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Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 1. března
INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK
Čtvrtek 16. února

4,- Kč

Zastupitelstvo se věnovalo především investicím
Poslední, deváté, zasedání Zastupitelstva města
Krásná Lípa bylo věnováno především plánovaným
investičním akcím.
V úvodní části se nejprve projednala Zpráva o plnění úkolů z předchozího jednání ZM. Nejvíce prostoru bylo věnováno nejasnému vyplácení kompenzací obcím za ušlý příjem z daně z nemovitosti u
původně hospodářských lesů, které jsou dnes součástí Národního parku České Švýcarsko. Zastupitelstvo uložilo Radě města se tímto dále zabývat a
připravit zprávu pro příští zasedání.
Dále se projednal a odsouhlasil prodej bytového
domu ve Frindově ulici č. 979/4 Stavebnímu bytovému družstvu občanů Průkopník, Varnsdorf za
cenu 1,5 mil. Kč. Stávající nájemníci se tak ve většině stanou členy družstva, kdy uhradí členský podíl
ve výši poměrné části kupní ceny. Stejný model se
již v minulosti osvědčil při prodeji bytů v sídlišti v
Nemocniční ulici.
V dalších bodech se pak projednal výběr zhoto-

vitele a Smlouva o dílo s ním, ve věci vybudování
2. etapy kanalizace. Zároveň se projednal rozpočet,
předpokládaná výše dotace a nutný vlastní podíl
na financování akce.
V závěru byl poté schválen záměr vyhlásit veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek bude věnován na probíhající
generální opravu a elektrifikaci varhan v krásnolipském kostele sv. Máří Magdalény.
Zajímavostí je, že ve všech projednávaných usneseních zastupitelé hlasovali jednohlasně pro, s
výjimkou jednoho zdržení se hlasování při projednání Zprávy o plnění úkolů a u prodeje pozemku
ČEZ, a. s. pro další trafostanici ve Smetanově ulici.
Po ukončení zasedání následoval seminář zastupitelů k přípravě rozpočtu a k investičním aktivitám
společností Petra Pudila ve městě.
K dalšímu jednání se zastupitelé sejdou v březnu a
na programu bude především schválení rozpočtu
města na rok 2012.
(J. Kolář)

Sakrální památky Krásné Lípy si prohlédněte
i na webu města
Město Krásná Lípa v minulých letech inventarizovalo drobné sakrální památky ve svém
správním území. Pro zajímavost Vám město na
svých webových stránkách www.krasnalipa.cz
nebo na (http://maps.google.cz/maps/ms?msid=202894291378887459672.0004b6cb514be79fd363c&msa=0&ll=50.922515,14.419212&s
pn=0.063628,0.066776) nabízí seznam drobných

sakrálních památek na území Krásné Lípy, Krásného Buku, Zahrad, Kyjova u Krásné Lípy a Vlčí Hory. V
seznamu najdete celkem 60 památek barevně rozlišených podle vlastníka spolu s fotografií a polohou na mapě. Příběhy a osudy řady z nich zachytila
zajímavým způsobem Natalie Belisová ve své knize
Putování po duchovním panství Krásnolipska.
(r)
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UPOZORNĚNÍ

Svoz separovaného odpadu
Nejbližší svoz separovaného odpadu se uskuteční v
pondělí 27.2. 2012 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
1.3. 2011 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 12.3. 2012 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 15.3. 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
Hlídání dětí
tel:777 291 359
Odlehčovací služba
tel:777 291 359
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

Finanční odbor MěÚ Krásná Lípa vyzývá občany a rekreanty k úhradě poplatku ze psů, pronájmu z
pozemků, ročních plateb poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Krásná Lípa /dále jen poplatek za odpad/
se splatností 31. 3. 2012.
Způsob platby: buď v hotovosti v pokladně MěÚ Krásná Lípa
pokladní hodiny:
Po,Stř 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Pá
8:00 - 11:30
nebo bezhotovostně na účet města Krásná Lípa:
1) pro zasílání poplatku za odpad ČSOB, a.s. 109634816/0300
2) pro zasílání poplatku ze psů, platby za pronájem pozemků Poštovní spořitelna, a.s.
193582042/0300.
Pro identifikaci platby je zapotřebí vyplnit přidělený variabilní symbol, který je uveden na platebním
výměru, popř. ve smlouvě.

SMLOUVY O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
Upozorňujeme obyvatele, že je potřeba platnost smluv o nájmu hrobového místa prodloužit a uhradit
poplatek na další období. Tyto záležitosti lze vyřídit v úřední dny (pondělí, středa, pátek) na finančním
odboru Městského úřadu Krásná Lípa.
Děkujeme za pochopení.

Stomatologická pohotovost - Ordinační hodiny 8:00 - 11:00
- 18. – 19. 2. 2012 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 25. – 26. 2. 2012 MUDr. Sýkorová Zdena, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 210
- 3. – 4.3. 2012 MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, tel.: 412 510 154
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
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:
Ještě k přestupkům v dopravě (§ 125c zákona č. 361/82000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění od 1. srpna 2011)
Odpověď:
Pokuta od 2 500 do 5 000 Kč se uloží osobě, která
• překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/hod a více nebo mimo obec o 30 km/hod a více
(lze uložit na místě blokovou pokutu do 2.500 Kč),
• nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit (lze uložit na místě blokovou pokutu
do 2.500 Kč),
• neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví
vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce
přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na
místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a
couvání (lze uložit na místě blokovou pokutu do 2.500 Kč),
• nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě (lze uložit na místě
blokovou pokutu do 2.500 Kč),
• vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno (lze uložit na místě blokovou pokutu do
2.500 Kč),
• poruší omezení jízdy některých vozidel (lze uložit na místě blokovou pokutu do 2.500 Kč),
• při dopravní nehodě neprodleně nezastaví vozidlo, neohlásí dopravní nehodu policistovi (když
měla), neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo
účast na dopravní nehodě, nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně
nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní
nehody.
Blokovou pokutu lze však uložit jen za podmínky, že některý z těchto přestupků nebyl v posledních
12 po sobě jdoucích měsících již spáchán.
Pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč se uloží osobě, která
• při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení (lze uložit blokovou pokutu do 1.000 Kč),
• překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/hod nebo mimo obec o méně než
30 km/hod (lze uložit blokovou pokutu do 1.000 Kč),
• jiným jednáním, než které je uvedeno výše, nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v zákoně o
provozu na pozemních komunikacích (lze uložit na místě blokovou pokutu do 2.000 Kč); od uložení
sankce lze v tomto posledním případě upustit, pokud k nápravě postačí projednání takového
přestupku.
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Aby ve městě nemusely přibývat popelnice s krásným
prasátkem přinášíme přehled:

Kam s odpadem v Krásné Lípě
TYP ODPADU

Běžný směsný odpad

Vytříděné složky
domovního odpadu
ZDARMA

Velkoobjemový odpad

Nebezpečný odpad

Suť a nepoužitý stavební
materiál
Odpad z údržby zeleně
ZDARMA

PŘÍKLAD

NÁDOBA, SBĚRNÉ MÍSTO
1. Plastové nebo kovové
popelnice a kontejnery u
Nevratné obaly od potravin, domů
popel, smetí, kuchyňský
2. Bílé plastové pytle s
odpad apod.
označením MP
3. TS města
1. Barevné pytle firmy ProEKO
Varnsdorf odkládané na
Sklo, papír, nápojové kartony, svozovou trasu odvoz každý
plasty, polystyren, kovy, textil lichý čtvrtek
2. barevné sběrné kontejnery
a SD / TS města
Starý nábytek, televize,
lednice, sporáky a ostatní
SD / TS města – Pletařská
elekrtoodpad, koberce, pneu- ulice
matiky apod.
Autobaterie, zbytky barev,
ředidel, hnojiv, kyselin, louhů Sběrný dvůr Technických
a obaly od těchto látek,
služeb města – Pletařská ul.
zářivky, fotochemikálie
Staré léky, kapky, dezinfekční Lékárna na náměstí
prostředky apod.
Monočlánky, baterie, kompaktní úsporné zářivky, výbojky, TS-města, vstupní hala MěÚ
svět.zdroje s LED diodami
Zbytky z rekonstrukce domů, Sběrný dvůr Technických
demolic objektů
služeb města – Pletařská ul.
Posekaná tráva, odvoz listí,
Vlastní komposty
plevel, zbytky z prořezávek,
na zahradách, TS města
štěpkování

Otevírací doba sběrného dvora Technických služeb:
Pondělí 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Středa 7:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 14:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00
Sobota 8:00 – 11:00 - sudá sobota
Podrobné informace získáte na MěÚ tel.: 412 354 833 nebo na TS města tel: 412 354 348

Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení = zdarma
V areálu technických služeb města je od 1. 1. 2011 zřízeno místo zpětného odběru použitého elektrozařízení. Tato služba je bez poplatku, pokud odevzdáte vysloužilé elektrozařízení kompletní:
- kuchyňské spotřebiče včetně chladniček, mrazáků,…
- malé domácí spotřebiče (žehličky, mikrovlnky, vysavače, fény,.)
- výpočetní a telekomunikační technika (monitory, PC, spotřební elektronika, hračky, malé el.stroje,..)
- nově červené kontejnery na malé elektrospotřebiče = stanoviště těchto kontejnerů:
ulice PIVOVARSKÁ, NEMOCNIČNÍ u potravin a DOUBICKÁ

Kostka Krásná Lípa, p. o.
přijme nové zaměstnance
1201 – PRACOVNÍK/ce S DĚTMI A
Komunitní MLÁDEŽÍ V T-KLUBU
centrum 1202 – DOBROVOLNÍKY KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
DOBROVOLNICE
1203 – IT TECHNIK
1204 – PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA
1205 – VEDOUCÍ/ho PRACOVNÍ PRAXE
Uchazeč podá písemnou přihlášku
do 29. 2. 2012 na adresu
Kostka Krásná Lípa, p. o., Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa nebo kc@krasnalipa.cz.
Bližší informace lze získat na adrese http://
kostka.krasnalipa.cz nebo kostka@krasnalipa.cz.
(Volfová Hana)

VZPOMÍNKA
2. března uplyne 10 let od úmrtí pana Jaroslava
Horáka. Ti, co ho znali, ať věnují tichou
vzpomínku. Manželka Zdena s rodinou.

Veřejné projednání
konceptu nového
územního plánu
Město Krásná Lípa má v současnosti platný územní
plán, který vznikl v letech 1994 – 1998. A ten již v
mnoha ohledech nevyhovuje a je zastaralý. Navíc
v řadě ohledů spíše rozvoj města omezuje a brzdí.
Například v individuální bytové výstavbě mnozí
lidé naráží na problémy spojené s různými a stále
se měnícími výklady příslušných úřadů. Stejně tak
je limitována i radnice, popř. podnikatelé ve svých
rozvojových programech.
Potřeby společnosti se mění a nově připravovaný
územní plán by je měl zohlednit. Po měsících, či
spíše dvou letech příprav, je připraveno projednání
konceptu nového územního plánu. To se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 15:30 hod. v sále Kulturního domu v Krásné Lípě. Zveřejnění probíhá
prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce
MěÚ Krásná Lípa. Související dokumenty jsou zveřejněny i na www.krasnalipa.cz.
(r)

Novou koncepci
cestovního ruchu
turisté vítají
Rozšíření sítě značených turistických cest, kratší a
lehčí turistické cesty, zkvalitnění sítě cyklistických
stezek, či zatraktivnění veřejné dopravy. S tím vším
a mnohým dalším počítá nová koncepce cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska, kterou
společně zpracovaly obecně prospěšná společnost
České Švýcarsko a agentura SPF Group Ústí nad
Labem.
Její zpracování přivítali především turisté. „Samozřejmě nejvíce se nám líbí rozšíření sítě značených
turistických cest. Návštěvníci se díky nim rozptýlí
po větším území, čímž se nebude zatěžovat pouze
jedna cesta na jednom území. Podobně tomu bylo
před sto lety, kdy v kraji turistika vrcholila. Cesty
sice nebyly značeny, ale mohlo se chodit po všech.
S parkem vznikla hraniční pásma a například v první zóně se smí pouze po značených cestách, jichž
ale není mnoho a to není úplně turisticky zajímavé,“ řekl předseda krásnolipského klubu českých
turistů Václav Hieke. Ten také vítá, že nová koncepce cestovního ruchu v regionu počítá i s dopravní
obslužností, požadavek turistů splňuje i plánovaná
tak zvaná nová hřebenovka, která má na vyznačených trasách vybudovat nouzová nocoviště a odpočívadla. „Je jen dobře, že by to mělo fungovat i
u nás, vždyť podobné se plánuje v Krkonoších, na
Šumavě, či v Podyjí,“ pochvaluje si Václav Hieke,
který věří, že nové návrhy by mohly pomoci turismu v regionu.
Zpracování nové koncepce cestovního ruchu s
výhledem až do roku 2020 si vyžádal vývoj cestovního ruchu v Českém Švýcarsku a zásadním pro
vytvoření nové koncepce bylo především to, že se
nepotvrdily pesimistické předpovědi, které tvrdily,
že růst návštěvnosti Českého Švýcarska bude ohrožovat přírodní dědictví regionu a návštěvníky tak
bude nutné regulovat.
(vik)
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Beruškový karneval byl v pohybu
od začátku do konce!
Na začátku února bylo jedno úterní dopoledne v
mateřském centru Beruška ještě o něco veseleji než
obvykle. Sešly se tu pohádkové postavičky, zvířátka a další masky, protože se konal dětský karneval.
Pro některé děti to bylo poprvé a jiné to znaly už
z minulých let. To byly hlavně ty „velké“ děti, které
znají Berušku z vlastní zkušenosti z dřívější doby.
Vzaly si v úterý ve školce „volno“ a doprovodily své
mladší sourozence. Společně si užili soutěžení s balónky, chůdami, opičí dráhou, bublifukem, zachytali
si ryby a spoustu další zábavy. Nechyběla ani svačinka, za kterou můžeme poděkovat maminkám,
které doma napekly a dobroty přinesly. Na závěr
si dali organizátoři téměř neřešitelný úkol – pořídit
hromadnou fotografii. Pytel blech by se možná vyfotil snadněji, ale nakonec se podařilo foto i s nejmladším účastníkem miminkovského věku. Všem
to opravdu moc slušelo! Před polednem odcházely

Mráz nemráz: bruslilo
se i sáňkovalo

děti se svými maminkami a babičkami příjemně
unavené, aby si doma po obědě spokojeně po těch
výkonech zdřímly.
(Lada Hrnečková, Dana Caklová)

Mrazy růstu ledopádů svědčí

Pořádně zavázat brusle a jdeme, hokej hraný na zamrzlém rybníce je prostě to nejlepší, čím se v zimě
zabavit. A že mrzne až praští? To nevadí, vlastně je
to dobře. Led je po letech tvrdý, jak dlouho už nebyl a kdo by ho při té fajn hře vůbec vnímal.
Další super zimní zábavou je sáňkování. Děti v Krásné Lípě měly o víkendu možnost si v této disciplíně
i zazávodit při tradiční sáňkyjádě, která se tu organizuje pravidelně již devátým rokem. Jezdilo se
na čas z kopce, menší byli rychlejší než ti větší, ale
všichni, bez rozdílu, byli ochotni pro nejlepší výsledek udělat maximum. A tak se zkoušelo, jak si vůbec na sáňky či boby sednout co nejlépe, aby odpor byl co nejmenší. Legrace při tom bylo spousty a
kousek této zábavy si nenechali ujít ani rodiče, kteří
se k tradičním zimním hrátkách rovněž připojili.
Mráz nemráz, krátké pololetní prázdniny si děti i
rodiče tentokrát prostě užily.
(vik)

Velké rampouchy zvané lidově ledopády díky trvajícím mrazům rychle dorůstají. Navzdory teplému
lednovému počasí proto ani letos nebudou turisté
o tuto hojně navštěvovanou zimní pozoruhodnost
Českého Švýcarska ochuzeni. Atraktivní ledopády
se nacházejí především v okolí osad Brtníky a Kyjov
u Krásné Lípy. Pro lepší orientaci návštěvníků nainstalovala strážní a informační služba národního
parku v terénu dočasné ukazatele, které zájemce
dovedou k nejzajímavějším ledovým útvarům. Přístup k ledopádům je letos poměrně pohodlný, sněhová pokrývka není příliš vysoká. Návštěvníci však
musí počítat se zledovatělými úseky cest i s velmi
nízkými teplotami ve skalnatých údolích národního
parku. Kvalitní oblečení i obuv jsou nezbytností.

Schrödingerův institut pro Šluknovský výběžek
zahajuje činnost
Z iniciativy Biskupství litoměřického je zřizován
Schrödingerův institut pro Šluknovský výběžek,
který navazuje na zkušenosti získané v rámci činnost Akademie příslibu, jež funguje při Biskupském
gymnáziu ve Varnsdorfu. Institut by měl podporovat výchovnou, vzdělávací, kulturní, sportovní
a zájmovou činnost, má vést k prevenci sociálně
patologických jevů, nabízet prostor pro spontánní
činnosti. Schrödingerův institut má poskytovat pedagogickou, pastorační, metodickou a materiální

pomoc lidem žijícím ve Šliknovském výběžku. Se
vznikající aktivitou seznámil starosty obcí a měst
regionu ředitel Biskupského gymnázia Jiří Čunát na
společném setkání 26. ledna 2012. Jiří Čunát přijal
následně pozvání do Krásné Lípy, kde se seznámil s
našimi aktivitami v sociální oblasti, s prací Komunitního centra a činností Kostky Krásná Lípa. Podrobnosti k: Schrödingerův institut a Akademie příslibu.

VÍTE, ŽE...
...krásnolipské náměstí zkrášlovala od roku 1879
kašna? Její chrliče vody měly tvar lvích hlav, zdobily
ji motivy lipovích ratolestí a socha Austrie, jejímž
autorem byl krásnolipský sochař Leopold Zimmer.
Alegorie Austrie, jako patronky Rakouska, bývá
zobrazována většinou jako ženská postava, ve starším období může mít v ruce žezlo, u sebe prapor s
rakouskou orlicí, případně se může opírat o štít s rakouskou orlicí, někdy může držet v ruce kříž. To vše
spíše ve starší době 18. století, v 19. století Austrie
držívá v levé ruce štít
a v pravé ruce vavřínový věnec. Kašna byla z krásnolipského náměstí odstraněna v rámci regulace toku
Křinice v roce 1964.
(Václav Hieke)

(r)

Pozor na nebezpečný
led
Tak jako každý rok, i letos krásnolipští rybáři na některých rybnících prosekávají otvory do ledu, aby
zlepšili životní podmínky ryb a vodních organizmů.
Děje se tak v souladu se zákonem o ochraně přírody. Vysekané otvory jsou sice označeny větvemi,
ale ty může nenechavý, nebo všetečný člověk odstranit, nebo se tak může stát vlivem povětrnostních podmínek a slabým ledem a sněhem pokrytý
otvor může zůstat neoznačený.
Rázem se takové místo stává smrtící pastí, protože
po vstupu následuje proboření a v krajním případě
utonuti. Poučte prosím své děti a zamezte možnému neštěstí.
(Vladislav Vencko, MO ČRS Krásná Lípa)
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Publikujte s námi
České Švýcarsko, o.p.s. provozujee na adrese akce
akce.
ceskesvycarsko.cz Kulturní kalendář akcí konaných
v regionu Českého Švýcarska. Tento kalendář má
denní návštěvnost kolem jednoho tisíce uživatelů. Kromě toho jsou akce zobrazovány i na dalších
webech, jako například Brána do Čech, facebook,
Twitter, či Krásnolipsko.cz. Akce z vašeho okolí
nebo vámi pořádané akce je tedy možné zobrazovat i na našem webu. Publikovat akce v Kulturním

(po registraci), nebo
kalendáři můžete samostatně
sa
zasláním pozvánky na adresu aktuality@ceskesvycarsko.cz. Současně si můžete kalendář umístit i na
Vaše stránky, kde si díky snadnému uživatelskému
rozhraní můžete nadefinovat vzhled i vlastnosti
zobrazovaných akcí. Ukázku takového kalendáře si
můžete zobrazit i stránkách města www.krasnalipa.
cz kliknutím na odkaz „Kalendář akcí v Krásné Lípě
a okolí“ v pravém sloupci.
(r)

FOTOUSOUTĚŽ - Dnes
a včera Krásné Lípy

Oficiální zahájení provozu tratě Bakov – Česká Lípa
bylo 14. listopadu 1867. Přesto, že se původně počítalo se zprovozněním celé tratě až do Rumburku,
museli si cestující ještě počkat. V dubnu 1868 byla
položena kolej mezi Českou Lípou a Rumburkem a
až v říjnu byla dráha dokončena včetně stanic drážních domků. Po kolaudaci 16. ledna byl na trati zahájen provoz. V létě roku 1901 zahájila stavební firma Schön a Wesely práce na odbočce Krásná Lípa
– Panský. Trať vedoucí poklidnou pahorkatinou
pod Vlčí horou byla zprovozněna 29. října 1902.

Po
budeme
opět
P celý
lý letošní
l t š í rokk vám
á b
d
ět přinášet
ři áš t fotof t
grafie města, jeho objektů, ulic a zákoutí. Tentokrát
však půjde o fotografie ze současnosti. Vaším úkolem bude fotografii určit a co nejpřesněji odpovědět na danou otázku. Cílem nové soutěže je hlubší
poznání našeho města. Pro tři nejúspěšnější řešitele z každého kola a dva vylosované méně úspěšné
je připravena zajímavá cena. Jedno kolo soutěže
trvá tři měsíce, první oceněné výherce oznámíme
19. dubna.
Správné odpovědi zasílejte na adresu krasnolipskyvikyr@seznam.cz. 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.
Otázka: K čemu sloužil objekt na obrázku a co
symbolizují sochy v průčelí stavby?

Křížová chodba rumburské Lorety nabízí výstavu
fotografií Českosaské Švýcarsko – krajina tajemství.
Více než dvě desítky velkoformátových snímků
Zdeňka Patzelta přibližují podmanivou krajinu Českého a Saského Švýcarska, jsou na nich zachycena
tajemství ranních a večerních proměn světla i nálad
ročních období. Barevné snímky o rozměrech 70 x
50 cm jsou v ambitu Lorety v Rumburku k vidění od
úterý do soboty, mezi 9:00 až 16:00 hodin. Vstupné
je 30 a 15 Kč. Výstava potrvá do 28. 3. 2012.
Ráno pod Růžovským vrchem od Zdeňka Patzelta

Program kina Krásná Lípa
ÚNOR - BŘEZEN

Obecně
Ob ě prospěšná
ěš á společnost
l č t České
Č ké Švýcarsko
Š ý k
Vás zve na poutavé vyprávění Jiřího Raka doplněné promítáním zajímavých fotografií „1000 dní v
Rusku mezi Kaliningradem a Sibiří aneb to jste ještě neviděli“, které se koná 8. března 2012 od 17.30
hod. v Domě Českého Švýcarska. Vstupné je dobrovolné.

S Masopustem
do Starých Křečan
FS Lužičan
užičan zve 18.února
18 února 2012 na Masopust do StaS
rých Křečan. Odjezd autobusu z náměstí ve 14.30
hod. Od 17.00 hod. bude ve starokřečanském kulturním domě Maškarní bál. Odjezd autobusu do
Krásné Lípy mezi 23:00 a 24:00 hod.

Kresby dětí
z terezínského ghetta
ve šluknovském zámku
Od 2. února je ve výstavních prostorách zámku ve
Šluknově přístupná ojedinělá výstava zachycující vzpomínky dětí z období Protektorátu Čechy a
Morava s názvem „Příběh dětí“. První část představuje kresby dětí z terezínského ghetta. Druhá část
s názvem „DĚVČATA Z POKOJE Č. 28, L 410, TEREZÍN“ představuje zdokumentovaný život několika
mladých děvčat z dětského domova v Terezíně.
Výstava je ve šluknovském zámku přístupná až do
28. dubna denně, včetně víkendů, od 9:00 do 11:30
a od 12:30 do 17:00.

Na otázku z Vikýře č. 419 odpovědělo devět soutěžích a již bylo vidět, že se jednalo o mnohem těžší
otázku. Zcela správně na obě části otázky odpověděli pouze dva soutěžící – Jindra Malinová a Zdeněk Vrabec ml. Níže přinášíme odpověď i s dobovou fotografií, které pro vás připravil Václav Hieke.
Stavba nádraží v Krásné Lípě byla dokončena v říjnu roku 1868 a první vlak do města přijel 16. ledna
1869.

2012

MISSION IMPOSSIBLE GHOST PROTOKOL
Vstupné 60,- Kč

Ve čtvrtém díle tým vedený Ethanem (Tom Cruis) posune hranice nemožného ještě o něco dál. To ale není jediný důvod,
proč by se akční podívaná měla stát filmovým hitem.133 min. Mládeži nepřístupno.

KOCOUR V BOTÁCH

středa 7. 3. od 18:00 hod.

TECHTLEE MECHTLE – to je
novýý název
záj zbrusu
b
á
bavného pořadu známé travesti skupiny HANKY
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již po několikáté do našeho města přiváží svou novou show,
která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin,
Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela nový
pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů
nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví
všechny věkové generace od nejmladších, až po ty
nejstarší. Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová, společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr,
ale i Chris Norman, rocková babička Tina Turner,
Annie Lenox společně s Arretou Franklin, George
Michael a řada dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě vyprodaných kulturních domech v Čechách i na Slovensku.
Představení se uskuteční 1. března od 18:30 v Kulturním domě v Krásné Lípě.
Vstupné: 210,-Kč v předprodeji , 240 na místě.

1000 dní v Rusku mezi
Kaliningradem a Sibiří

Fotografie krajiny
Českosaského Švýcarska
jsou Loretě

pondělí 20.2. od 18:00 hod.

Techtle mechtle
s Hanky Panky

Vstupné 60,- Kč

Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na
jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? ČESKÁ VERZE. 90
min. Mládeži přístupno.

Arabela
ve šluknovském zámku
Mezi originály kostýmů královské rodiny, čarodějů I. i II. kategorie a dalších pohádkových postav
se můžete ocitnout, pokud navštívíte ojedinělou
výstavu kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu
Arabela. A nejen to. K vidění budou i pohádkové
rekvizity – kouzelný prsten, křišťálová koule, cestovní plášť aj. Zpět do říše pohádek i světa lidí se
budete moci přenést od 29. února do 26. března,
kdy tato výstava bude přístupná ve výstavních prostorách šluknovského zámku.
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O exekucích a exekutorech
Cesta od okamžiku, kdy přestane dlužník hradit
své závazky do okamžiku, než u jeho dveří zazvoní
exekutor, je poměrně dlouhá. Přesto, pokud dlužník
nezaplatí, se tak jednoho dne stane. O krocích,
které tomu předcházejí, a o exekuci samotné, si
dnes budeme povídat. Tento text si neklade za
cíl být odborným právním textem, ale jeho cílem
je pomoci čtenářům zběžně se orientovat v této
problematice.
Cesta k exekuci se dá definovat těmito kroky:
1) Nejdříve věřitel musí shromáždit potřebné
doklady, které dokazují existenci dluhu,
na jejichž základě obvykle zašle dlužníkovi
upomínku. Musíme Vás však upozornit, že
zaslat upomínku není jeho povinnost, zejména
u menších částek se mu to nevyplatí, a tak to
nedělá.
2) Často pak využije služby vymahačské
společnosti. Tyto společnosti mají velmi malé
pravomoci, často však vyvíjejí na dlužníka velký
tlak, snaží se ho přimět k zaplacení, a část lidí
raději peníze sežene a zaplatí.
3) Pokud vymahači neuspějí, předá věřitel nebo
vymahačská agentura dluh právnímu zástupci,
který zpracuje a odešle dlužníkovi předžalobní
upomínku. Lidé si často myslí, že když obálku s
pruhem nepřevezmou, nic se nestane a soud je
neodsoudí. Toto je velmi chybné přesvědčení,
které může stát dlužníka hodně peněz. Pokud
se obálka vrátí soudu jako nevyzvednutá, má se
za to, že k doručení došlo.
4) Jestliže ani v tomto okamžiku dlužník svůj
závazek neuhradí, dojde k podání žaloby na
zaplacení dlužné částky k soudu. Soud obvykle
vyzve dlužníka, aby se k žalobě vyjádřil. Soud
návrh přezkoumá a rozhodne, vydá pravomocný
rozsudek nebo elektronický platební rozkaz
Ten je doručen dlužníkovi. Následně zástupce
věřitele podá exekutorovi návrh na provedení
exekuce, ten jej zasílá příslušnému soudu, který
vydá usnesení o nařízení exekuce, ve kterém
pověří exekutora jejím provedením.
Dlužná částka se v průběhu vymáhání výrazně
navýší, a to o úroky z prodlení, smluvní pokuty,
náklady soudního řízení, náklady věřitele na právní
zastoupení spojené s vymáháním dluhu a náklady
exekuce a odměna exekutora. Tímto postupem
se tak z původně malého dluhu může stát dluh v
řádu několika desítek tisíc korun. Exekutor navíc až
po provedení celé exekuce vydá příkaz k úhradě
nákladů exekuce, takže v okamžiku, kdy si dlužník
naivně myslí, že má vše za sebou, mu přijde vyčíslení
několikatisícové částky odměn exekutorovi a konec
exekuce mizí v nedohlednu.
Uvádíme konkrétní příklad výpočtu konečné
dlužné částky, při dluhu 60,- Kč (částka za den
pobytu v nemocnici):
60,- získá věřitel (nemocnice)
6 120,- zaplatíte advokátovi (nalézací řízení)
800,- soudní poplatky (nalézací řízení)
3 420,- zaplatíte advokátovi (exekuční řízení)
7 800,- zaplatíte exekutorovi
18 200,- celkem
(Zdroj: Vymáhací kalkulačka společnosti Člověk v
tísni, o.p.s. – http://calc.rozhodneme.cz)
Důrazně proto doporučujeme raději platit drobné
dluhy ( pojištění, ošetření na pohotovosti nebo
pobyt v nemocnici, doplatek zrušeného telefonu
nebo elektřiny, odpady atd.) včas, ušetříte tím tisíce
korun.
Když už k exekuci opravdu dojde je několik
postupů, které může exekutor použít:
Exekutor může přistoupit ke srážkám ze mzdy
či z jiných příjmů, například z dávek podpory
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci
nebo státní sociální podpory. Vždy však rodině či
jednotlivci musí zůstat nezabavitelné minimum.
Toto minimum činí například 13 408,- u rodiny s
dvěma dětmi, kde pracuje jen jeden z rodičů a má

příjem 15 tisíc korun čistého. U rodiny s dvěma
dětmi, kde by byl příjem zaměstnaného rodiče jen
10 tisíc čistého, nemůže exekutor zabavit ze mzdy
nic.
Výpočet nezabavitelné částky je poměrně složitý, a
mají s ním problémy i některé účetní. Pokud byste
měli dojem, že Vám účetní sráží moc, máte možnost
si výpočet dát zkontrolovat u nás v poradně.
Další možností je přikázání pohledávky – tj.
takzvané zablokování účtu. I zde ale má dlužník
svá práva. Konkrétně mu banka musí jednorázově
z účtu vyplatit částku rovnající se dvojnásobku
životního minima. V praxi to znamená, že dojde
dlužník do své banky, nahlásí, že chce provést
tento výběr a zpravidla do půl hodiny mu úřednice
částku 6820,- Kč vyplatí (životní minimum na rok
2012 bylo stanoveno na 3.410,-Kč pro jednotlivce,
bez další vyživované osoby).
Důležité je, aby si dlužník včas, ještě před
zablokováním konta stihl požádat o vyplácení
mzdy nebo dávek a podpory i důchodu jinou
formou, než na účet. To znamená hotově nebo
složenkou. Aby se nestalo, že rodina zůstane zcela
bez prostředků, protože peníze budou ležet na
nedostupném, zablokovaném kontě v bance.
Pokud exekutor nevymůže pohledávku těmito
cestami, dojde ke zřízení exekučního zástavního
práva na nemovitost, samozřejmě pokud dlužník
nějakou vlastní. Majetek prodávaný v dražbě bývá
prodáván jen za zlomek jeho reálné ceny. Například
dražba nemovitosti začíná na 2/3 hodnoty
dle znaleckého posudku, který bývá značně
podhodnocený. Ve druhém kole začíná dražba již
pouze na ½ hodnoty.
Je důležité upozornit, že exekučně může exekutor
zabavit majetek i druhého z manželů, je – li tento
pořízen v době manželství a je součástí společného
jmění manželů. Nemůže tedy exekučně zabavit
z důvodu dluhů manžela dům, který například

vlastnila manželka ještě před svatbou, nebo který
získala dědictvím či darem. Stejně tak nemůže
postihnout mzdu nebo peníze na bankovním účtu
druhého z manželů, pokud proti němu nebyla také
nařízena exekuce.
Posledním „kladivem na dlužníky“ je možnost
exekutora prodat movitý majetek dlužníka. Zde
však musí dlužníkovi nechat věci životně nezbytné,
a věci nezbytné k výkonu jeho pracovní činnosti. Při
tomto výkonu také nesmí být zabavena hotovost,
do výše dvojnásobku životního minima, pokud se v
bytě taková nachází. Pro dlužníka je důležité, že má
právo na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuovaného
majetku. Při exekuci movitého majetku jsou věci
nejčastěji sepsány, olepeny a ponechány na místě.
Do soupisu však může být zahrnuta i věc, která
nepatří dlužníkovi. V tomto případě je důležité
přimět exekutora k tomu, že bude k soupisu
učiněna poznámka, že zabavená věc není dlužníka,
je například maminky nebo kamaráda. Do 30 dnů
pak může majitel věcí podat exekutorovi vylučovací
žalobu, tuto však musí doložit doklady, které
osvědčují to, že se jedná o jeho majetek. Jde tedy
například o faktury s jeho jménem, nebo účtenku,
ale k tomu je třeba výpis z jeho platební karty nebo
konta, že věc hradil opravdu on. Pokud exekutor
návrhu nevyhoví, lze podat ještě vylučovací žalobu
přímo k nařizovacímu soudu a to do 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl.
Pokud se do problémů s dluhy dostanete a nevíte
si sami rady, můžete se obrátit na Poradnu v kostce.
Kostka Krásná Lípa p. o. , Masarykova 1094/4,
407 46 Krásná Lípa.
Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Za Poradnu v kostce –
Bohunka Slaná (finanční poradce)

Zimní sezóna v Českém Švýcarsku
Přestože nepatříme mezi tradiční regiony se
zimní tématikou, dokáže i náš region nabídnou
velmi pestrou a zajímavou zimní nabídku. Zima v
Českosaském Švýcarsku je krásná, klidná, přesto
nabízí široké možnosti pro zajímavou dovolenou těší se na vás rodinné lyžařské areály, termální lázně
i celoročně otevřené zámky. Raritou jsou brtnické
ledopády nebo pocukrovaná Pravčická brána. Více
inspirace najdete na http://www.ceskesvycarsko.
cz/.
Brtnické ledopády - unikátní ledopády na
pískovcových skalách jsou oblíbeným cílem
zimních výletů
Pravčická brána, Hřensko - magnet Českého
Švýcarska, největší pískovcová brána Evropy
ohromí i Vás. V této zimní sezóně výjimečně
otevřeno jen v některé dny.
Skijöring, J.V. Ranch Krásná Lípa – Rybniště Fronta u vleku? Opusťte jednou sjezdovku! Lyžování
za koněm nabízí nezapomenutelné zážitky.
Pevnost Königstein - Pevnost Königstein leží v
Saském Švýcarsku sotva 15 kilometrů od hranic.
Sklárna AJETO, Lindava u Cvikova - výroba
uměleckého skla spojená s jmény předních
sklářů (např. Bořek Šípek), nahlédněte do výroby,
vyzkoušejte výrobu skla!
Loreta Rumburk - Rumburská Loreta je přesnou
kopií italského originálu, nejsevernější církevní
stavba tohoto typu v Česku. Komplex tvoří
loretánská kaple, ambity s křížovou cestou a
Svatými schody, klášterní kostel svatého Vavřince a
bývalý kapucínský klášter.
Zimní sporty – lyžařské areály na Jedové, v Horním
Podluží, či v Polevsku.
Běžkařský areál Golf Janov - strojem frézované
běžkařské okruhy různých délek. Stopy pro

klasickou techniku a sněhový manšestr pro
bruslaře. Perfektně řezané stopy pro rekreační, ale i
náruživé běžkaře.
Aquaparky, bazény - Děčín, Bad Schandau...
Termální lázně jsou zejména v zimě vyhledávaným
cílem.
Expozice Českého Švýcarska, Krásná Lípa moderní expozice určená pro všechny, kteří chtějí
objevit krajinu Českého Švýcarska.
Více informací o nabídkách naleznete na www.
ceskesvycarsko.cz

16. února 2012

strana 7

Prvňáčci soutěží, aneb Šikulka 1. tříd

Únor, měsíc pohádek...
Každý měsíc se obvykle mateřské školy zaměřují na
nějaké určité téma. My jsme měsíc únor pojali jako
“pohádkový“ aneb Z pohádky do pohádky.
Každý den se různou formou (kreslení, omalovánka,
výtvarné ztvárnění, zařazení TV činnosti,
grafomotorické vyjádření atd.) seznamujeme s
jednou pohádkou, či pohádkovou postavou.
K pohádce : O PEJSKOVI A KOČIČCE bezesporu patří
kapitola o tom, jak pekli dort. Tak jsme si řekli, že to
zkusíme. Ráno jsme si o těchto postavách povídali,
přečetli si již zmiňovanou kapitolu a pak se pustili
do práce. Každý měl možnost se alespoň minimálně
podílet na našem pečení. Někdo vsypal cukr, jiný
mouku atd. Samozřejmě, že po celou dobu hnětení
těsta děti permanentně ochutnávaly, až to málem
vypadalo, že nám žádné těsto nezbude. Ale naštěstí
zbylo a my jej společně vlili do dortové formy. Paní
kuchařka nám dortík upekla a všichni jsme jej pak
společně snědli. A protože, jsme nepekli dort podle
receptu pejska a kočičky, kteří do něj dali úplně
všechno, co mají rádi, dopadlo to dobře a nikoho
ani trošičku nebolelo bříško.
(m.alf)

Školní diskotéka…
Na školní diskotéku jsem se zatím každý rok
těšila. Mojí hlavní starostí už týden dopředu
bývá, co si vezmu na sebe, jak se mám
namalovat, co s vlasy. Hudbu a tanec má určitě
každý rád. Zklamání ale přijde, když člověk zjistí,
že diskotéka trvá pouze dvě hodiny s tím, že
občas začnou „pořadatelé“ pouštět později než
mají, určitý čas zaberou soutěže a ne na všechny
písničky se dá tancovat. Snad si tento článek
někdo přečte a příští diskotéka bude mnohem
lepší.
(7K)

Že je hláskování těžké pro začínající školáky? Pár
měsíců ve škole a všichni to hravě zvládnou. O tom
se přesvědčily děti z 1. tříd a také jejich rodiče, kteří
je na tuto soutěž doprovodili.
Soutěže prvňáčků se zúčastnilo dvaadvacet dětí
z celkového počtu šestatřiceti prvňáčků. Pravda
sedm žáčků bylo nemocných. ALE! Zbylých sedm
se na soutěž prostě „VYKAŠLALO“.
Soutěž byla zajímavá, pro děti i rodiče nová a velmi
napínavá až do poslední chvíle. Většina dětí uměla
vyhláskovat i deseti písmenné slovo. A vítěz? Tím
se stal ALEŠ HRUŠKA, který zvládl dokonce slovo
– NENAPODOBITELNÁ! Na druhém místě skončil
Marek a Pospíšil a na krásné třetí místo se úspěšně
pročetla Karolína Rambousková.
I když všichni neodcházeli s úsměvem na tváři,
soutěž se velmi vydařila. Soutěžící obdrželi
účastnický diplom a dobrotu, vítězové navíc diplom
a balíček plný překvapení. Na závěr jsme si zazpívali
společnou písničku a poté se všichni rozešli do
svých domovů.

Rády bychom poděkovaly všem rodičům, kteří ve
svém volném čase přišli děti podpořit a těšíme se
na další společné akce.
(J. Sieberová, P. Malypetrová)

LYŽAŘSKÝ KURZ - BEDŘICHOV 2012

Stalo se už skoro tradicí, že jeden týden v lednu tráví
skupina žáků naší školy týden na horách společně
se žáky německé Mittelschule Am Burgteich ze
Žitavy. Také letos tomu nebylo jinak.
V sobotu 21. ledna jsme se sešli v 9 hodin na
náměstí na autobusové zastávce, naložili svá
zavazadla do autobusu a vyrazili jsme směrem do
Žitavy, kde přistoupili němečtí žáci, a pokračovali
jsme dál přes Liberec do Bedřichova. Někteří z nás
byli na takovéto akci již v minulém roce, a tak měli
výhodu, protože věděli, co nás čeká, ačkoli i oni byli
občas překvapeni - ne všem slouží paměť úplně
dokonale.
Po ubytování do pokojů, vybalení a ustlání postelí
jsme šli poprvé omrknout svahy a vyzkoušet zas
po roce své sjezdařské dovednosti. Dvě z nás se na
lyže postavily vůbec poprvé a nutno je pochválit,
nevedly si vůbec špatně. Ostatní již ostřílení lyžařští
borci si párkrát vyšlápli kopec po kraji sjezdovky,
to věru nebylo právě jejich gusto, ale nedalo se nic
jiného dělat. Po krátkém rozježdění jsme se vrátili
do chaty, dokončili vybalení osobních věcí a po
večeři nás čekal společný večer plný her a soutěžení.
Rozdělili jsme se všichni do pěti družstev, každé
mělo svou barvu, takže vzniklo družstvo modrých,
červených, žlutých, zelených a růžových, a v těchto
skupinkách jsme se snažili získat co nejvíc bodů,
protože nás potom čekala pokaždé sladká odměna.
Během her a soutěží jsme se museli domlouvat s
našimi německými spoluhráči a to nebylo vůbec

jednoduché, pomáhali
jsme si rukama i
nohama, pátrali v
paměti po anglických i
německých slovíčkách
a možná si mnozí z
nás dali za úkol, že
své znalosti cizího
jazyka rozhodně musí
vylepšit. Ale zábava to
byla dobrá!
Každý
den
jsme
dopoledne
i
odpoledne strávili dvě
hodiny na lyžích, po
obědě jsme si chvilku
odpočinuli a po večeři
si zasoutěžili. Jen úterý
bylo jiné. Byl to náš
třetí, tedy „kritický“
den, takže místo na
lyže jsme zamířili
do Liberce do Babylonu a strávili dopoledne
v aquaparku, pak jsme poobědvali v „rautové“
restauraci a nakonec jsme si ověřili, co všechno
víme a umíme, v IQparku a v bludišti. Byl to opravdu
super den, který jsme zakončili večerní procházkou
kolem Bedřichova. Ani nás nenapadlo, že je tahle
obec tak dlouhá, našlapali jsme se kolem ní docela
dost. A pak zas den plný lyžování a přišel čtvrtek a
s ním závody ve slalomu a štafetové běhy v našich
„barevných“ družstvech. Poslední odpoledne jsme
měli volné lyžování, jezdili jsme ve trojicích, kde
jsme chtěli, a vždy po 45 minutách jsme se museli
sejít na určeném místě. A pak už přišlo balení našich
věcí, úklid pokojů, vyhodnocení všech soutěží,
poslední snídaně a v pátek odjezd domů.
A takhle hodnotili tento týden samotní žáci:
Letos jsem byla na lyžáku poprvé a bylo to super!
No prostě pohoda! Byl to moc hezký týden,
ale stejně se už těším domů. Museli jsme vyjít
sjezdovku, myslel jsem, že umřu! Konečně jsme
dostali permice a mohli jezdit na vleku! Spadla jsem
7krát z vleku, ale už UMÍM LYŽOVAT!!! Museli jsme
sice občas šlapat, ale užili jsme si to. Byl to dobrý
týden!
(H. Hořeňovská a účastníci lyžařského kurzu: N.
Bisová, K. Hejduková, N. Šindelářová, K. Zadinová,
K. Goldberg, F. Hroník, P. Kaštánek, O. Kolar, T.
Rýsler, A. Suchý)
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USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 22. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 01.02.2012
I. Hlavní program
Zpráva o plnění úkolů z 21. RM
Usnesení RM č. 22 - 01
RM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 21. RM
předloženou Mgr. Lucií Hankovou, tajemnicí MěÚ.
Zasedání ZM - Usnesení RM č. 22 - 02
RM projednala přípravu jednání 9. zasedání ZM dne
8. 2. 2012.
Oznámení veřejného projednání konceptu
územního plánu - Usnesení RM č. 22 - 03
RM bere na vědomí Oznámení místa a termínu
veřejného projednání spojeného s výkladem ke
konceptu územního plánu Krásná Lípa spolu s
vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území
formou veřejné vyhlášky a ukládá Karlu Marešovi
zajistit všechny náležitosti s tím spojené.
II. Došlá pošta
Pronájem pozemku - Usnesení RM č. 22 - 04
RM schvaluje dodatek smlouvy o nájmu pozemku č.
99/23/17-029, kterým se doba nájmu prodlužuje do
31. 12. 2016.
Souhlas s prodejem pozemku
Usnesení RM č. 22 - 05
RM doporučuje ZM vydat Robertu Krausovi,
Mnichov, Türkenstrasse 29b souhlas s prodejem
části p. p. č. 633 o výměře 19 m2, k. ú. Vlčí Hora.
Prodej pozemků - vyhlášení
Usnesení RM č. 22 - 06
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 2023/2 o výměře 1933 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/5 o výměře 721 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1962/6 o výměře 525 m2, k. ú. Krásná Lípa.
Směna části p. p. č. 1038, části p. p. č. 1141 a za
část p. p. č. 538/1, vše k. ú. Krásný Buk
Usnesení RM č. 22 - 07
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 1038
o výměře 40 m2 a části p. p. č. 1141 o výměře 36 m2,
vše k. ú. Krásný Buk za část p. p. č. 538/1 o výměře
7 m2, k. ú. Krásný Buk se Zdeňkem Tůmou, Dubí, K.
Světlé 560. Rozdíl výměr bude účtován částkou 25
Kč/m2.
Rámcová smlouva o prodeji školkařských
okrasných rostlin - Usnesení RM č. 22 - 08
RM schvaluje rámcovou smlouvu o prodeji
školkařských okrasných rostlin mezi firmou JENA firma služeb, Bolívarova 2092/21, Praha 6 a Městem
Krásná Lípa, pro rok 2012.

Byty - pronájem - byt č. 3, Krásná Lípa, Pražská
450/48 - Usnesení RM č. 22 - 13
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, Krásná
Lípa, Pražská 450/48 Miroslavu Zinkovi bytem
Krásná Lípa, Pražská 450/48. Veškeré opravy a
úpravy si provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa, Krásný
Buk 54 - Usnesení RM č. 22 - 14
RM neschvaluje pronájem bytu č. 2. Krásná Lípa,
Krásný Buk 54 Miroslavě Kováčové bytem Krásná
Lípa, Kyjovská 373/51, mj. z důvodu dluhu k městu
Krásná Lípa.
Byty - pronájem - byt č. 20, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a - Usnesení RM č. 22 - 15
RM schvaluje pronájem bytu č. 20, Krásná Lípa,
Nemocniční 1149/12a za podmínky uzavření
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s Petrou
Hubáčkovou bytem Olovnice, Brčkov 64 na dobu
určitou od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013 s automatickým
prodloužením doby nájmu vždy o jeden rok za
podmínky bezdlužnosti za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.
Byty - pronájem - byt č. 6, Krásná Lípa,
Bezručova 15 - Usnesení RM č. 22 - 16
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Krásná Lípa,
Bezručova 15 Petru Hodboďovi bytem Krásná Lípa,
Vlčí Hora 145. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady.
Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy - byt č. 20, Krásná Lípa, Nemocniční
1149/12a - Usnesení RM č. 22 - 17
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 20, Krásná
Lípa, Nemocniční 1149/12a s Petrou Hubáčkovou
bytem Olovnice, Brčkov 64 s účinností od 1. 3. 2012.
III. Různé
Prodej a pronájem nemovitosti
Usnesení RM č. 22 - 18
RM vyhlašuje záměr obce prodat či pronajmout
objekt s bytovými prostory Pražská č. p. 271/20 - st.
p. č. 210 o výměře 224 m2, k. ú. Krásná Lípa, p. p. č.
296/1 o výměře 173 m2, k. ú. Krásná Lípa, p. p. č.
296/2 o výměře 653 m2, k. ú. Krásná Lípa.
4. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná
Lípa pro rok 2011 - Usnesení RM č. 22 - 19
RM doporučuje ZM schválit 4. rozpočtové opatření
rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2011 v
předloženém znění.

Byty - pronájem - byt č. 4, Krásná Lípa,
Frindova 979/4 - Usnesení RM č. 22 - 09
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4, Krásná
Lípa, Frindova 979/4 Janě Krupové bytem Krásná
Lípa, Křižíkova 1043/24. Veškeré opravy a úpravy si
provede nájemce na vlastní náklady.

Plán účetních odpisů (odpisový plán) města
Krásná Lípa na rok 2012 - Usnesení RM č. 22 - 20
RM schvaluje plán účetních odpisů (odpisový plán)
města Krásná Lípa na rok 2012 v předloženém znění.

Byty - pronájem - byt č. 2, Krásná Lípa, Elišky
Krásnohorské 781/19 - Usnesení RM č. 22 - 10
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 2,
Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 Zdeňce
Demeterové bytem Krásná Lípa, Varnsdorfská
114/30. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce
na vlastní náklady.

Změna metody dle ČÚS 708
Usnesení RM č. 22 - 21
RM schvaluje změnu metody dle ČÚS 708
- dooprávkování k 31. 12. 2011 na základě
kategorizace majetku provedené odborem
majetkových a civilně správním MěÚ Krásná Lípa v
předloženém znění.

Byty - pronájem - byt č. 12, Krásná Lípa,
Studánecká 564/16 - Usnesení RM č. 22 - 11
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12, Krásná
Lípa, Studánecká 564/16 Jaroslavu Kinterovi bytem
Krásná Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 na dobu
neurčitou. Veškeré opravy a úpravy si provede
nájemce na vlastní náklady. RM schvaluje udělení
výjimky z Pravidel pro pronájem městských bytů v
Krásné Lípě, čl. 6, kdy žadatel nehradí kauci ve výši
4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu nájemní smlouvy.

Daňové přiznání k dani PO za rok 2011
Usnesení RM č. 22 - 22
RM schvaluje nabídku na zpracování daňového
přiznání k dani právnických osob města Krásná
Lípa za rok 2011 od daňové poradkyně Ing. Libuše
Bolouvé, Příbram VIII, Čechovská 66 za celkovou
cenu 30 000 Kč vč. DPH.

Byty - pronájem - byt č. 16, Krásná Lípa,
Studánecká 564/16 - Usnesení RM č. 22 - 12
Rada města neschvaluje pronájem bytu č. 16,
Krásná Lípa, Studánecká 564/16 Františku Kováčovi
bytem Krásná Lípa, Frindova 214/14.

Lípa, mezi ulicemi Křižíkova a Kvapilova.

předloženého návrhu.

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a budoucí kupní
smlouvě - Usnesení RM č. 22 - 24
RM doporučuje ZM schválit smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene a budoucí
kupní smlouvě se společností ČEZ Distribuce, a.
s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, týkající
se odprodeje části pozemku p. p. č. 239, k. ú.
Krásná Lípa, pro výstavbu nové trafostanice v ulici
Smetanova a uložení zemních kabelů do pozemků
města Krásná Lípa pro napojení nově budovaného
Centra Lípa na náměstí.

Souhlas s trvalým pobytem Františka
Polnického - Usnesení RM č. 22 - 32
RM uděluje souhlas k přihlášení trvalého pobytu
pro Františka Polnického na adrese Krásná Lípa,
Masarykova 993/2

Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - Usnesení RM č. 22 - 25
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o zrušení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (I. etapa kanalizace) s Českými drahami
a. s., Praha dle návrhu v příloze, z důvodu
organizačních změn v ČD.

Program kina a plán akcí na únor
Usnesení RM č. 22 - 34
RM bere na vědomí program kina a plán akcí
kulturního domu na únor 2012.

Opatrovník ve věci práv poškozených
Usnesení RM č. 22 - 26
RM pověřuje Janu Baranovou výkonem opatrovnictví
Josefu Tůmovi, Alžbětě Tůmové, Adolfu Vodičkovi a
Štěpánce Coubalové poškozeným ve věci podezření
zpronevěry jejich finančních prostředků.
Program prevence kriminality 2012
Usnesení RM č. 22 - 27
RM schvaluje Program prevence kriminality
2012, který je součástí dokumentu Plán prevence
kriminality města Krásná Lípa 2012-2013.
Pečovatelská služba - ceník
Usnesení RM č. 22 - 28
RM schvaluje změnu ceníku poskytování
pečovatelské služby v Krásné Lípě, dle předloženého
návrhu.
Smlouva o poskytování pečovatelské smlouvy
Usnesení RM č. 22 - 29
RM schvaluje vzorovou smlouvu na poskytování
pečovatelské služby, dle předloženého návrhu.
Rozdělení dotací organizacím
Usnesení RM č. 22 - 30
RM schvaluje rozdělení dotací organizacím na akce
a činnost pro rok 2012, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje technickou výpomoc organizacím
na akce pořádané v roce 2012, dle předloženého
návrhu.
Pronájem podia - Usnesení RM č. 22 - 31
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem podia
Tolštejnského panství na akci VI. Mezinárodní
folklorní festival Tolštejnského panství, která se
bude konat dne 9. 6. 2012, dle předloženého
návrhu.
RM schvaluje smlouvu o provedení práce na montáž
a demontáž podia Tolštejnského panství, dle

Odběr obědů ze ŠJ Krásná Lípa - změna ceny.
Usnesení RM č. 22 - 33
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování
stravování mezi městem Krásná Lípa a Základní
škola a Mateřská škola Krásná Lípa,p.o. s účinností
od 1.2.2012.

Materiální zajištění výkonu funkce
opatrovníka - Usnesení RM č. 22 - 35
RM projednala sdělení Ministerstva spravedlnosti
ČR ve věci materiálního zajištění výkonu funkce
opatrovníka.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- evidovaní uchazeči o zaměstnání podle měst a
obcí,
- kompenzace obcím za lesy na území NP České
Švýcarsko,
- přehled příspěvků na podporu rozvoje Českého
Švýcarska,
- dopis ministru Jaromíru Drábkovi ze dne 19.
1. 2012, týkající se projektu Centrum sociální
integrace v Krásné Lípě,
- odpověď ministra Jaromíra Drábka ze dne 30. 1.
2012,
- zaslání dopisu Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Milanu Štěchovi s nesouhlasem odkladu přijetí
zákona o rozpočtovém určení daní,
- odpověď pana Milana Štěcha ze dne 6. 1. 2012,
- dobrovolná dražba průmyslového areálu v k. ú.
Zahrady,
- zpráva k podprogramu Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2012,
- studie přístavku Penzionu ČŠ, Pražská ul. (rozšíření
restaurace)
- oznámení o provozu školy a čerpání dovolené,
- žádost pana Miroslava Řebíčka o shovívavost k
opožděným platbám v rámci projektu Mám práci.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26. 1.
2012,
- zápis z jednání komise pro hospodaření s byty ze
dne 30. 1. 2012.
Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

Dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 2011/40/15-371 - Usnesení RM č. 22 - 23
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě č. 2011/40/15-371,
uzavřenou s Michalem Stiborem, Rooseveltova
714/9, Krásná Lípa, za účelem výstavby rodinného
domu, z důvodu zajištění průchodu - průjezdu v
dostatečné šíři po pozemku p. p. č. 2956, k. ú. Krásná
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