
MŠZŠ

Základní škola Krásná Lípa se přihlásila do 

projektu Nadace ČEZ „Oranžová učebna“. Díky 

projektu je možné získat prostředky na vybavení 

učebny chemie a fyziky částkou 200 000 Kč. 

Pomozte naší škole vybavit učebnu a podpořte ji 

v e-mailovém hlasování.

Hlasovat můžete na http://soutez.cezregionum.cz/

cs/oranzova-ucebna/971.html

Z každé internetové adresy můžete hlasovat pouze 

jednou . Po hlasování následně přijde potvrzovací 

e-mail, který musíte potvrdit. Hlasovat můžete do 

15. května

Děkujeme.

Po dlouhých letech „sucha“ se na krásnolipské 

náměstí opět vrátila kašna. Zároveň se dokončují 

i další rekonstrukční práce na Křinickém náměstí, 

které bude slavnostně otevřeno v den Školního 

srazu v sobotu 5. června. Účastníky školního srazu 

jistě potěší, že právě u příležitosti jejich setkání 

a před jejich zraky bude nové náměstí ofi ciálně 

pokřtěno a předáno do užívání. Po setmění 

pak všechny přítomné čeká premiéra večerní 

barevné show nové kašny. Malá ochutnávka je na 

připojeném snímku.

376

krásnolipský

půlměsíčník 4,- Kč 13. května 2010

Příští číslo Vikýře vyjde 

mimořádně v úterý 

1. června 2010

Podpořte naši 
školu při 
hlasování

Vážení budoucí spoluobčané! Píšeme vám 

do budoucnosti, aniž bychom tušili, jestli, 

kdy a za jakých okolností budete jednou 

tento náš vzkaz číst. Věříme, že jsme vám 

Krásnou Lípu zanechali alespoň trochu 

k žití a že až někdy budete číst tyto řádky 

a rozhlédnete se kolem sebe, uvidíte 

město, na které budete hrdi a budete 

v něm žít rádi a spokojeně.“

To a mnoho dalšího stojí ve vzkazu příštím 

obyvatelům a generacím žijícím v Krásné 

Lípě. Vzkaz, spolu s dalšími několika 

dobovými dokumenty a předměty, 

které souvisí s dnešní Krásnou Lípou, 

uložil do pamětní schránky současný 

starosta města Zbyněk Linhart. Kovová schránka, 

kterou vyrobil klempíř Karel Hejduk a v níž se 

vedle drobných mincí, propagačních předmětů, 

pohledů, mapy Českého Švýcarska, či dnešního 

Děčínského deníku a posledního Vikýře, ukrývá 

i vzkaz příštím obyvatelům města a generacím je 

uložena v podstavci jedné ze soch, které se staly 

nepřehlédnutelnou součástí rekonstruovaného 

náměstí v Krásné Lípě.

Nový umělecký prvek krásnolipského Křinického 

náměstí, který stojí u symbolického mostku nad 

zakrytou Křinicí, a který se stal jednou z jeho 

nepřehlédnutelných dominant, představuje čtyři 

přírodní živly - vodu, vzduch, oheň a zemi. Sousoší 

z hořovického pískovce vytvořil akademický malíř 

a sochař Herbert Kizsa z Kadaně.

Rekonstrukce Křinického náměstí rychle postupuje 

a blíží se ke svému konci. Hrubé stavební práce jsou 

již dokončeny, vysazena je i nová zeleň, montují 

se lavičky, ozvučení a další mobiliář. Centrum 

Krásné Lípy v galerii současné městské architektury 

proměnilo více než třicet milionů korun, které 

město získalo z evropských fondů. 

Celý vzkaz si můžete přečíst na webových stránkách 

města www.krasnalipa.cz.

Nad Křinicí bdí živly i se vzkazem 
pro příští generace

DO ŠKOLNÍHO SRAZU 5. ČERVNA 2010 

ZBÝVÁ JIŽ JEN 22 DNŮ.
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Počasí v Krásné Lípě v dubnu 2010 

Duben 2010 byl v Krásné Lípě typicky aprílový. 
Do poloviny dubna převládalo spíše chladné 
počasí s občasnými přeháňkami, denní průměry 
se pohybovaly kolem 7°C. 10. 4. se dokonce 
ještě vyskytly sněhové přeháňky, které za sebou 
zanechaly na pár hodin slabý poprašek sněhu. 
Druhá polovina měsíce byla ve znamení již jarních 
teplot kolem 14°C, ale díky jasné obloze byly stále 
dosti chladná rána a večery. V devíti dubnových 
dnech klesla teplota pod bod mrazu, hovoříme tedy 
o dnech mrazových. Největší mráz byl zaznamenán 
22 dubna, kdy teplota klesla na -3,3°C. Největšího 
tepla se obyvatelé dočkali až v posledních třech 
dubnových dnech, kdy teploty atakovaly hranici 
20°C,posledního dubna téměř 23°C 
Pokud srovnáme letošní duben s tím loňským, tak 
v tomto případě o nějakém globálním oteplování 
opravdu hovořit nemůžeme. Loni odpolední 
teploty překračovaly 20°C již od počátku měsíce. 
Výměnou za toto krásné počasí, které panovalo, 
bylo však extrémní sucho. V dubnu 2009 napršelo 
pouhých 7 mm srážek. Toto množství srážek 
napršelo při bouřce v květnu 2009 za 10 minut. 
Letošní duben ale také nebyl nijak srážkově bohatý. 
Úhrn srážek činil 23 mm.    

Duben 2010 vs. 2009

Průměrná teplota 6,8°C 10,3°C
Maximální teplota 22,7°C 21,0°C
Minimální teplota -3,3°C -1,4°C
Maximální vlhkost 100% 100%
Minimální vlhkost 26% 26%
Srážky 23 mm 7 mm
Maximální rychlost větru 16 m/s 15,9 m/s

Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 24.5. 2010 ve Vlčí 
Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek 27.5. 
2010 v Krásné Lípě. Dále pak v pondělí 
7.6. 2010 ve Vlčí Hoře a v Zahradách a ve 
čtvrtek 10.6. 2010 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3.
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Odlehčovací služba
Péče o osoby se sníženou pohyblivostí nebo po úrazu 

v domácím prostředí.
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Ambulantní odlehčovací služba
Služba určená seniorům a lidem se zdravotním handicapem.
Každou středu od 8:00 do 12:00 v prostorách domu 

s pečovatelskou službou v Krásné Lípě 
Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359

Hlídání dětí
V domácnosti nebo u nás.

Kontakt: odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz, tel: 777 291 359
 

Amari poradna
PO, ST 10:00-17:00

Poradenství při řešení bydlení, vzdělávání, 
zadluženosti apod.

 
Občansko právní poradna 

Každé první a třetí pondělí v měsíci od 17:00
Poradenství při řešení právních otázek

Kontakt: 412 354 842
 

JOB poradna
PO 9:00 -17:00

Volná pracovní místa, poradenství při hledání zaměstnání.
 

Přístup na internet a k počítači
PO 13:00 – 14:45 – pro děti od 10 do 15 let

ÚT 9:00 – 16:00 – pro starší 15 let
Práce na PC a internetu.

 
Klub VČELIČKA 

PO, ST 9:00 – 11:00  - pro děti 1– 6 let a jejich rodiče
 

Amari klub
ČT 14:00 – 16:00 - volnočasové aktivity

ÚT, PÁ 14:00 – 16:00 - výtvarná činnost pro děti
ST 14:00- 16:00  - doučování školáků

 
T-klub pro děti a mládež

ÚT-PA 12:00 – 19:00  
SO 12:00 – 18:00

Agentura Pondělí
Pondělí 9:00 -17:00

Podporované zaměstnávání a bydlení pro klienty s různým 
stupněm postižení.

 
Šicí dílna

Úterý 9:00 – 16:00 
Přístup k šicímu stroji pro vlastní šití a opravy oděvů.

Kontaktní místo Lokálního partnerství Šluknovsko.
Cedr, občanské sdružení

Agentura Pondělí, občanské sdružení
Dobrovolnické centrum Výběžek.

Vzdělávací kurzy dle aktuální nabídky.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Stomatologická pohotovost 
Ordinační hodiny 8:00 – 11:00

• 15. – 16. 5. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír
 U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216

• 22. – 23. 5. 2010 MUDr. Šetek Vladislav
 Weberova 537/7, Děčín VI - Letná, 
 tel.: 412 539 310

• 29. – 30. 5. 2010 MUDr. Křemen Adolf
 Teplická 270, Jílové, tel.: 412 550 343

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. 412 354 842. 
Na schůzku je třeba přinést související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva 
obchodních společností, fi nanční 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: 
Objednala jsem si v zásilkové službě zboží. V balíku však kromě zboží, které jsem chtěla, 
bylo i to, co jsem neobjednávala. I toto zboží mi bylo vyfakturováno a dobírkou při převzetí 
balíku jsem je zaplatila. Jak mám postupovat?

Odpověď: 
V tomto případě je dodávka neobjednaného zboží vadou dodávky. Vadu dodávky je nutno 
reklamovat. Podmínky reklamace musí dodavatel mít někde zveřejněny (je to jeho právní 
povinnost), většinou jsou na internetu. 
Nejprve však vycházejte z toho, že se jedná o omyl (chybička se vloudí!), zkuste se 
s dodavatelem dohodnout. Většina zásilkových služeb jsou velmi solidní a vstřícné. 
Nebude-li dohoda možná, seznamte se s reklamačními podmínkami dodavatele. Pokud by 
tyto informace dodavatel neposkytoval, popřípadě pokud by s ním nebyla možná rychlá 
komunikace, vraťte neobjednané zboží balíkem zpět dodavateli s průvodním dopisem, že 
reklamujete vadu dodávky – dodání neobjednaného zboží. Je však třeba si uvědomit, že 
musíte mít nějaký důkaz, jaké zboží jste skutečně objednala. Z toho snad vyplyne, co jste 
skutečně neobjednala. Na druhé straně platí, že dodavatel musí mít důkaz, že jste toto zboží 
objednala – jenomže ten si možná vytvořil, když vám i neobjednané zboží dodal. Z toho, co 
popisujete, vyplývá, že můžete reklamovat nikoliv celou dodávku, ale pouze tu část, kterou 
jste neobjednala. 
Samozřejmě máte nárok na vrácení příslušné části kupní ceny za neobjednané zboží a nárok 
na náhradu za to poštovné, které při zasílání zpět zaplatíte. Máte nárok na další účelně 
vynaložené výdaje v souvislosti s takovou reklamací. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29.5.2010 se uskuteční volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby se 
konají v pátek 28.5.2010 od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Volební místnosti jsou pro volební okrsek 
č.1 – 4 v Základní škole v Krásné Lípě a  pro volební 
okrsek č. 5 bude volební místnost v Nobilis Tilia ve 
Vlčí Hoře 147. 
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Do školního srazu 
zbývá již jen měsíc

Co s tím a s ním

Co bylo a zbylo...

Na radnici začíná být 
poněkud těsno

Každý ročník bude mít 
svoji hostesku

Chystá se oprava 
sakrálních památek

Povolenky k chytání 
ryb 

Nezaměstnaných 
v dubnu ubylo

Krajina zrozená z písku 
a moře

Univerzita třetího věku 
bude i v Rumburku

Školní sraz absolventů krásnolipské základní školy 
se přiblížil na dohled. První červnový víkend se 
Křinické náměstí zaplní stovkami bývalých žáků 
více jak šedesáti posledních ročníků. Připravený 
program je velmi bohatý a pestrý. Podrobnosti 
a upoutávky najdete na www. skolnisraz.cz, kde 
probíhá i intenzivní a velmi zajímavá diskuze mezi 
spolužáky, kteří se na sraz chystají z různých koutů 
republiky. A ani přeshraniční účastníci nebudou, 
zdá se, výjimkou. 

Takto vypadal městský úřad po poslední návštěvě 
jednoho obyvatele Krásné Lípy. Mohl ho někdo 
v jeho destruktivní činnosti zastavit? Asi těžko. Je 
nesvéprávný a nezvladatelný a tudíž za své chování 
není tak úplně zodpovědný. 

Historie školy v Pletařské ulici se dopsala. Z kdysi 
honosné budovy dnes zůstala pouze hromada 
cihel, a i ta postupně mění majitele.  

V kancelářích krásnolipské radnice to začíná 
vypadat jako v obecné škole. Police a archiv 
se začínají plnit fotografi emi a dokumenty. 
Přibývají ovšem také předměty, které jsou na 
prostor poněkud náročnější. Výstava, která se 
v souvislosti se školním srazem chystá, by měla 
být svým časoprostorem velmi nevšední. Měla 
by připomenout každému jeho období školní 
docházky. Od těch, které od posledního vysvědčení 
dělí sotva pár let, až po ty, které od něj dělí několik 
generací. 

Aby každý měl ve správný čas správné informace, 
aby nikdo nikde nebloudil, aby každý našel toho, 
koho hledá, aby měl každý jasnou představu 
o programu a o tom, kde a co na něj čeká ...a 
takových „aby“ bychom mohli napsat ještě asi 
dvacetosm. Prostě, abychom nenechali nic náhodě, 
bude mít každý ročník svoji hostesku. Ta bude 
stále u svého ročníku. Bude schopna mimo jiné i 
kontaktovat jiný ročník a zjistit jeho aktuální polohu 
(to kdybyste se rádi setkali s někým z jiné třídy), 
podá Vám nejucelenější informace, bez kterých by 
tento náš den nebyl dostatečně přehledný, protože 
program je bohatý a mohlo by Vám něco uniknout. 
Když jsme vybírali, komu úlohu hostesek svěřit, 
mysleli jsme na mnoho aspektů. Zodpovědnost, 
energie, trpělivost, vytrvalost... a ještě víc. Také 
samotná „mnohost“ hostesek byla oříškem. Pro Vaši 
informaci jich bude více než sedmdesát. Dnes Vám 
ale můžeme oznámit, že je máme. Splňují všechny 
naše představy. A co víc... splňují i Vaše představy. 
Našimi hosteskami budou studenti Střední školy 
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. 

Opravu dvaatřiceti drobných sakrálních památek 
na území Českého Švýcarska připravuje České 
Švýcarsko, o.p.s.. Téměř třímilionová investice 
z prostředků Evropské unie poputuje na záchranu 
a renovaci významnějších křížků, božích muk, 
skalních výklenkových kaplí a kapliček. Opravovat 
se budou pískovcové kamenné části i umělecké 
kovové prvky, v některých případech půjde 
i o renovační stavební práce. Například Kapli Marie 
Karmelské ve Vlčí hoře čeká výměna oken a nová 
fasáda, Köglerův kříž z roku 1792 čeká kompletní 
rekonstrukce pískovcového soklu i kovaných částí. 
Mezi dalšími památkami vybranými k opravě jsou 
např. Bratrské oltáře u České Kamenice nebo kříž 
kováře Michela v Jetřichovicích.              (r)

Chcete chytat ryby? Nevíte kde sehnat povolenku? 
Pokud jste vlastníkem státního rybářského lístku 
vydá Vám povolenku pan Vojtěch Šulc, Krásná Lípa, 
Frindova 8, tel.: 606 629 546. 
V případě, že státní lístek nemáte, musíte si 
o něj požádat na MěÚ Rumburk, odbor životního 
prostředí.

V měsíci dubnu 2010 bylo v evidenci Úřadu práce 
Děčín 335 uchazečů o zaměstnání z Krásné Lípy, 
z toho 125 žen. V evidenci tak meziměsíčně ubyli 
4 uchazeči o zaměstnání. 
Je to tedy další mírný pokles nezaměstnanosti 
po delší době jejího růstu. Ve městě je její míra 
aktuálně 19,45%, jde tedy o pokles necelého půl 
procenta. Také ve většině měst a obcí regionu 
nezaměstnanost také mírně poklesla. Okresní 
průměr je 15,49%, ve Šluknovském výběžku pak 
16,87%. 

Videoreportáž TV LYRA ze slavnostního zahájení 
letošní turistické sezóny najdete na http://www.
youtube.com/watch?v=rld_DeI8L30&feature=pla-
yer_embedded. Další videa z regionu Českosaské-
ho Švýcarska můžete shlédnout i prostřednictvím 
webových stránek obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko: http://www.ceskesvycarsko.cz/
video/.

(1.kolo podání přihlášek je do 15. 6. 2010 a 2. kolo  
do 15. 8. 2010). Předpokládaná kapacita je 
50 studentů. Studium je ovšem zpoplatněno a to 
1000,- Kč na každý semestr. Cena může být o 50% 
snížena v závislosti na Vašem bydlišti. Seznam 
měst, které na přihlášené studenty přispívají, rádi 
sdělíme. Na základě absolvování stanoveného 
rozsahu daného oboru studia bude účastníkům 
vydáno osvědčení o absolvování.
Bližší informace podá Ing. Veronika Sedláková 
na tel.: 731 458 429 nebo na emailu: Veronika.
sedlakova@centrum.cz.

V akademickém roce 2010/2011 bude 
v rumburském vědeckotechnickém parku 
zahájen nový běh kurzu Univerzity třetího věku 
pro seniory. Během tří let – šesti semestrů – by 
účastníci kurzů měli získat znalosti ze základů 
práva a souvisejících oborů. Výuka bude probíhat 
formou přednášek jednou za čtrnáct dní 
v budově Vědeckotechnického parku Rumburku 
a přednášet budou lektoři vysoké školy a další 
kvalifi kovaní odborníci. Podmínkou pro přijetí 
je maturita, pobírání plného starobního nebo 
invalidního důchodu a řádně vyplněná přihláška. 
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Krásnolipští ctí tradice - staví májku, pálí čarodějnici i se líbají

Semelkovi u sexuologa I zápasník umí lyžovat

Pietní akt na městském 
hřbitově

Konec dubna a začátek května patří v Krásné 

Lípě tradicím. Tou první tradicí je stavění máje, 

tou druhou pálení čarodějnic a tou třetí líbání 

pod břízkou. Stavění staročeské májky se již 

tradičně ujímají členové folklorního souboru 

Lužičan společně s krásnolipskými hasiči. 

Krásnolipská májka je navíc i netradičně obtočena 

pestrobarevnými pentlemi, což je zvyk, který se 

v minulosti udržoval v Sudetech, a který opět 

vzkřísili právě členové Lužičanu. Po vztyčení 

patnáctimetrové máje, jejíž špička byla ozdobena 

pestrobarevnými pentlemi, příjemnou podvečerní 

atmosféru ještě umocnili členové souborů Lužičan 

a Křiničánek, kteří všem přítomným divákům 

zahráli, zazpívali a zatancovali. 

Zábavný program se pak přesunul k čarodějnické 

vatře, kde se pokračovalo v jiném živém zvyku 

posledního dubnového dne, v pálení čarodějnic. 

A na prvního máje se v Krásné Lípě nekonají 

žádné prvomájové oslavy, ale pořádná líbačka 

pod břízkou. I tradici májového líbání pod břízkou 

udržují členové folklorního souboru Lužičan. 

Díky této tradici ani v letošním roce Lužičanky 

neuschnou a uschnout nemusí ani ostatní 

krásnolipské obyvatelky. Možnost budou mít hned 

příští rok. 

Koncem dubna se zástupci folklorního souboru 

Lužičan Naďa a Petr Semelkovi zúčastnili jednání 

na sekretariátě Folklorního sdružení ČR v Praze 

o převzetí patronace nad V. Mezinárodním 

folklorním festivalem Tolštejnského panství. 

Záštitu nad festivalem, který se v Krásné Lípě 

bude konat od 3. do 5. září 2010, převzal přední 

uznávaný český sexuolog MUDr. Radim Uzel. Na 

Besedu u cimbálu s Radimem Uzlem se můžeme 

těšit v zahajovacím pořadu festivalu SEX V LIDOVÉ 

PÍSNI, aneb sexuální reprodukční zdraví od 19:00 

hod. v krásnolipském kulturním domě.            (r)

V Krásné Lípě je známý jako jeden z trenérů malých 

zápasníků. V zimě se ale navíc věnuje i jinému 

svému koníčku – lyžování. A to dokonce jako 

instruktor v lyžařské škole TimSki v lyžařském areálu 

v Horním Podluží. Řeč je o Karlu Dvořákovi, a řeč je 

o něm proto, že svou letošní zimní sezónu zakončil 

osmým místem na republikových závodech 

zástupců jednotlivých lyžařských středisek z Čech 

a Slovenska. Na startu lyžařských závodů stálo 

devadesát čtyři závodníků a hornopodlužskou 

lyžařskou školu TimSki reprezentovali právě Karel 

Dvořák Krásné Lípy a Evžen Smidt ml. z Dolního 

Podluží. 

Město Krásná Lípa připravilo u příležitosti 
65. výročí ukončení II. světové války vzpomínkový 
akt na městském hřbitově. Slavnostní projev, za 
účasti zástupců města a několika dalších občanů, 
tradičně přednesl zastupitel Josef Myšák.

VÝZVA
V souvislosti s připravovanou publikací, kterou 
připravuje Klub českých turistů Krásná Lípa, 
Vás jeho autoři prosí o zapůjčení fotografi í 
krásnolipského náměstí. Vítány budou 
záběry z poválečné minulosti od roku 1945 
(osvobozenecká armáda, regulace toku v roce 
1964, sovětská vojska 1968, záběry z demolic 
původních budov, prvomájové oslavy, 
spartakiády a další společenské a sportovní 
akce. Zapůjčitelé budou jmenovitě uvedeni 
v publikaci. 
Kontakt: Václav Hieke Nemocniční 26 407 46 
Krásná Lípa tel. 412 383 129, mob. 728 732 877 
nebo hiekev@cbox.cz.  
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POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY
Pohádkový les se blíží

Studentský prázdninový 
fotoworkshop

August Stradal v rumburském muzeu

Indií - křížem krážem 

Fotograf Josef Seidel

Za pravěkem 
do Krásné Lípy…

Severní stopa

Sportovní areál Českého 
Švýcarska ofi ciálně 
zahájil letní provoz

Den dětí s národními 
parky v děčínské ZOO

Dětské rybářské závody

Co bylo a zbylo…

Naplánujte si již nyní volno na sobotu 12. června. 
Tento den se totiž můžete vydat na tradiční akci pro 
děti i dospělé – krásnolipský Pohádkový les. Start 
bude mezi 8:00 až 10:00 hod. na nádvoří Továrny 
– Domu volného času. Připraveny jsou dvě trasy: 
dlouhá - cca 8-9 km, druhá kratší - cca 6-7 km. Cíl je 
na stanové základně Klubu českých turistů Krásná 
Lípa za fotbalovým hřištěm. Připraven je i kulturní 
program. koncertovat bude country kapela 
RUKSAK z Rumburka, v několika vystoupeních se 
představí skupina historického šermu a pořadatelé 
hledají další možnosti zpestření tohoto dne.
Trasy je možné absolvovat i s kočárky, účastníci 
pochodu budou moci v cíli zvolit nejhezčí 
pohádkové bytosti, na trasách bude umístěn 
stánek s levnými balenými nápoji a drobnými 
cukrovinkami, v cíli bude možné opět levně 
zakoupit jídlo, točené pivo, točenou limonádu, 
kávu a podobně. U táboráku si budete moci 
i opékat uzeninu. Startovné 15,- Kč.
Přijďte, KČT se na Vás těší. 

Pokud patříte mezi milovníky fotografování nebo je 
vám tato vášeň blízká, pak vás jistě potěší nabídka 
studentského fotoworkshopu. Kurz se koná 
od 14. do 18. července 2010 v překrásné mystické 
krajině Českého Švýcarska pod profesionálním 
vedením fotografů Václava Sojky a Petra J. Juračky. 
Více se o dozvíte na www.ceskesvycarsko.cz. 

V tomto roce si připomínáme 150. výročí narození 
a 80. výročí úmrtí dnes již nepříliš známého 
skladatele, klavírního virtuosa, profesora Augusta 
Stradala. Ačkoliv se August Stradal narodil 
v Teplicích (17.5.1860) ke Krásné Lípě právem patří. 
Žil zde 11 let a jeho vzácná pozůstalost se nachází 
v rumburském muzeu.
Přelom v jeho životě nastal 20. 9. 1884, kdy 
mladý Stradal odešel do Výmaru a stal se žákem 
světoznámého hudebního skladatele Ference 
Liszta, kterého v letech 1885 – 1886 doprovázel  na 
jeho koncertní cestě Evropou. V roce 1888 se oženil 
s pěvkyní Hildegardou Zweigeltovou, dcerou Josefa 
Moritze Zweigelta, obchodníka z Krásné Lípy , která 
od roku 1860 žila s rodinou ve Vídni. Po skončení 
Stradalovy hudební kariéry se manželé přestěhovali 
do Krásné Lípy, kde se umělec až do konce svého 
života věnoval skladatelské a pedagogické činnosti.
August Stradal zemřel 13. března 1930 v Krásné Lípě 
a je pochován v rodinné hrobce Zweigeltových na 
hřbitově v Krásném Buku. Bohužel v dnešní době 
působí jeho místo posledního odpočinku pustě 
a opuštěně.
S částí Stradalovy pozůstalosti se můžete seznámit 

v Muzeu v Rumburku, kde je až do srpna k vidění 
výstavka „August Stradal, poslední žák Ferenze 
Liszta“. Výstava je přístupná od středy do neděle 
vždy od 9:00 do 15:00.  

(Ester Sadivová)

Ve středu 19. května od 19:00 se můžete společně 
s Rosťou a Bárou Součkovými vydat do Indie. Indii 
jsme projeli od severu na jih, z jihu na sever, strávili 
v ní téměř 7 měsíců a ani tak dlouhá doba zdaleka 
nestačila k důkladnému porozuměni a poznání 
její kultury…Vyprávět o svém indickém putování 
budou v Domečku Na kopečku v Rumburku. 

K uctění díla fotografa Josefa Seidela se ve 
vstupním prostoru Zámku v Děčíně bude od 
25.5 do 19.7. konat výstava části z tvorby tohoto 
významného rodáka z Lísky u České Kamenice. 
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 
25. května v 18:00. Následně promítaný fi lm „Včely 
letěly krásně“ Karla Čtveráčka zhlédnou diváci od 
19 hodin v prostoru sala terreny v Růžové zahradě. 
Samotná výstava bude přístupná denně vždy od 
9:00 do 17:00. 
V den zahájení výstavy bude zajištěna autobusová 
přeprava z měst Varnsdorf, Krásná Lípa, Chřibská, 
Líska, Česká Kamenice a zpět

V galerii Továrna v Krásné Lípě můžete až do 
30. května zhlédnout ojedinělou výstavu Petra 
Modlitby s názvem PALEOART, popularizující 
geologickou minulost naší Země i regionu 
Ćeskosaské Švýcarsko. Čekají tu na vás obrazové 
rekonstrukce pravěké krajiny a fauny, na kterých 
můžete obdivovat impozantní manuty, obrovské 
mořské ještěry a v neposlední řadě se dozvíte 
o vskutku akčním a dramatickém vzniku dnešní 
krajiny.
Součástí výstavy je i speciální venkovní  atrakce na 
náměstí vedle Domu Českého Švýcarska, kterou 
je několikametrová písková socha s názvem 
Českosaské Švýcarsko -krajina zrozená z písku 
a moře. Výstava je otevřena denně (kromě úterý 
a středy) od 13 do 20 hodin. Vstup zdarma.

Turisté a město Dolní Poustevna v sobotu 
15. května pořádají již 34. ročník turistického 
pochodu Severní stopou. Připraveny jsou trasy od 
3 do 30 kilometrů pro pěší i cykloturisty vedoucí 
po českém i německém území. Start je z turistické 
chaty za hřištěm v Dolní Poustevně, cíl je na 
výletišti Čtverec.
Tento den bude vypraven i historický vlak Hurvínek 
ze Zubrnické muzeální železnice, který odjíždí 
v 8:50 z Rumburku přes Šluknov a v 9:45 bude 
v Dolní Poustevně. Zpět odjíždí v 16:00 z Dolní 
Poustevny přes Šluknov do Rumburku.
Podrobnější propozice jsou ke stažení na www.
severnistopou.cz.

Již tradičně, jako každý rok začátkem května, byla na 
sporotvním areálu Českého Švýcarska zprovozněna 
a otevřena všechna venkovní sportoviště i atrakce 
pro děti. Spolu s otevřením sezóny LÉTO 2010 
vstoupil v platnost i nový ceník služeb, který je 
k dispozici na http://www.relaxkrasnalipa.cz/ Spolu 
s ceníkem na těchto stránkách najdete i odkaz na 
on-line rezervační systém sportovišť. 

Národní parky České a Saské Švýcarsko slaví 
v letošním roce svá kulatá jubilea. Národní park 
České Švýcarsko 10 let a Národní park Saské 
Švýcarsko již 20 let od svého založení. Přijměte 
proto pozvání na jejich narozeninovou oslavu 
v ZOO Děčín, která se koná v sobotu 22. května od 
14 do 18 hodin a užijte si bohatého doprovodného 
programu. Připraveny jsou  soutěže a hry pro děti 
i rodiče, projížďky na koních, loutkové divadlo - 
pohádka o Zakletém princi, vědomostní soutěž pro 
návštěvníky o zajímavé ceny, výtvarné a rukodělné 
dílny, interaktivní program pro děti s názvem 
Putování po Českém Švýcarsku, interaktivní 
přednášky z Labských pískovců pro děti i rodiče, 
vyhlášení výsledků výtvarných a vědomostní 
soutěže a mnoho dalšího.

Děti, přijďte si zarybařit na dobře zarybněném 
rybníku! MO ČRS v Krásné Lípě již tradičně 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádá 
v neděli 30. května od 8:00 na tůni č. 1 (poblíž 
nádraží ČD) dětské rybářské závody. Zúčastnit se 
mohou všechny děti z Krásné Lípy. 
Přijďte a poznejte, že pobyt v přírodě, zejména 
u vody a s prutem v ruce je větší dobrodružství, 
nežli sebenapínavější počítačová hra. Možná, že 
chytíte tu pohádkovou zlatou rybku, která vám, až 
ji budete pouštět zpět do jejího mokrého domova, 
splní nějaké to vaše přání. Není vyloučeno, že 
vítězi této soutěže zatroubí slavnostní fanfáru 
jeřábi popelaví, vzácní velcí ptáci, kteří se na 
okolní louky přilétají napást. Kdo bude první, a kdo 
bude poslední, není podstatné, hlavní věc je přijít 
a zúčastnit se, všichni budou odměněni, nikdo 
neodejde s prázdnou. V případě nepříznivého 
počasí nezapomeňte na pláštěnky a holinky. 

(Vladislav Vencko) 

Jak vypadalo náměstí dříve? Kde stál bývalý 
pivovar? Kdo patří mezi nejslavnější rodáky města? 
Na tyto a další otázky hledejte odpovědi při 
putování po stopách našich předků.
Partner Školního srazu 2010 – České Švýcarsko, 
o. p. s. připravil pro slavnostní den 5. června 2010 
upravenou verzi komentované procházky historií 
Krásné Lípy – „Co bylo a zbylo…“. 
V doprovodu odborné průvodkyně Kamily 
Liškové si při krátké procházce městem můžete 
připomenout historii dávnou i nedávnou, porovnat 
ji se současností a nechat se třeba i překvapit 
netušenými souvislostmi. 
Začátek je plánován na 16:00 hodinu. Vycházet 
se bude z Křinického náměstí od Domu Českého 
Švýcarska. 
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Kostka Krásná Lípa nabízí volná pracovní místa

Klub AmOS - ambulantní odlehčovací služba

Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme uchazeče 
o zaměstnání z evidence Úřadu práce Rumburk na 
veřejně prospěšné práce na místa: 
-  Pracovník pro kulturně výchovnou činnost 
 (vzdělání USO) 
-  Pradlák a žehlíř (vzdělání základní)
Zájemci se mohou přihlásit v komunitním centru. 

Praxe výhodou. Pracovní místo je na dobu určitou 
do 31. 10. 2010, nástup možný ihned. Pracovní 
úvazek: celý – 40 hod./týden 
Mzdové ohodnocení: základní mzda. Vhodné 
pro uchazeče z Krásné Lípy, dojíždění nebude 
propláceno. 

V únoru zahájila svou činnost ambulantní 

odlehčovací služba – Klub AmOS. Služba je určena 

pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním 

nebo se sníženou soběstačností. Ti se mohou 

scházet v domě s pečovatelskou službou v Krásné 

Lípě vždy každou středu od 8:00 do 12:00 a vždy je 

připraven zajímavý program.

Někdy to jsou setkání s dětmi – vystoupení dětí z MŠ 

Sluníčko nebo Sborečku ze základní školy, jindy to 

je beseda s odborníkem, beseda na téma prevence 

kriminality páchané na seniorech. Pro další setkání 

připravují besedu o historii města nebo společný 

výlet. Každou akci vždy provází příjemná atmosféra 

a je čas i na povídání si u čaje, či kávy. 

Odlehčovací služba je sociální služba určená 

osobám se sníženou soběstačností, o které je 

pečováno v domácím prostředí. Cílem služby je 

umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Mimo již zmíněné ambulantní služby poskytuje 

Kostka Krásná Lípa, p.o. odlehčovací službu 

v domácnostech po celém Šluknovském výběžku. 

Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat 

pouze nárazově v případě aktuální potřeby. 

Veškeré informace získáte na tel. 777 291 359 nebo 

na e-mailu odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz

Projekt je fi nancován z Evropského sociálního 

fondu a rozpočtu ČR. 

(rk) 

FOTOSOUTĚŽ: 
Znáte opravdu Krásnou Lípu?

Ve Vikýři Vám pravidelně přinášíme fotografi e něja-
kého zajímavého zákoutí Krásné Lípy
a Vaším úkolem je uhodnout, o co se jedná a kde 
se objekt nachází. Kdo do desíti dnů od vydání Vi-
kýře správně odpoví na otázku, připíše svoji adresu 
a odpověď odevzdá 
v informačním stře-
disku na náměstí, 
nebo ji pošle na 
e-mailovou adresu 
m i l a n s u d e k @ s e -
znam.cz, bude zařa-
zen do losování.
Na fotografi i z minu-
lého čísla byla jedna 
ze 13 dřevěných 
soch, které zdobí 
různá zákoutí na-
šeho města. Tato je 
umístěna v parčíku 
za hotelem Beseda, 
vznikla při dřevo-
chařské sympoziu v 
roce 2004, nese ná-
zev Patronka a vy-
tvořil ji dřevosochař 

Miloš Šimek z Raspenavy
Cenu - upomínkové předměty – získávají: Jan Vala, 
Jindra Malinová a Igor Knapp.
Víte, kde jsme fotografovali tentokrát?

Kostka Krás-

ná Lípa bude 

v roce 2010 

opět realizovat 

program pro 

přípravu dětí 

ze znevýhod-

ňujícího pro-

středí na zápis 

do 1. třídy. Do projektu budou zapojeny rodiny, je-

jichž děti před nástupem do ZŠ nenavštěvují ma-

teřskou školu. Děti i jejich rodiče budou po celý rok 

navštěvovat předškolní klub Včelička. Budou také 

docházet na speciální přípravný program do školky. 

Aby se seznámili se svými spolužáky, jejich rodiči, 

pedagogy i s prostředím školy, jsou pro ně připra-

veny společné akce a aktivity. Do Včeličky také mo-

hou přijít další maminky s předškoláky a účastnit se 

připraveného programu.

Kostka na projektu „S rodiči do školky“ spolupra-

cuje se Základní školou a mateřskou školou Krásná 

Lípa. Projekt byl podpořen MŠMT ČR. 

(Hana Volfová) 
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S rodiči do školky

Vědomostní soutěž: 
Památky Krásné Lípy
Krásná Lípa v roce 2010 oslaví 140 let od doby, 

kdy byla povýšena na město. Oslavy tohoto 

významného jubilea město spojí s několika 

dalšími významnými událostmi. Na jaře 2010 

bude dokončena nejrozsáhlejší rekonstrukce 

krásnolipského náměstí v poválečné historii 

města. Široko daleko nejodvážnější stavební 

a fi nanční počin, do kterého se pustila 

radnice, dostane defi nitivní tvář v podobě 

architektonického a urbanistického skvostu, 

kterým se bezesporu tento prostor stane. 

Jednou ze společensky nejvýznamnějších 

událostí tohoto roku je potom Školní 

sraz absolventů krásnolipské základní 

školy za posledních 65 let. To vše se spolu 

s doprovodným programem odehraje 

v našem městě první červnovou sobotu roku 

2010.

A právě k tomuto datu pro Vás Klub českých 

turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem 

Krásná Lípa připravil malou vědomostní 

soutěž, týkající se památných míst, památek

 a stromů, charakteristických pro Krásnou Lípu 

a její okolí.

Odpovědi na všech 39 otázek pošlete 

NAJEDNOU do 31. května na e-mail: 

milansudek@seznam.cz. 

Kompletní sadu všech devětatřiceti otázek 

najdete na webových stránkách města www.

krasnalipa.cz v aktualitách a ve vývěsní skříňce 

KČT u autobusové zastávky v Krásné Lípě..

Na vítěze čekají zajímavé ceny, které jim budou 

předány 5. června u příležitosti školního srazu 

2010.  

Sada posledních 
pěti otázek:

Jak se původně jmenoval vápenný vrch nad 

Krásnou Lípou?

V kterém roce byl vyhlášen NP České 

Švýcarsko?

Komu je věnována pamětní deska na domě 

č.p. 285 ve Smetanově ulici?

Jak se jmenovala zaniklá osada na konci 

Kyjovského údolí?

Kdy byl založen krásnolipský městský park?
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Dalším společným setkáním dětí z MŠ 
Sluníčko a dětí z německé školy Großschönau 
byl celodenní výlet do zoologické zahrady 
v Liberci. Ihned po příjezdu se nás ujal 
průvodce zoo, který nám každém zvířeti 
podal základní informace, vyprávěl o jejich 
zvláštnostech a odlišnostech, kterými se pestrý 
život v přírodě vyznačuje. Kromě 
pavilónů opic, tygrů, lachtanů 
v bazénu a žiraf ve výběhu, kde 
se děti pobavily nejvíce, čekalo 
na nás největší překvapení v 
oddělení slonů. Na vlastní oči 
jsme s velkým obdivem shlédli 
jejich každodenní výcvik. 
Ošetřovatelé dětem předvedli, 
jak sloni po ránu cvičí, reagují na 
dané povely, provádějí osobní 
hygienu, snídají. Děti se na vlastní 
oči přesvědčily, že i slonovi 
nemusí být příjemná injekce, 
kterou denně dostává  na bolavé 
klouby. Ve volném výběhu jsme 
všichni nakrmili malé kozičky 
a kůzlátka granulemi, které jsme 

dostali od pana průvodce. Děti se vydováděly 
na lezecké a průlezové stěně.
Nakonec jsme si slíbili, že se za měsíc 
zase setkáme. Tentokrát pojedeme my do 
Německa, kam nás naši přátelé pozvali za 
cestou do pravěku.

O papíru a s papírem byly včerejší papírové 
hrátky, které připravila Mateřská škola Motýlek 
z Krásné Lípy. Papír byl hlavním tvořícím 
materiálem a v rukou dětí, učitelek, rodičů 
i prarodičů z něho vznikaly věci, které ve fi nále 
ozdobily školkovou zahradu. Papírové hrátky 
byly jednou z mnoha akcí, které učitelky 
pro společně hrátky dětí s rodiči připravují. 
Předtím se rodiče společně s dětmi sešli při 
barevném dnu a následující akcí, na kterou se 
mohou všichni společně těšit, bude Pusinka 
pro maminku.

Kdo dával pozor v hodinách přírodovědy, 
mohl zvítězit. Ne čas, ale znalosti jsou totiž 
rozhodující při jedné z největších ekologicko-
přírodovědných soutěží dětských kolektivů 
Zelená stezka – Zlatý list. Krajského kola 
soutěže, která se tradičně koná v Krásné 
Lípě se zúčastnilo čtyřicet tři tříčlenných 
hlídek z  celého 
Ústeckého kraje. Na 
asi dvoukilometrové 
trati se děti musely 
poprat s otázkami z 
botaniky, zoologie, 
geologie, či ekologie, 
nezapomnělo se 
ani na otázky, které 
prověřily jejich 
znalosti zdejší 
krajiny. V konkurenci 
sto třiceti dětí se 
neztratily ani ty, 
které reprezentovaly 
k r á s n o l i p s k o u 
základní školu. V 
mladší kategorii 
družstvo nesoucí 
název Šneci v raketě 

I a II ve složení Petr Kaštánek, Václav Richter, 
Romana Vojancová, Markéta Dvořáková, 
Robert Ledvinka a Jakub Vokoun obsadili třetí 
místo se 120 nasbíranými body. Ostudu své 
škole a učiteli přírodopisu rozhodně neudělali 
- na druhé místo ztráceli pouhé dva body. 

Š

Společně za zvířátky

Papírem ozdobily 
školku 

Krásnolipští školáci v soutěži uspěli

í

Povolání: UČITEL!!!
Vzpomínám na dobu, kdy pojem „PAN UČITEL“ nebo „PANÍ UČITELKA“ znamenaly pro děti a i jejich rodiče autoritu 

a člověka, kterého si pro své poslání vzdělávat děti lidé hodně vážili. Dnes je povolání učitele riskantní, a troufám si říct, 

že i neuznávané. Vyskakovat si na nás může kdekdo a učitel si ze své pozice už nemůže téměř nic dovolit i přesto, že 

usiluje o dobrou věc. A potrestat žáka, když poruší školní řád, nebo někomu ublíží, třeba dívce... Myslíte, že může? Ano, 

to sice může a pravidla školy to umožňují, ale jsou-li rodiče nesoudní, ještě vám vynadají. 

Děkuji všem rodičům, kteří si učitelského povolání váží a respektují ho. 

Program kina - kulturního 

domu Krásná Lípa
KVĚTEN A ČERVEN 2010

DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ

středa 19. 5.
od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Komedie Zdeňka Trošky podle předlohy Miloslava 
Švandrlíka o mladém lékaři, žijícím v bytě s manželkou 
a tchýní.Není moc ctižádostivy, a tak má doma ze života 

peklo... 102 min. Mládeži přístupno.

PERCY JACKSON: 
ZLODĚJ BLESKU
středa 26. 5.

od 17:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Titulní hrdina této fantasy pro všechny generace je teen-

ager, který zjistí, že je potomkem řeckého boha Poseidona 
a musí čelit mytologickým nepřátelům. 118 min. Mládeži 

přístupno.

PEVNÉ POUTO
středa 2. 6.

od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč
Čtrnáctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého zvláštního 
světa stává svědkem událostí, které následovaly po tomto 
hrozném činu. Nejnovější fi lm Petera Jacksona. 135 min. 

Přístupno od 12ti let.
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1. Složení slibu - Usnesení ZM č. 22 – 01/2010
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil 
nový člen ZM Hana Koblihová.
 2. Zpráva o plnění úkolů z 21. ZZM 
Usnesení ZM č. 22 – 02/2010
ZM schvaluje zprávu o plnění úkolů z 21. zasedání 
ZM předloženou místostarostkou Janou Gálovou bez 
připomínek. 
3. Závěrečný účet města Krásná Lípa za rok 2009 
Usnesení ZM č. 22 – 03/2010
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření - Závěrečný účet 
města Krásná Lípa za rok 2009 v předloženém znění bez 
připomínek. 
4. Návrh rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2010 
Usnesení ZM č. 22 – 04/2010
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Krásná Lípa na 
rok 2010 v závazných ukazatelích rozpočtu v provozní, 
investiční části rozpočtu a fi nancování dle tabulek č. 1 - 3 
se zapracováním následující změny:
zrušení položky parkoviště Pražská (-650 tis. Kč) a přidání 
realizace odstavné plochy Smetanova (+40 tis. Kč), 
navýšení položky TS nákup techniky (+330 tis. Kč) a 
nákup materiálu dlažby na chodníky (+280 tis. Kč).
ZM schvaluje realizaci akcí uvedených v investiční části 
rozpočtu. 
5. Příprava projektů z rozpočtu 2010 
Usnesení ZM č. 22 – 05/2010
ZM schvaluje přípravu projektů a akcí dle schváleného 
rozpočtu města na rok 2010 a dle Zprávy o připravovaných 
projektech a ekonomické situaci města. 
6. Rozpočtový výhled na období 2011 - 2014 
Usnesení ZM č. 22 – 06/2010
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na ob-
dobí od roku 2011 do roku 2014 dle předloženého návrhu.  
7. Předání kompetencí RM 
Usnesení ZM č. 22 – 07/2010
ZM schvaluje:
1) využití volných fi nančních prostředků ke zhodnocov-
ání, v souladu s usnesením ZM č. 20 - 66 ze dne 10. 12. 
2009 a pověřuje RM k tomuto nakládání,
2) poskytnutí příspěvků kulturním, tělovýchovným a 
zájmovým organizacím ve městě do výše 200 tis. Kč dle 
platných pravidel,
3) poskytnutí příspěvku ve výši 25 tis. Kč Klubu cyklis-
tiky Krásná Lípa na uspořádání TOUR DE FEMININ,
4) poskytnutí příspěvků občanům na opravy vnějších 
plášťů budov, střech, plotů a květinové výzdoby do výše 
100 tis. Kč dle platných pravidel,
5) aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu nakládala RM. 
8. Rozpočet sociálního fondu 
Usnesení ZM č. 22 – 08/2010
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2010, dle 
předloženého návrhu. 
9. Rozpočtová opatření rozpočtu města 
roku 2010 - Usnesení ZM č. 22 – 09/2010
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření 
rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2010 v rámci sch-
váleného rozpočtu, které nemění závazné ukazatele 
rozpočtu v provozní, investiční/účelové části rozpočtu a 
fi nancování.  
10. Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových 
organizací města Krásná Lípa na rok 2010 
Usnesení ZM č. 22 – 10/2010
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření 
rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem 
Krásná Lípa na rok 2010 v rámci schváleného rozpočtu, 
které nemění výši celkového rozpočtu příspěvkové or-
ganizace. 
11. Organizace založené městem 
Usnesení ZM č. 22 – 11/2010
ZM schvaluje zprávu o Organizacích založených městem 
předloženou místostarostkou Janou Gálovou bez 
připomínek. 
12. Relax Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 22 – 12/2010

ZM schvaluje záměr ukončit provozování aktivit v Továrně 
p. o. Relax Krásná Lípa a pronajmout tento objekt 
soukromému subjektu a případný převod některých ak-
tivit pod jinou p. o. založenou městem Krásná Lípa. 
ZM schvaluje vyjmutí Továrny ze správy p. o. Relax Krásná 
Lípa k 30. 6. 2010. 
13. Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 13/2010
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 569 o výměře 115 m2, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za část p. p. č. 28/7 o výměře 61 
m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Janem a Milenou Malými, 
Děčín, M. Majerové 966/1. Rozdíl výměr bude účtován 
částkou 70 Kč/m2. Náklady uhradí směnitelé rovným 
dílem. 
14. Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 14/2010
ZM schvaluje směnu p. p. č. 3051/2 o výměře 743 m2, p. 
p. č. 3051/15 o výměře 241 m2 a p. p. č. 3054/1 o výměře 
136 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 3055/1 o výměře 
36 m2 a p. p. č. 3055/2 o výměře 47 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa s Povodím Ohře, s. p. , Chomutov, Bezručova 4219. 
Rozdíl výměr bude účtován cenou za m2, dle znaleckého 
posudku. Náklady spojené s vkladem do KN a vyhotovení 
znaleckého posudku hradí Povodí Ohře. 
15. Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 15/2010
ZM schvaluje směnu p. p. č. 1133/16 o výměře 31 m2 a p. 
p. č. 1133/18 o výměře 6 m2, vše k. ú. Krásný Buk za p. p. 
č. 1133/13 o výměře 2 m2, p. p. č. 1133/15 o výměře 13 
m2, p. p. č. 1133/17 o výměře 12 m2, p. p. č. 1133/19 o 
výměře 12 m2, p. p. č. 1133/20 o výměře 104 m2 a p. p. č. 
1133/22 o výměře 9 m2, vše k. ú. Krásný Buk s Povodím 
Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219. Rozdíl výměr bude 
účtován částkou za m2, dle znaleckého posudku. Náklady 
spojené s vkladem do KN a vyhotovení znaleckého po-
sudku hradí Povodí Ohře.  
16. Směna pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 16/2010
ZM ve smyslu usnesení ZM č. 6-16/2007 ze dne 13. 9. 
2007 schvaluje směnu p. p. č. 241/4 o výměře 62 m2, 
části p. p. č. 243/1 o výměře 120 m2 a části p. p. č. 245/6 
o výměře 13 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za p. p. č. 2972/3 
o výměře 120 m2 a část p. p. č. 2972/2 o výměře 224 
m2, vše k. ú. Krásná Lípa s fi rmou Euro Topoz, spol. s r. 
o., Velký Šenov za podmínky výmazu zástavního práva z 
uvedených pozemků. 
17. Odkoupení pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 17/2010
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 2751/10 o výměře 201 
m2, k. ú. Krásná Lípa od Mgr. Ivety Wrobelové, Krnov, 
Petrův Důl 1 a Jiřiny Čechové, Krnov, U Potoka 9 za cenu 
20 Kč/m2. Náklady s převodem pozemku uhradí naby-
vatel. 
18. Odkoupení pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 18/2010
ZM schvaluje odkoupení p. p. č. 2748/32 o výměře 28 
m2, k. ú. Krásná Lípa od Josefa Záhorského, Krásná Lípa, 
Masarykova 14 za cenu 30 Kč/m2. Náklady s převodem 
pozemku uhradí nabyvatel. 
19. Převod pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 19/2010
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1494 o 
výměře 86 m2, k. ú. Krásná Lípa od Pozemkového fondu 
ČR Děčín. 
20. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 20/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 3013 o výměře 637 m2, k. ú. 
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Marii a Františku 
Smolovým, Krásná Lípa, Kyjovská 57a za cenu 12 740 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
21. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 21/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1416/2 o výměře 68 m2, k. 
ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Kamilu a Evě 
Zachovým, Neratovice, Kojetická 971 za cenu 1 360 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
22. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 22/2010
ZM schvaluje prodej st. p. č. 86/3 o výměře 310 m2, p. p. 
č. 100 o výměře 384, části p. p. č. 3004 o výměře 228 m2 
a části p. p. č. 101 o výměře 275 m2, vše k. ú. Krásná Lípa 
za účelem zřízení zahrady Zdeně a Zdeňku Zelendovým, 
Krásná Lípa, Stradalova 23 za cenu 59 265 Kč za podmínky 
respektování bezejmenné vodoteče. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené. 
23. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 23/2010
ZM projednalo žádost Martina Dastycha, Krásná Lípa, 
Nemocniční 4 a na základě doporučení RM schvaluje 
výjimku z Postupu ve věci prodeje a užívání nemovito-
stí ve vlastnictví města Krásná Lípa převod části p. p. č. 
1159/1, k. ú. Krásná Lípa a st. p. č. 1476, k. ú. Krásná Lípa 
do vlastnictví žadatele.
24. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 24/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 633 o výměře 270 m2, k. ú. 
Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Robertu Krausovi, 
München, Türkenstr. 29b za cenu 33 500 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
25. Prodej pozemků 
Usnesení ZM č. 22 – 25/2010
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1906/3 o výměře 242 m2, p. 
p. č. 1906/4 o výměře 127 m2, p. p. č. 1910/5 o výměře 
441 a p. p. č. 1910/6 o výměře 169 m2, vše k. ú. Krásná 
Lípa za účelem zřízení zahrady Jindřichu Milcovi, Krásná 
Lípa, Havlíčkova 34 za cenu 19 580 Kč a za podmínky 
současného odkoupení objektu č. p. 628/34. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
26. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 26/2010
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 202/2 o výměře 1690 m2, 
k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Františku a Jitce 
Rychnovským, Děčín, Teplická 134/135 za cenu 169 000 
Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
27. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 27/2010
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 202/5 o výměře 110 m2, 
k. ú. Zahrady za účelem zřízení zahrady Klausu a Olze 
Frenzelovým, Krásná Lípa, Zahrady 93 za cenu 2 750 Kč. 
Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
28. Prodej pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 28/2010
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2752 o výměře 91 m2, 
k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Janu a Vlastě 
Součkovým, Praha 6, Bělohorská 34 za cenu 9 820 Kč. Ku-
pující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 
29. Nájem pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 29/2010
ZM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu č. 96/23/10-077 
části p. p. č. 233, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy s Jaroslavem 
Dostálem, Varnsdorf.
 30. Zástavní právo
Usnesení ZM č. 22 – 30/2010
ZM schvaluje výmaz zástavního práva na obytný dům č. 
p. 15 v Krásné Lípě se stavební plochou č. parcely 251/2 
majitelů Jiřího Šedivého a Aleny Šedivé, bytem Krásná 
Lípa, Tyršova 991/5.
31. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009 
Usnesení ZM č. 22 – 31/2010
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organ-
izace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 
2009 v předloženém znění. 
32. ZŠ a MŠ Krásná Lípa r. 2010 
Usnesení ZM č. 22 – 32/2010
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - sch-
válený rozpočet 2010 příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Krásná Lípa.  
33. Zpráva o hospodaření KOSTKA za rok 2009 
Usnesení ZM č. 22 – 33/2010
ZM schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organ-

izace KOSTKA Krásná Lípa za rok 2009 v předloženém 
znění.  
34. Kontrola hospodaření p. o. KOSTKA 
Krásná Lípa - Usnesení ZM č. 22 – 34/2010
ZM bere na vědomí Zprávu auditora o kontrole 
hospodaření příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa 
za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 
35. Zpráva o fi nanční kontrole v RELAX za 
rok 2009 - Usnesení ZM č. 22 – 35/2010
ZM schvaluje Roční zprávu p. o. RELAX Krásná Lípa o 
výsledcích fi nanční kontroly za rok 2009 v předloženém 
znění.  
36. Relax Krásná Lípa, p. o. - rozpočet  
Usnesení ZM č. 22 – 36/2010
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Relax 
Krásná Lípa na rok 2010 v předloženém znění.
 37. RELAX Krásná Lípa p. o. 
Usnesení ZM č. 22 – 37/2010
ZM schvaluje dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace RELAX Krásná Lípa dle předloženého návrhu. 
38. Nákup dodávkového sklápěcího vozu 
na TS - Usnesení ZM č. 22 – 38/2010
ZM schvaluje nákup dodávkového sklápěcího vozu pro 
TS do celkové částky 530 tis. Kč případně vč. leasingu s 
maximální možnou akontací a nejkratší dobou splacení a 
ukládá RM realizovat nákup.  
39. Terénní práce 
Usnesení ZM č. 22 – 39/2010
ZM schvaluje přijetí dotace z Úřadu vlády ČR na pro-
jekt AMARI - terénní práce ve výši 219 020 Kč. Celkový 
rozpočet projektu je 275 000 Kč (podíl žadatele je min. 
15% ze skutečně čerpané dotace).
ZM schvaluje rozpočet org. složky 2374, dle předloženého 
návrhu. 
40. Zrušení usnesení 
Usnesení ZM č. 22 – 40/2010
ZM ruší usnesení ZM č. 21-12/2010 ze dne 4. 3. 2010. 
41. Smlouva o spolupráci 
Usnesení ZM č. 22 – 41/2010
ZM schvaluje smlouvu o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany mezi městem Krásná Lípa a obcí Doubice, 
dle předloženého návrhu. 
42. Cesta k rekreačnímu objektu č. e. 88, Kyjov 
Usnesení ZM č. 22 – 42/2010
ZM nesouhlasí se vznikem nové cesty k rekreačnímu 
objektu č. ev. 88 a 89, Kyjov a to do doby vzniku nového 
územního plánu. Smluvně zajištěné oprávnění přístupu 
považuje zastupitelstvo za dostatečné.  
43. Směna pozemku 
Usnesení ZM č. 22 – 43/2010
ZM ruší usnesení č. 20-73/2010, ve kterém schválilo 
směnu částí pozemků p. p. č. 1036/1 a 2978/1, k. ú. Krás-
ná Lípa, a to na základě dopisu Mgr. Jitky Jursíkové, ve 
kterém jmenovaná vyjadřuje svůj nesouhlas s navrženou 
směnou.  
44. Statut sociálního fondu 
Usnesení ZM č. 22 – 44/2010
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města 
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.  
45. Valná hromada a zastupování 
Usnesení ZM č. 22 – 45/2010
ZM deleguje starostu města Ing. Zbyňka Linharta na 
všechny valné hromady společností v nichž má město 
Krásná Lípa majetkovou či obdobnou účast (Severočeská 
vodárenská společnost, Euroregiony, atd.). 
46. Diskuse členů ZM 
Usnesení ZM č. 22 – 46/2010
ZM ukládá RM zabývat se touto otázkou, která vyplynula 
z diskuze členů ZM:
Hana Volfová – seznámit Policii ČR Krásná Lípa se statis-
tikou kriminality ve městě.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Ověřovatelé: Miroslav Brabník , Karel Beneš   
Místostarostka: Jana Gálová   
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