kostka v Krásné
Lípě budou konat již 17. bleší trhy. V případě
nepříznivého počasí se trhy konají v přízemí
budovy Komunitního centra.
Z krásnolipských blešáků se již pomalu stává
tradice, kterou bychom rádi zachovali a rozvíjeli i
do budoucna. Proto Vás srdečně zveme i tentokrát
k jejich návštěvě. Přijďte si výhodně, doslova za
pár korun, nakoupit. Vyberete tu určitě nějaký
zajímavý „kousek“ nejen pro sebe, ale i pro své
blízké. Pokud máte na půdě, či jinde funkční věci,
které již nepotřebujete, můžete se trhů zúčastnit i
jako prodejci. Jedno prodejní místo stojí 20,-- Kč.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle 774 981
580.
(Bohunka Slaná – za Kostku Krásná Lípa p.o.)

Klášterní betlém oslaví
devadesát let
Až do 2. února 2012 bude k vidění klášterní betlém
v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Návštěvníci
se mohou těšit na opravené betlémové figurky.
Betlém, který v roce 2012 oslaví devadesát let od
svého pořízení, v průběhu listopadu instaloval
betlemář Jaroslav Pšenička a řezbář Jaroslav Blažek
z Rumburku. Betlém je přístupný během otevírací
doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi
9:00 až 16:00 hodin. Vstupné je 30 a 15 Kč. Prohlídky
klášterního betléma pořádá Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk. Klášterní betlém se
v Rumburku staví vždy jednou za dva roky, v roce s
lichým letopočtem.
Foto: Jiří Stejskal

(Klára Mágrová)

VÁNOČNÍ DAROVÁNÍ
V rámci celoroční akce
„Recyklohraní“ se opět sbírají
vysloužilé,
rozbité,
nebo
nepoužívané
mobily.
Při
odevzdání mobilu ve sběrných
místech vyplníte slosovatelnou
poukázku a můžete vyhrát mobilní telefon nový!
A nejen to – pomůžete naší škole vyhrát poukazy
na víkendové školní výlety. A to už stojí za to – co
říkáte!
Odevzdávat můžete do 31. ledna 2012 v těchto
sběrných místech: Základní škola, Mateřské školy,
Městský úřad, Technické služby, Kostka – občanské
sdružení.

Vánoční setkání
Na tradiční setkání všech milovníků přírody v
předvánočním čase u Dolského mlýna na břehu
řeky Kamenice v sobotu 17. prosince od 10:00
zve Správa NP České Švýcarsko. Součástí setkání
je společné zpívání koled a obdarování zvířátek
donesenými dobrotami.
Kontakt: Václav Sojka, 737 276 858.

Dny otevřených dveří
Gymnázia Rumburk
Gymnázium Rumburk vás zve na Dny otevřených
dveří. V sobotu 21. ledna 2012 a ve čtvrtek 9. února
2012, vždy od 8:00 hodin.
•
informace o studiu
•
přijímačky nanečisto
•
ukázkové hodiny
•
prohlídka budovy
Více informací najdete na www.gymrumburk.cz.

Malajsie - Borneo
Dolní Poustevna Vás ve středu 14. prosince od
18:00 zve do svého Centra setkávání zva na
promítání a vyprávění světoběžníka, dobrodruha,
novináře a fotografa na Martina Mykisky Malajsie –
z vrcholků mrakodrapů až do pralesů Bornea.

Křížové cesty
Šluknovska
Ve výstavních prostorách Šluknovského zámku
se můžete seznámit se čtrnácti příběhy křížových
cest v krajině Šluknovského výběžku v aktuálních
a dobových fotografiích a situačních plánech. K
vidění jsou i originály dřevěných reliéfů zastavení
z křížových cest
ve Šluknově a Království. Výstava potrvá do 31.
ledna 2012, otevřena je denně, včetně víkendů, od
9:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

Historie hraček
a hodin

Staročeské Vánoce
a zvyky
Čtvrtý adventní neděli, 18. prosince, se můžete
vydat na zámek ve Šluknově, kde si od 16:00
hodin můžete užít kouzelnou vánoční atmosféru,
vyzkoušet různé tradiční české vánoční zvyky,
zazpívat si známé vánoční koledy a ozdobit
vánoční stromek přáníčky.

Až do 27. ledna příštího roku se ve výstavní síni
Kulturního domu ve Šluknově koná výstava
historických hraček a hodin. Otevřeno je ve všední
dny od 8:00 do 15:00, po předchozí domluvě i v
jiné dny.

Svatojiřetínský advent
Obec Jiřetín pod Jedlovou vás v sobotu 10. prosince
od 15:00 zve na tradiční předvánoční odpoledne s
prodejem dárků, staročeských vánočních pokrmů,
ukázkami vánočních zvyků a dekorací z přírodních
materiálů a tombolu o štědrovečerního kapra.

Dům Českého Švýcarska
- otevírací doba o
Vánočních svátcích
Nově otevřeno na svátek 26.12. !
24.12.
zavřeno
geschlossen
25.12.
zavřeno
geschlossen
26.12.
9.00–12.00
12.30–17.00
27.-30.12.
9.00–12.00
12.30–17.00
31.12.
9.00–15.00
1.1.2012
zavřeno
geschlossen
2.1.2012
9.00–12.00
12.30–16.00

Prosinec v Domečku
Na Kopečku v
Rumburku

Advent na Kopečku &
Předvánoční dobročinný bazar
Tradiční vícedenní adventní program:
středa 7. 12. v 19:00
S faráři z výběžku nejen o Adventu
čtvrtek 8. 12. v 16:00
Hudební a divadelní vystoupení lidí z DZR
Krásná Lípa
pátek 9. 12. v 16:00
Koncert a divadelní hra „Předvánoční bazar ztrát
a nálezů“
- připravili studenti SŠMaP v Rumburku.
sobota 10. 12. v 15:00
Tradiční vánoční výstava a vystoupení dětí ze ZŠ
Pastelka
Od středy do pátku je vždy od 16:00 do 20:00
otevřen předvánoční dobročinný bazar, kde
si můžete koupit užitečné i krásné věci, a také
vánoční dárky. Jejich zakoupením podpoříte
studenty 4. ročníku – první maturanty SŠMaP v
Rumburku.
Jak to vidím já
Ve středu 14.12. od 19:00 si můžete přijít
poslechnout povídání maminky pěti dětí, Dáši
Řebíčkové, o pěstounské péči.
Na Kopečku sněží
Ve středu 21. 12. od 15:00 se můžete zúčastnit
předvánočního pohádkového i nepohádkového
odpoledne pro děti i pro rodiče ve vyhřátém
domečku – připraveno bude promítání, čtení,
dílna, povídání, vůně Vánoc.

Kurz němčiny
Kostka Krásná Lípa přijímá přihlášky do kurzu
výuky německého jazyka. Kurz bude otevřen
pro začátečníky od 16. ledna pokročilé (od
8.lekce). Kurz vede Miroslava Sidorr a jeho cena
je 800,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit buď
přímo v komunitním centru nebo na emailu
kc@krasnalipa.cz.

Program akcí
AMARI Klubu
v komunitním centru Kostka
od 14:00 – 16:00 hodin:

13.12. Zdobení vánočního stromečku
14.12. Výroba studené kuchyně
(pomazánky, saláty)
15.12. Vánoční besídka
Pro všechny, kteří hledají nějaký vánoční dárek
za pár korun, se budou konat Bleší trhy v sobotu
10. prosince od 8.00. Během celého měsíce
bude komunitní centrum rozkrývat ve svých
oknech adventní kalendář.
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Víte že?
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o.
nabízí celoročně:
OCENĚNÍ ŽÁKYNÍM
ZŠ KRÁSNÁ LÍPA
„Život kolem nás“ bylo téma fotografické soutěže,
kterou vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Děti z fotokroužku v komunitním centru, který vede Jan Tyrpekl zaslali do soutěže své
nejlepší fotky. Dorota Hučková obsadila 1. místo
a Juliana Bílá se umístila na 3. místě, převzaly si
ceny v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky. Patronkou pro předávání cen byla Táňa
Fišerová. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme
jim mnoho zdaru v dalším fotografování.
(dc)

Podporujeme rodiny
s dětmi
Kostka Krásná Lípa p.o. otevřela novou sociální
službu s názvem „Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi“. Jde o službu terénní v domácnostech nebo ambulantní v komunitním centru. Služba je poskytována rodině s dětmi v krizové situaci,
kterou rodiče nedokáží řešit. Tato krizová situace
pak může mít vliv i na vývoj dítěte. Službu zajišťují
dvě sociální pracovnice, které úzce spolupracují s
OSPOD v Rumburku a se základní školou.
Rodiny podporují při řešení nepříznivé sociální
situace, vyřizování úředních záležitostí, motivují
rodiče i děti k dalšímu vzdělávání a následně pomáhají při vyhledávání pracovního místa. Dále
zprostředkují kontakt školy a rodičů, pomáhají rodičům při výchově dětí a dětem s domácí přípravou do školy. Cílem práce je zvyšovat kompetence
rodičů, zlepšovat šance dětí na úspěch ve škole i v
dalším životě.
Provoz sociální služby je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
(Dagmar Hadravová)

- zajištění oslav výročí, svateb, rautů a večírků ve Sportbaru.
- zajištění občerstvení k turnajům ve sportovním areálu.
- veřejné stravování ve školní jídelně s možností rozvozu obědů.
- prodej houskových, bramborových a ovocných knedlíků.
- pronájem sportovišť ve SA k turnajům i jiným akcím
Protože se blíží konec roku a s ním i čas vánočních večírků,
nabízíme Vám možnost posezení s občerstvením a hudbou
k poslechu i tanci v příjemném prostředí Sportbaru.
Více informací na tel.č.: 603 555 294.
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p.o.

ZÁKON, nebo-li pravidla…
Každá základní škola má svůj daný školní řád, který
jsou žáci povinni dodržovat. Každý žák školy je se
školním řádem řádně seznámen a dobře ví, že jej
nesmí porušovat. Školní řád není žádný nesmyslný
výmysl učitelů, kteří chtějí děti prudit, ale slouží k
tomu, aby se ve škole udržovala kázeň a pořádek.
Slušně vychované děti s tímto řádem potíže nemají, protože jejich chování se s danými pravidly školy
slučuje.
A protože děti někdy ani netuší, že se nevhodně
chovají, byla na naší škole vymyšlena PRAVIDLA.
Pravidla, za jejichž porušení si žáci svůj trest musí
ihned odpykat. Tudíž samy pocítí, že něco provedly
a to má daleko větší smysl, než když přinesou domů
např. třídní důtku, kterou jim mnozí rodiče v klídečku podepíší. Za porušení školního pravidla si žáci
od svého třídního učitele vylosují jeden z deseti
trestů viz příloha, který musí udělat.
Transparenty s pravidly školy jsou na každém patře
ve škole.
(m.alf)

VIII. A na pracovních exkurzích
V rámci projektu „Profesní orientace“, ve kterém
spolupracuje komunitní centrum Kostka s naší základní školou, se žáci VIII. A zúčastnili dvou exkurzí.
Během první z nich jsme si na začátku listopadu
prohlédli provoz firmy Tisk Krásná Lípa, viděli, jak
vznikají různé tiskoviny, co všechno je třeba umět,
aby se člověk mohl stát grafikem, tiskařem. Žáky zaujaly především velké tiskařské stroje, sledovali, jak
se tisknou a pak skládají návody k lékům. Každý si
odnesl malý suvenýr ve formě bločku.
Potom jsme zamířili do služebny Policie ČR. Tady se
nás ujal jeden z krásnolipských policistů a vysvětlil
žákům, jaká je náplň pracovního dne policisty. Žáci
si mohli prohlédnout zblízka pouta, obušek, služební auto s houkající sirénou a zjistili, že k práci policisty potřebují hlavně vzdělání s maturitou a úspěšné
složení fyzických a psychických testů.
Nakonec jsme navštívili provoz firmy Eurometalgroup v Krásné Lípě a prošli dílnami na výrobu
krbových kamen. Tahle práce zajímala víc chlapce,
ale i dívky mohly vidět, že i v takovémhle provozu
pracují ženy.
Na druhou exkurzi jsme odjeli do Rumburka. Tady
jsme navštívili nejprve firmu STI Česko, tedy opět

provoz spojený s tiskařinou, ovšem ve větším měřítku. Potom jsme se podívali, jak se pracuje v pneuservisu, jak vypadá výměna gum, vyvažování kol,
ale nejvíc se všem líbila malá čtyřkolka. V druhé části dne jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně
jsme si prohlédli učebny praktického vyučování na
SOŠMGP a SZdŠ Rumburk. Žáci viděli, co všechno
musí zvládnout, když chtějí pracovat třeba právě
v některé z těch tiskáren, které předtím navštívili,
nebo co všechno se učí studenti a žáci na „zdrávce“,
jak pečují o pacienty, kterými jsou na škole buď samotní spolužáci, nebo (častěji) figuríny.
Obě exkurze byly velmi poučné. Žáci si mohli udělat lepší představu o jednotlivých oborech, viděli na
vlastní oči, jakou cestou budou muset projít, když
budou chtít pracovat jako grafici, tiskaři, zdravotní
asistentky či policisté, obráběči kovů, soustružníci a
další. Seznámili se s konkrétními pracovišti, viděli, v
jakých podmínkách se pracuje, a to je určitě přínosné pro jejich rozhodování v příštím roce, až budou
volit, který obor a na jaké škole chtějí dál studovat,
jaké povolání si vybrat na celý život.
(H. Hořeňovská)
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Krásnolipští kickboxeři vítězili v Brně
V sobotu 26. listopadu se v Brně konal turnaj kickboxingu Arena Team-X Cup v disciplíně K-1. Za náš
oddíl nastoupil nejdříve ve váze -71 kg Míša Málek
a ve čtvrtfinále suverénně vybodoval borce z Říčan,
v semifinále bez problémů zdolal ústeckého borce
a ve finále porazil po urputném boji o hlavu vyššího
a favorizovaného bijce z Ostravy a bylo z toho první
zlato. Prvenství bylo zasloužené, protože tentokrát
byl komplexní, výborně boxoval
a neméně dobře kopal a přesně
dodržoval taktické pokyny. Druhý náš zástupce, Míša Duchač, ve
váze +91 kg nechtěl zůstat pozadu a tak přes Švestku z Břeclavi
postoupil do finále. Tam na něho
čekal bijec z Ostravy, který svého
soupeře v semifinále porazil K. O,
tedy vyslovený ranař, který zápasí v MMA(mixed martial arts), což
je v současnosti nejobávanější
bojový styl. A přestože se tvářil hodně sebevědomě, Míša se
nedal zastrašit, přesně plnil pokyny, a i když početné publikum
favorizovalo ostravského borce,

ocitnul se jejich favorit ve druhém kole po přesných
úderech na bradu na zemi a byl dvakrát počítán.
Navíc mu Míša dvakrát vyrazil chránič zubů a za to
byl ostravský bijec potrestán trestným bodem a o
vítězi bylo rozhodnuto. Tentokrát tedy 100% úspěšnost, dva závodníci = dvě zlata.
Sportu zdar a K-1 zvlášť! Milan Dušek

Mikulášský turnaj ovládli krásnolipští fotbalisté
V neděli 4.12. 2011 uspořádali členové fotbalového
klubu v Mikulášovicích MIKULÁŠSKÝ TURNAJ. Kromě našeho týmu žáků starší přípravky byli pozváni
změřit své síly ještě Spartak Jiříkov, SK Plaston Šluknov, SK Skloluxus Lipová, Spartak Mikulášovice „A“ a
Spartak Mikulášovice „B“.
Naši kluci odjeli hrát v tomto složení: Brána: Robert
Kurz, hráči: Jára Indrák, Míša Štěrba, Adam Pešek,
Filip Pešek, Péťa Kaštánek, Tomáš Alfery, Vlastík
Šmalcl a Honzík Taibl.
Takto vypadaly naše výsledky jednotlivých desetiminutových zápasů:
Krásná Lípa - Jiříkov
1 - 0 (Alfery - 1)

Plavecký výcvik
zakončili závody
t d ýd
k čil Zákl
d í a MaPosledníí lilistopadový
den ukončila
Základní
teřská škola v Krásné Lípě plaveckou výuku konanou ve varnsdorfském bazéně. Děti ze základní
školy ji tradičně uzavřely plaveckými závody. A
takhle si děti vedly:
5.třídy:
3. třídy:
děvčata:
děvčata:
1. místo – Nikča Kratochvílová 1. místo – Eliška Čermáková
2. místo – Nikča Šindelářová
2. místo – Adélka Pavlíčková
3. místo – Jana Došková
3. místo – Anička Nastoupilová
kluci:
kluci:
1. místo – Tomáš Mach
1. místo – Roman Šindelář
2. místo – Tomáš Alfery
2. místo – Dominik Plot
3. místo – Vašík Richter
3. místo – Lukáš Vobora
4.A
4.B
děvčata:
děvčata:
1. místo – Sabina Apltová
1. místo – Jana Voborová
2. místo – Bára Myšáková
2. místo – Klára Pietschmannová
3. místo – Bára Koubková
3. místo – Simona Králová
kluci:
kluci:
1. místo – Vlasta Šmalcl
1. místo – Jára Juna
2. místo – Adrian Grundza
2. místo – Tadeáš Kozera
3. místo – Daniel Tůma
3. místo – Jára Kroka
Děti ze školky v plavání nezávodí, zato se poslední
den své výuky mohli ohřát ve dvou vířivkách. Děti
ze základky měly tento den dovoleno vyzkoušet
tobogány, takže v tu chvíli v bazéně nebyl vůbec
nikdo. Všem dětem, které se umístily na stupních
vítězů gratulujeme! Plavání ZDAR!
(m.alf)

Krásná Lípa - Mikulášovice „A“ 2 - 1 (Alfery - 1,
Pešek Adam – 1)
Krásná Lípa - Šluknov
2 - 0 (Alfery - 2)
Krásná Lípa - Lipová
2 - 0 (Alfery - 2)
Krásná Lípa - Mikulášovice „B“ 1 - 0 (Šmalcl -1)
Z výsledků je jasné, že kluci všechny zápasy vyhráli
a tudíž po zásluze získali 1. místo!!!!!
Kromě krásného poháru dostali přímo od čerta a
Mikuláše ještě tašku plnou odměn. Nutno ještě
zmínit, že Tomáš Alfery si z turnaje odvezl cenu za
Nejlepšího střelce. Všem kluků moc a moc gratulujeme!
(m.alf)

Program kina Krásná Lípa
PROSINEC 2011
DLUH

úterý 13. 12. od 18:00 hod.

Vstupné 60,- Kč

Tři mladí agenti Mossaduse se vrátili domů jako hrdinové,
poté co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a
zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z
Osvětimi. 112 min. Přístupno od 12ti let.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

středa 14. 12. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Rowan Atkinsona, alias Mr. Bean, disponuje mimořádným
rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu. 101 min. Mládeži přístupno.

ČERNÁ VENUŠE

středa 28. 12. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Píše se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje
v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo
africké ženy Saartjie Baartmanové.
159 min. Mládeži přístupno od 12ti let.
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Vánoční výlety Jirky Šťastného
Parním vláčkem za Popelkou
Mimořádný výlet nostalgickou parní dráhou za adventní pohádkou. Kdo by to byl
řekl, že zámek Moritzburg nedaleko Drážďan, se stane věhlasným právě díky Popelce a jejím třem oříškům.
Bohatě zdobené barokní sály, výpravná expozice, známá filmová místa a čas
adventní… To vše dokreslí nádhernou atmosféru zámeckého areálu uprostřed
starobylého Moritzburgu. Známý výletní cíl je plný parků, zahrad a jezer. A právě uprostřed jednoho z nich se přímo z vody vypíná lovecký zámeček na jehož
schodišti naše Popelka ztratila střevíček. Letošní výstava je pojata opravdu velkoryse a rozhodně se ji vyplatí navštívit. Užije si to zde celá rodina. A co teprve
když sem přijede parním vlakem Saských královských drah! První zahajující
jízda historickou parní dráhou Lössnitzgrundbahn se uskuteční 26. listopadu
2011. Neváhejte a dopřejte si vzrušující jízdu ubíhající krajinou.
Kdo zaparkuje auto v Děčíně, tak vyhraje. Ranní vlak Vás z děčínského hlavního nádraží odveze s přestupem v Bad Schandau kousek za Drážďany, na nádraží do Radebeulu Ost. Zde už na Vás bude čekat dýmající lokomotiva, kterou
pokračujete až do Moritzburgu k zámeckým branám. Spoje navazují a není
se čeho bát. Na zpáteční cestu si můžete vybrat opět historickou parní dráhu
anebo o něco rychlejší autobusové linky č. 457/458, které Vás dovezou až před
vlakové nádraží Dresden Neustadt. Zde přestoupíte na vlak S1 Dresden – Bad
Schandau / přestup Děčín. Je to jednoduché, skoro až pohádkové…
Praktické informace:
Zámek Moritzburg www.schloss-moritzburg.de
Parní dráha Lössnitzgrundbahn: www.loessnitzgrundbahn.de
Jízdní řády: www.vvo-online.de

Vybrané spoje:
TAM:
Děčín hl. nádr.
Bad Schandau
Radebeul Ost
přestup na parní vlak
Radebeul Ost
Moritzburg

odj.
08:40h
přestup na S1
příj.
10:16h
odj.
příj.

ZPĚT Bus linka č.458:
Moritzburg nám. odj.
Dresden Neustadt nádr. příj.
přestup na vlak S1
Dresden Neustadt nádr. odj.
Bad Schandau přestup
Děčín hl. nádr. příj.

10:26h
10:53h
14:30h
14:55h
15:47h
17:17h

Cena:
Celodenní jízdenka Elbe Labe Ticket 400,- Kč / 5 osob (platí na železnici DB a
autobusy)
Vstupné zámek Moritzburg 14,00 eur / rodina (2 dospělí, max. 4 děti 6-15 let)
Parní dráha Lössnitzgrundbahn 13,00 eur / jednosměrně rodina (2 dospělí,
max. 4 děti 6-14 let)

Vlakem na adventní trhy Königstein, Pirna, Drážďany, Míšeň
Zažijte předvánoční náladu
na romantických místech v
sousedním Sasku, jen několik
desítek minut jízdy vlakem od
nás. Auta nechte doma.
Dopřejte si sváteční výlet a
vychutnejte všemi smysly nezapomenutelnou atmosféru
adventních svátků kdekoliv
na železniční trase podél
Labe mezi Děčínem a Míšní.
Vlaky jezdí pravidelně a jsou
příjemně vyhřáté. V historické pevnosti Königstein
zažijete originální atmosféru
adventních trhů vysoko nad
okolní krajinou. Mimo jiné se
zde slavnostně zakrojí 10,16
metrů dlouhá štola. Starověká Pirna překvapí barevným
ohňostrojem či klapotem
podkov koňských spřežení,
která přivezou dětským návštěvníkům spoustou dárků a

voňavých dobrot. Královsky zdobené Drážďany vás již po 577. přivítají nejstarším vánočním trhem „Striezelmarkt“ v Německu. Zde se nad sklenkou dobrého
svařáku scházejí drážďanští a přejí si krásné Vánoce. Ti kdo rádi poznávají nové,
nechť z vlaku vystoupí v romantické Míšni. Pohádková nálada je zde křehká jako
zdejší porcelán. Celé městečko žije časem svátečním. Koštuje se víno místních
vinařů a usrkává horká čokoláda. Večerní zámecká prohlídka se svařákem v ruce
je něco, na co se bude dlouho vzpomínat. A tak pohodlně usedněte do vlakových kupé a plujte noční krajinou vstříc vlastním zážitkům. Krásný čas adventní.
Program adventních trhů:
Pevnost Königstein www.festung-koenigstein.de
Město Pirna www.pirna.de
Město Drážďany www.dresden.de/cs/striezelmarkt/striezelmarkt.php
Město Meissen www.meissner-weihnacht.de
Trasa S1 Děčín – Bad Schandau – Königstein – Pirna – Dresden – Meissen,
vybrané spoje
Děčín hl. nádr. odj.: 08:40h (přestup Bad Schandau)/ 09:20h (přestup Dresden)/
10:40h (přestup Bad Schandau)/ 12:40h (přestup Bad Schandau)/ 14:40h (přestup Bad Schandau) – cesta tam cca. 116 min.
Meissen vlak. nádr. odj.: 14:46h (přestup Dresden)/ 15:18h (přestup Bad Schandau)/ 17:18h (přestup Bad Schandau)/ 19:18h (přestup Bad Schandau) – cesta
zpět cca. 114 min.
Jízdní řády, cena:
Jízdní řády: www.vvo-online.de/cs Celodenní jízdenka Elbe Labe Ticket 400,- Kč
/ 5 osob, platí pro železniční, autobusová a tramvajová spojení.

8. prosince 2011

strana 11

Adventní trhy ve vánočních Drážďanech
Letošní slavnostní nálada v královsky nazdobených Drážďanech je cítit doslova na
každém rohu. Jako by si lidé právě teď, v této nejisté době více uvědomovali potřebu
pospolitosti a tradic. A co více může být tradiční, než vánoční trh „Striezelmarkt“,
který se pořádá již od roku 1434 a je vůbec nejstarším v celém Německu. Pojďme se
tedy naladit na atmosféru přicházející svaté noci.
Vánočních trhů je v Drážďanech celá řada, ale jste-li romantické duše a chcete prožít opravdovou sváteční předvánoční náladu, nehleďte vpravo, vlevo a
zamiřte doprostřed historického města přímo na náměstíčko Neumarkt pod
kostel Frauenkirche. Tady to totiž voní a chutná vůbec nejlépe. A co teprve po
setmění. Vše se rozzáří a vy se rázem ocitnete o pár století zpět. Proslavená drážďanská štola, svařené víno s vůní hřebíčku, opékané klobásy nebo horké jablko
v čokoládě. Každý si tu najde to své. Co se ale moc nezná je výtah, který vás
vyveze až na vrchol kopule kostela Frauenkirche. Snad druhé nejvyšší místo ve
městě. Výhledy odsud jsou doslova nadpozemské.
A jak se do Drážďan vlastně dostat? Autem? Tak na to raději zapomeňte. Kolony na trase, dopravní zácpy ve městě a omezená možnost parkování. Ne, my
pojedeme vlakovými spoji, které jsou pro tuto příležitost posíleny. Drážďany
totiž nebyly během adventu ještě nikdy tak blízko. Doba jízdy z Děčína 50 až 68
minut. Posuďte sami…
Adventní vlakové spoje:
Děčín hl nádraží odjezd: 3., 4., 10. 12. / 8:40h / 9:20h / 10:40h / 12:40h / 14:40h
/ 16:40h
Dresden Hauptbahnhof zpět: 3., 4., 10. 12. / 14:00h / 15:54h / 16:00h / 18:00h /
19:08h / 20:00h
Děčín hl nádraží odjezd: 11., 17., 18. 12. / 8:40h / 9:33h / 10:40h / 12:40h / 14:40h
/ 16:40h
Dresden Hauptbahnhof zpět: 3., 4., 10. 12. / 14:00h / 15:53h / 16:01h / 18:01h /
19:08h / 20:01h

Praktické informace:
Drážďanské adventní trhy www.dresden.de/cs/striezelmarkt/striezelmarkt.php
Jízdní řády: www.vvo-online.de/cs
Celodenní jízdenka: Elbe Labe Ticket 400,- Kč / 5 osob, platí pro železniční, autobusová a tramvajová spojení.

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 19. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 23.11.2011
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 18. RM
Usnesení RM č. 19 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů
z 18. RM předloženou Mgr. Lucií Hankovou,
tajemnicí MěÚ.
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 19 - 02
RM projednala přípravu jednání 8. zasedání
ZM dne 7. 12. 2011 a jeho hlavní program:
- Zpráva finančního a kontrolního výboru
- Plnění rozpočtu, rozpočtová opatření
- Rozpočtové provizorium na rok 2012.
Veřejná služba - Usnesení RM č. 19 - 03
RM bere na vědomí zprávu o veřejné službě
v Krásné Lípě a konstatuje, že ze strany státu
opět nejsou doposud stanovené podmínky
realizace a koordinace veřejné služby po 1. 1.
2012.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 19 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout
pozemky:
p. p. č. 597 část o výměře 708 m2, k. ú. Kyjov
u Krásné Lípy;
p. p. č. 2744/1 část o výměře 230 m2, k. ú.
Krásná Lípa.
Pronájem části p. p. č. 341/3, k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy - Usnesení RM č. 19 - 05
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 341/3,
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy Ludmile Langové,
Praha, U Městských domů 9 z důvodu
stávajícího nájemního vztahu.
Pronájem části p. p. č. 400/2, k. ú. Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 19 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 400/2 o
výměře 500 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
sekání trávy Janu Schlossbauerovi, Krásná
Lípa, Nemocniční 1149/12a.
Pronájem části p. p. č. 3093, k. ú. Krásná

Lípa - Usnesení RM č. 19 - 07
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 3093 o
výměře 125 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zajištění přístupu Oldřichu Hladíkovi, Krásná
Lípa, Nemocniční 28.
Pronájem části p. p. č. 1592/1, k. ú.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 19 - 08
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1592/1 o
výměře 420 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Antonii Mirkové, Krásná Lípa,
Bezručova 15.
Pronájem části p. p. č. 1592/2, k. ú.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 19 - 09
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 1592/2
o výměře 45 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem
uložení a manipulace palivového dřeva
Petru Mikulovi, Krásná Lípa, Bezručova
15 za podmínky, že složené dřevo bude
uloženo minimálně 2,5 m od hranice místní
komunikace.
Pronájem p. p. č. 1085, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 10
RM schvaluje pronájem p. p. č. 1085 o výměře
1012 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem chovu
ryb Petru Dernerovi, Krásná Lípa, Klášterského
1127/2a za cenu 500 Kč/rok za podmínky,
že bude předkládán plán vypouštění ke
schválení.
Pronájem p. p. č. 44/1, k. ú. Vlčí Hora
Usnesení RM č. 19 - 11
RM schvaluje pronájem p. p. č. 44/1 o výměře
172 m2, k. ú. Vlčí Hora Petru Hankovi, Krásná
Lípa, Zahrady 99 a Vlastislavu Hyblbauerovi,
Krásná Lípa, Vlčí Hora 13 za účelem odběru
vody ze studny na výše uvedeném pozemku.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 19 - 12
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 1556/1 o výměře 403 m2, k. ú. Krásná
Lípa p. p. č. 1556/2 o výměře 112 m2, k.
ú. Krásná Lípa a ukládá Vladimíře Doškové

oslovit ostatní vlastníky rekreačního objektu,
zda s prodejem souhlasí.
Prodej p.p.č. 131/3, p.p.č. 131/4
a p.p.č. 131/5
Usnesení RM č. 19 - 13
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p.
č. 131/3 o výměře 204 m2, p.p.č. 131/4 o
výměře 38 m2 a p. p. č 131/5 o výměře 8 m2,
vše k. ú. Vlčí Hora Ing. Arch. Martině Bártové
a Ing. Martinovi Bártovi, Praha 10, Vršovické
náměstí 4/1012 z důvodu zachování pozemků
pro potřeby města.
Prodej části p. p. č. 13/17, k. ú. Zahrady
Usnesení RM č. 19 - 14
RM doporučuje ZM neschválit prodej části
p. p. č. 43/17 o výměře 36 m2, k. ú. Zahrady
dle předloženého návrhu Ústeckému kraji Ústí
nad Labem.
Prodej části p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 15
RM doporučuje ZM neschválit prodej
požadované části p. p. č. 239, k. ú. Krásná Lípa
pro výstavbu trafostanice ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín.
Prodej p. p. č. 1931/17, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 16
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
1931/17 o výměře 331 m2, k. ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Ing. Jaroslavu a
Jaroslavě Škaroupkovým, Praha, Donovalská
1760/37 za cenu 28 170 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Prodej p. p. č. 1373/2, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 17
RM doporučuje ZM neschválit prodej p. p. č.
1373/2, k. ú. Krásná Lípa firmě Relax Area,
s. r. o. Praha.
Směna pozemků
Usnesení RM č. 19 - 18
RM doporučuje ZM schválit směnu p. p. č.

594/2 o výměře 803 m2, p. p. č. 596 o výměře
457 m2, p. p. č. 1058/1 o výměře 283 m2, p.
p. č. 585/2 o výměře 930 m2, p. p. č. 586/2
o výměře 1116 m2, p. p. č. 586/1 o výměře
885 m2, p. p. č. 585/1 o výměře 518 m2, p. p.
č. 1058/2 o výměře 239 m2, p. p. č. 589/1 o
výměře 361 m2, p. p. č. 588 o výměře 1752 m2
a část p. p. č. 1057/2 o výměře 481 m2, vše k.
ú. Krásný Buk za p. p. č. 2136/1 o výměře 6720
m2 a p. p. č. 2136/5 o výměře 1229 m2, vše
k. ú. Krásná Lípa s Petrem Dastychem, Krásná
Lípa, Komenského 11. Náklady se směnou
spojené uhradí směňující rovným dílem.
Směna části p. p. č. 1038 a 1141, vše k. ú.
Krásný Buk - Usnesení RM č. 19 - 19
RM vyhlašuje záměr obce směnit část p. p. č.
1038 a část p. p. č. 1141 vše k. ú. Krásný Buk
za část p. p. č. 538/1, k. ú. Krásný Buk dle
předloženého návrhu.
RM ukládá V. Doškové vyzvat sousední
vlastníky k vypořádání pozemků dle
skutečného stavu.
Bezúplatný převod části p. p. č. 321, k. ú.
Krásná Lípa - Usnesení RM č. 19 - 20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
části p. p. č. 321 o výměře 18 m2, k. ú. Krásná
Lípa Ústeckému kraji Ústí nad Labem v rámci
vypořádání pozemků u Infocentra.
Bezúplatný převod p. p. č. 261/38 k. ú.
Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 19 - 21
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný
převod p. p. č. 261/38 o výměře 320 m2, k.
ú. Kyjov u Krásné Lípy od Zdeňka a Jaroslavy
Nedvídkových, Děčín, Wolkerova 91/22 do
majetku města za podmínky, že náklady s
převodem spojené uhradí účastníci rovným
dílem.
Převod p. p. č. 651, 643, 642, 653 a 644/1,
vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy
Usnesení RM č. 19 - 22
RM bere na vědomí vyjádření Správy
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Národního parku České Švýcarsko k nabídce
převodu p. p. č. 651, p. p. č. 643, p. p. č. 642,
p. p. č. 653 a p. p. č. 644/1, vše k. ú. Kyjov u
Krásné Lípy.

41,12 Kč/m2). Kauce 5 000 Kč + 3 nájmy při
podpisu nájemní smlouvy. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.

Zábor veřejného prostranství
Usnesení RM č. 19 - 23
RM schvaluje vrácení kauce v plné výši a
vrácení části poplatku za užívání veřejného
prostranství pro stavbu lešení a zábor
parkovacích míst ve výši 2 670 Kč firmě
KLEMPÍŘSTVÍ NOVÁK, Havlíčkova 3391,
Varnsdorf z důvodu ukončení a předání opravy
střešního pláště na objektu Křinické náměstí
čp. 14/16.

Byty - pronájem - byt č. 22, Krásná Lípa,
Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 19 - 30
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 22,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 v tomto
pořadí:
1. Jiří Špicar bytem Jičín, Palackého ul.,
dlouhodobě bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1090/4a,
2. Jan Vašátko bytem Krásná Lípa, Nemocniční
1062/26,
Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 19 - 24
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2006/25/27 - 94 na byt č. 12,
Krásná Lípa, Studánecká 564/16 s Janem
Petrem k 31. 12. 2011 za podmínky, že
nejpozději k 31. 12. 2011 bude uzavřena
od 1. 1. 2012 nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu. V opačném případě skončí
nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 31.
1. 2012.
Byty - ukončení nájemní smlouvy
Usnesení RM č. 19 - 25
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy č. 2011/25/29 - 249 na byt č. 11,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s Martinou
Havlinovou k 31. 1. 2012 za podmínky, že
nejpozději k 31. 1. 2012 bude uzavřena
od 1. 2. 2012 nájemní smlouva s novým
nájemníkem bytu. V opačném případě skončí
nájem bytu uplynutím výpovědní doby k 29.
2. 2012. RM schvaluje vrácení kauce v případě,
že k době ukončení nájmu budou splněny
všechny podmínky uvedené v Dohodě o kauci.
Byty - přechod nájmu bytu
Usnesení RM č. 19 - 26
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 5, Krásná
Lípa, Masarykova 993/2 Dagmar Švecové
bytem Benešov nad Ploučnicí, Palackého
396 na Martina Švece bytem Krásná Lípa,
Masarykova 993/2. RM schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 5, Krásná Lípa,
Masarykova 993/2 s Martinem Švecem,
Krásná Lípa, Masarykova 993/2 od 1. 12. 2011
na dobu určitou do 30. 11. 2013.
III. Různé
Klub českých turistů - smlouva o výpůjčce
Usnesení RM č. 19 - 27
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
kamenů s Klubem Českých turistů o. s., Krásná
Lípa, Nemocniční 1062/26, dle předloženého
návrhu.
Smlouva o smlouvě budoucí
Usnesení RM č. 19 - 28
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o spolupráci města Krásná Lípa a Klubu
českých turistů Krásná Lípa, IČ: 44222378,
Nemocniční 26, Krásná Lípa ve věci realizace
projektu Obnovení památníku padlých občanů
obce Zahrady v I. světové válce na p. p. č. 43/9.
Byty - vyhlášení k pronájmu - byt č. 11,
Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6
Usnesení RM č. 19 - 29
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č.
11, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. Byt I.
kategorie o velikosti 1+1 (cca 30 m2, sazba

Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa,
Křinické náměstí 6/11
Usnesení RM č. 19 - 31
RM neschvaluje pronájem bytu č. 2, Krásná
Lípa, Křinické náměstí 6/11 Heleně Mikové
bytem Krásná Lípa, Frindova 214/14.
Prodej p. p. č. 1078/2, 1079 a 1081/4
Usnesení RM č. 19 - 32
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č.
1078/2 o výměře 1581 m2, p. p. č. 1079 o
výměře 856 m2 a p. p. č. 1081/4 o výměře 760
m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení
zahrady Markétě a Liboru Královým, Krásná
Lípa, Lidická 971/9 za cenu 50 000 Kč za
podmínky, že před podpisem smlouvy bude
vyřešeno případné odstranění dřevin. Kupující
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Střechy, ploty, fasády 2011
Usnesení RM č. 19 - 38
RM schvaluje výplatu příspěvků jednotlivým
žadatelům, dle předloženého seznamu.
Uvedení žadatelé splnili k dnešnímu dni
podmínky pro výplatu příspěvku v roce 2011.
Bezúplatný převod části p. p. č. 2984/3
k. ú. Krásná Lípa - Usnesení RM č. 19 - 39
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
části p. p. č. 2984/3 o výměře 4 m2, k. ú. Krásná
Lípa od Ústeckého kraje Ústí nad Labem v
rámci vypořádání pozemku u infocentra.
Havarijní pojištění vozidel města
Usnesení RM č. 19 - 40
RM schvaluje dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
č. 2268049365 o havarijním pojištění vozidel PARTNER H 59 Kooperativa pojišťovna, a. s. dle
předloženého návrhu.
Stavby partnera projektu v centru města
Usnesení RM č. 19 - 41
RM projednala aktivity firem skupiny Lípa
Development, a. s. i z hlediska partnera
projektu a aktuální stav výstavby projektu
Lípa Centrum (Aparthotel) a rekonstrukce
vnějších částí přístavku Továrny a ukládá
starostovi města projednat současný stav při
jednání zastupitelstva města.
Kostka Krásná Lípa, p. o. - vnitřní
předpisy - Usnesení RM č. 19 - 42
RM schvaluje změnu Směrnice pro stanovení
odpisového plánu příspěvkové organizace
Kostka Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.

Prodej p. p. č. 589, k. ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 33
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 20-16
ze dne 10. 12. 2009 o prodeji p. p. č. 589, k. ú.
Krásná Lípa Stanislavu Markovi, Krásná Lípa,
Varnsdorfská 62 z důvodu nezájmu žadatele.

Směrnice č. 2 - Usnesení RM č. 19 - 43
RM schvaluje změnu směrnice č. 2 Dlouhodobý
majetek, odpisování, opravné položky k
dlouhodobému majetku města Krásná Lípa
dle předloženého návrhu.

Odkoupení p. p. č. 2751/10, k. ú. Krásná
Lípa - Usnesení RM č. 19 - 34
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č.
22-17/2010 o odkoupení p. p. č. 2751/10,
k. ú. Krásná Lípa od Ivety Wrobelové a Jiřiny
Čechové z důvodu nezájmu žadatele.

Odpisování dlouhodobého majetku
města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 19 - 44
RM doporučuje ZM schválit rovnoměrný
způsob odpisování dlouhodobého majetku
města Krásná Lípa a doporučuje ZM pověřit
RM schválením odpisového plánu města
Krásná Lípa pro rok 2012.

Rozdělení pozemků
Usnesení RM č. 19 - 35
RM schvaluje rozdělení p. p. č. 251/1 a p. p.
č. 1523, vše k. ú. Vlčí Hora dle předloženého
návrhu.
Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR
o pozemky u T klubu v ul. Nemocniční
Usnesení RM č. 19 - 36
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním
žádostí Pozemkovému fondu ČR, bezúplatný
převod stavební parcely č. 1294 a úplatný
převod části pozemku p. č. 1294, oba
k.ú. Krásná Lípa, u budovy T klubu v ulici
Nemocniční, dle předloženého grafického
návrhu.
Požadavek na proplacení nákladů
Usnesení RM č. 19 - 37
RM doporučuje ZM neproplácet panu
Jaroslavu Pohlovi náklady ve výši 6 080 Kč
na opravu mostku, sloužícího jako přístup k
objektu Dlouhý Důl 15 s tím, že vodoteč ani
mostek není ve správě, respektive v majetku
města Krásná Lípa.

Jmenování komise pro výběrové řízení
na realizaci zakázky Kanalizace Krásná
Lípa. - Usnesení RM č. 19 - 45
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek na realizaci veřejné
zakázky Kanalizace Krásná Lípa ve složení:
Ing. Jiří Rous, Mgr. Milan Sudek, Josef Myšák,
Karel Mareš, RNDr. Ivana Preyová, Jiří Vích, Jan
Kolář.
RM zároveň jmenuje náhradníky: Petr Oliva,
Jiří Podhorský, Mgr. Petr Hořeňovský, Petr
Novák, Miroslav Řebíček, Jakub Juda, Jana
Doležalová.
RM jmenuje administrátorem akce Ing.
Tomáše Hejla, pověřeného zástupce firmy
Allowance, s. r. o., Praha.
Komise bude zároveň plnit funkci komise
pro otevírání obálek s nabídkami pro výše
uvedenou zakázku.
Prevence kriminality 2012
Usnesení RM č. 19 - 46
RM doporučuje ZM schválit příspěvek
30 000 Kč p. o. Kostka Krásná Lípa na realizaci
projektu Prevence kriminality v roce 2012

za podmínky dodržení metodiky programu
Prevence kriminality.
Amari - podpora terénní práce 2012
Usnesení RM č. 19 - 47
RM doporučuje ZM schválit příspěvek 100
000 Kč p. o. Kostka Krásná Lípa na realizaci
projektu Amari - podpora terénní práce v roce
2012 za podmínky dodržení metodiky Rady
vlády pro záležitosti romské menšiny.
Inventarizace majetku města Krásná
Lípa pro rok 2011 - Usnesení RM č. 19 - 48
RM schvaluje složení DIK (dílčí inventarizační
komise) k provedení řádné inventarizace
majetku města na MěÚ- Terenní práce-AMARI
poradna v tomto složení: předseda Jiřina
Chroustovská, členové Štěpánka Kopsová a
Jana Doležalová a ukládá DIK v tomto složení
provést k 31. 12. 2011 řádnou inventarizaci
majetku.
Žádost o poskytnutí prostor kulturního
domu - Usnesení RM č. 19 - 49
RM schvaluje prominutí úhrady nákladů za
poskytnutí prostor kulturního domu Klubu
českých turistů o. s., Krásná Lípa, Nemocniční
1062/26 na akci 30 let založení KČT.
Program kina a plán akcí v KD na prosinec
2011 - Usnesení RM č. 19 - 50
RM bere na vědomí program kina a plán akcí v
KD na prosinec 2011.
Provozní řád kulturního domu
Usnesení RM č. 19 - 51
RM schvaluje Pravidla provozu kulturního
domu dle přílohy.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 19 - 52
RM schvaluje zápis do kroniky města
předložený kronikářem Ivanem Jaklem za
měsíc říjen 2011, dle předloženého návrhu.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- žádost Ing. Pavla Bendy o podporu ve věci
sloučení Správ NPČŠ a CHKO Labské
pískovce,
- pohledávky k rozpočtovým příjmům města
k 30. 9. 2011,
- petice na podporu Ústeckého balíčku
legislativních změn,
- oznámení zahájení řízení o nařízení
nezbytných úprav stavby vodního díla přítok Křinice u p. Malinové,
- dopis, zaslaný občanům jako odpověď
na jejich žádost ve věci zástavby RD v ulici
Křižíkova.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání komise výstavby a životního
prostředí ze dne 1. 11. 2011,
- zápis z jednání kulturní komise ze dne
1. 11. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské
záležitosti ze dne 7. 11. 2011,
- zápis z jednání finančního výboru ze dne
9. 11. 2011,
- zápis z jednání komise pro hospodaření
s byty.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart
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