
Poslední zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa 

mělo na pořadu, vyjma standardních bodů progra-

mu, především opětovné projednání prodeje býva-

lé Restaurace pod kostelem na Křinickém náměstí 

a  doplnění fi nanční-

ho výboru zastupitel-

stva města. 

Finanční výbor zastu-

pitelstva byl rozšířen 

o  dva nové členy 

- Romana Soukupa 

(nominován KSČM) 

a Bc. Jitku Hodkovou 

(nominována Sdru-

žením 2010). 

Prodej budovy Kři-

nické náměstí 7/12 

projednávalo zastu-

pitelstvo opakovaně. 

Nyní jednohlasně 

podpořilo záměr 

vybudování turistic-

kého minipivovaru 

a  objekt odprodalo společnosti Křinický pivovar, 

s. r. o. za  cenu jeden a  půl milionu korun (s  tím, 

že při podpisu kupní smlouvy bude na  účet měs-

ta Krásná Lípa, kromě kupní ceny, složena i kauce 

ve výši dvou milionů korun, která bude kupujícímu 

vrácena po splnění podmínek – především po pro-

kázání investice do  objektu v  celkové výši deset 

milionů korun). 

Chátrající restaurace tak dostane nového vlastníka 

a my se můžeme těšit, že v roce 2012 ochutnáme 

po mnoha desetiletích krásnolipské pivo. 

(jk)

Společně s  osvědčením o  úspěšném absolvování 

rekvalifi kačního kurzu „Údržba veřejné zeleně“ 

získalo šest jeho absolventů i práci u krásnolipských 

technických služeb. Tím tak do  další fáze vstoupil 

projekt s  názvem „Mám práci“, který realizuje 

občanské sdružení CEDR Krásná Lípa. 

Kromě vzdělávání projekt počítá i  s  poskytnutím 

mzdových příspěvků těm ze zaměstnavatelů, 

kteří minimálně po  dobu šesti měsíců vytvoří 

pro absolventy nová pracovní místa. Ze skupiny 

jedenácti rekvalifi kantů, kteří si v  čtyřměsíčním 

kurzu od  srpna do  prosince zvyšovali kvalifi kaci, 

si město vybralo ty absolventy, kteří složili 

zkoušky na  výbornou. Účastníci kurzu absolvovali 

teoretickou a  praktickou výuku, během níž si 

osvojili dovednosti práce s  motorovou pilou, 

křovinořezem, travními sekačkami či štěpkovačem. 

Mimo jiné získali i  znalosti z  technologie sázení 

stromů, chemických postřiků a  hubení škůdců, či 

péče o  trávníky a  dřeviny. „Vítáme snahu zájemců 

o  práci, žijících v  Krásné Lípě, zvýšit si svou 

kvalifi kaci. Náplň vzdělávacího programu a  jeho 

úspěšné absolvování velkou měrou zvyšuje jejich 

šance na  nalezení zaměstnání,“ míní Jan Kolář, 

starosta města Krásná Lípa.

Projekt „Mám práci“ je fi nancován z  prostředků 

ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(vik)
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INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK  

4,- Kč  Čtvrtek 20. ledna 2011

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 3. února 2011

Zastupitelé podpořili vznik Křinického minipivovaru

Účast v rekvalifi kačním kurzu jim 
zajistila práci

VĚNUJ MOBIL 
– 

VYHRAJ MOBIL
Máte doma starý funkční 

nebo poškozený mobilní telefon?

Zapojte se s námi do projektu RECYKLOHRANÍ 
a přineste mobil ke zpětnému odběru 

na uvedené kontaktní místo. 

Zájemci, kteří spolu s mobilem odevzdají 
i vyplněný soutěžní kupon, budou navíc 

zařazeni do slosování o jeden 

nový mobilní telefon.
Termín pro sběr mobilů: 

13. – 27. 1. 2011
Termín slosování: 

28. 1. 2011
Kontaktní místo:

Městský úřad
sekretariát -  p. Lenka Hrobárová
Masarykova 246/6, Krásná Lípa

Základní škola
sekretariát – p. Renáta Klugová

Školní 558/10, Krásná Lípa
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V roce 2010 bylo v Krásné Lípě dost meteorologicky 
atypických měsíců. Dalším z  nich byl prosinec. 
Měsíc byl srážkově nadnormální, teplotně velmi 
podnormální. Hned první dva dny po  teplém 
listopadu nám ukázaly, co to vlastně ta zima je. 
Padly tzv. arktické dny. To jsou dny, ve  kterých 
maximální teplota není vyšší než -10°C. Další dny se 
postupně oteplovalo a 8.12 teplota na krátkou dobu 
vystoupala na +1°C. Trend odpoledních teplot slabě 
pod nebo nad bodem mrazu trval do 12.12. O den 
později začalo být opět dosti chladno. Odpolední 
teploty se pohybovaly v rozmezí -10 až -7°C a noční 
-15 až -9°C. Před Vánocemi se dostavila obleva, 
která byla nejvýraznější na  Moravě, kde teploty 
vystupovaly místy až k +14°C. V Krásné Lípě obleva 
trvala 2 dny. Maximální teplota byla téměř +4°C. 
Na Štědrý den však příliv teplého vzduchu ukončila 
studená fronta doprovázená sněžením a  začalo 
opět mrznout. Ráno 25.12 bylo již -6°C. Do  konce 
měsíce se teploty pohybovaly kolem -10°C v  noci 
a kolem -6°C ve dne. Výjimku tvoří třicátý den, kdy 
při vyjasnění spadla teplota až na -18,5°C. V údolích 
mohlo být ještě o několik stupňů méně. 

Srážkově byl prosinec nadnormální, spadlo 
111,7 mm, převážně ve sněhu. Sněhově nejbohatší 
byla druhá dekáda měsíce. 

(Jan Pícha)  
 Prosinec 2010 vs 2009

 
Průměrná teplota -6,5°C -2,1°C
Maximální teplota 3,9°C 6,2°C
Minimální teplota -18,5 -20,7°C
Maximální vlhkost 100% 100%
Minimální vlhkost 68% 62%
Maximální poryv větru 17 m/s 13 m/s
Úhrn srážek 111,7 mm 81 mm !

Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 30 Nemrzlo pouze 23.12. 
Počet dnů ledových (maximální denní teplota 
nevystoupila nad -0,1°C) : 26 Ledový den nepadl 
ve dnech 8,11,22,23,24.12. 
Počet dnů arktických: (Maximální teplota není 
vyšší nebo je rovna -10,0°C): 3 Arktický den padl 
ve dnech 1,2,30.12. 

Počasí v Krásné Lípě v prosinci 2010 
Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v  pondělí 31.1. 2011 ve  Vlčí 
Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 3.2. 
2011 v  Krásné Lípě. Dále pak v  pondělí 
14.2. 2011 ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách 
a ve čtvrtek 17.2. 2011 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.

http://kostka.krasnalipa.cz

Komunitní
centrum

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

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

- 2. – 23. 1. 2011 MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, tel.: 412 519 624
- 29. - 30. 1. 2011 MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel.: 412 502 216
- 5. – 6. 2. 2011 MUDr. Lisachenko Vladyslav,  J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel.: 412 507 588
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost 
uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

RUBRIKA:
OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA V KOSTCE 
Právní poradna je otevřena první a třetí pondělí v měsíci od 17 hodin. 
Osobní schůzku s právníkem v občanské poradně si můžete domluvit na tel. 412 354 842. Na schůzku je třeba přinést 
související doklady. Základní informace jsou poskytovány zdarma.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva obchodních společností, 
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: Jaké jsou výhody a jaké jsou nevýhody rozhodčího řízení?
Odpověď: Rozhodčí řízení je obecně řízením jednostupňovým. Po  vydání rozhodčího nálezu není možnost 
odvolání a tím se podstatně zvyšuje vymahatelnost práva. Ovšem na základě výslovné dohody stran lze i rozhodčí 
nález přezkoumat jinými rozhodci.
Velikou výhodou rozhodčího řízení je jeho rychlost. Rozhodčí řízení obvykle trvá kolem tří měsíců.
Poplatek za rozhodčí řízení bývá o procento nižší než poplatky u obecných soudů. Rozhodčí řízení se tím snaží být 
levnější než obecné soudy. 
Osoby rozhodců si určují strany svou dohodou. Rozhodci jsou obvykle znalí problematiky věci, jsou podrobněji 
než „státní“ soudci seznámeni s  technickými otázkami předmětu sporu. Jsou to většinou lidé z  praxe. Pokud to 
jsou právníci, jsou v praxi seznámeni s právní problematikou týkající se konkrétního sporu. Znají, jak ve skutečnosti 
většinou obdobné případy probíhají, jaký je ekonomický dopad toho či onoho rozhodnutí. 
Řízení před rozhodci je zásadně neveřejné. 
Strany mohou sjednat, že spor bude rozhodnut bez nařízení jednání, a to pouze na základě listinných podkladů 
a důkazů, které strany předloží. 
Rozhodčí řízení je méně formální než řízení před obecnými soudy. Smysl rozhodčího řízení je skutečně v tom, že 
strany uzavřením rozhodčí doložky „zmocňují“ konkrétního rozhodce (anebo rozhodce určeného podle platných 
pravidel pro rozhodování sporů vydaných těmi dvěma rozhodčími soudy ustanovenými podle zákona – to je 
Rozhodčí soud při AK ČR a HK ČR v Praze a Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno), aby jejich 
jménem jejich právní spor závazně pro oba rozsekl. 
Rozhodčí řízení nemusí vždy skončit vydáním rozhodčího nálezu, ale vzhledem k neformálnosti řízení má rozhodce 
větší prostor pro uzavření smíru mezi spornými stranami. 

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny.

Odlehčovací služba
Péče o osoby 
se sníženou so
běstačností.                                                                 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359
                               
Klub AmOS                                                                      
St 8:00-12:00 v Domě 
pečovatelskou službou.
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                     
tel.: 777 291 359
                                                                                        
Hlídání dětí  
v domácnosti nebo 
u nás
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz,                                      
tel.: 777 291 359
                                                                                         
Amari poradna                                                                 
St 8:00-16:00 
oblast bydlení, 
vzdělávání, 
zadluženosti, dávek 
apod.  
                                                   
Občansko právní 
poradna                                                  
Každé první a třetí 
pondělí v měsíci 
od 17:00
kc@krasnalipa.cz
tel.:  412 354 842

JOB poradna 
PO 9:00-17:00
Nabídka pracovních 
míst, jednání se 
zaměstnavatelem

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

Klub VČELIČKA 
Po, St 9:00-11:00
pro rodiče s dětmi 
do 6 let

Amari klub pro děti 
St 14:00-16:00 
Příprava do školy, 
doučování
Út-Pá 14:00-16:00
výtvarná činnost 
Čt 14:00 - 16:00
volnočasové aktivity

T-klub pro děti 
a mládež
Út-Pá 13:00-19:00
So 10:00-18:00
tklub@krasnalipa.cz
tel.: 774 233 010

Praní, žehlení prádla, 
úklidy domácností 
i fi rem                         
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 
                                                 
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
Tématická odpoledne 
určené široké 
veřejnosti: soutěže, 
besedy, výlety
Tel.: 412 354 842

Kontaktní místo: 
Agentura pro sociální 
začleňování
Cedr, o. s.
Agentura Pondělí, o. s.
Dobrovolnické 
centrum Výběžek

 
Rok 2010 v Krásné Líp  

  

m síc
pr m rná 
m sí ní 
teplota*

maximální
teplota

minimální
teplota

maximální 
vlhkost

minimální
vlhkost

maximální 
poryv 

v tru *

srážky 
mm  

leden -6,2 °C 0,4 °C -22,2°C 100% 67% 17 m/s 55 
únor -2,8°C 6,3°C -15,3°C 100% 51% 20 m/s 33

b ezen 1,7°C 18,0°C -14,3°C 100% 40% 18 m/s 72
duben 6,8°C 22,7°C -0,9°C 100% 26% 16 m/s 23
kv ten 9,2°C 17,6°C 2,7°C 100% 34% 21 m/s 155
erven 15,0°C 26,5°C 5,1°C 97% 35% 19 m/s 62

ervenec 18,7°C 31,3°C 9,8°C 100% 29% 19 m/s 192
srpen 15,4°C 26,9°C 7,8°C 100% 44% 22 m/s 348
zá í 10,7°C 21,0°C 2,8°C 100% 45% 16 m/s 154
íjen 5,8°C 15,0°C -3,8°C 100% 37% 15 m/s 16 

listopad 3,1°C 15,3°C -14,1°C 100% 54% 17 m/s 80
prosinec -6,5°C 3,9°C -18,5°C 100% 68% 17 m/s 112

souhrn 
za rok 
2010 

5,9°C 31,3°C -22,2°C 100% 26% 22 m/s 1302mm
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Nejen narušená statika, ale zřejmě i  mrazy a  déšť 
stojí za  zřícením části staré tovární budovy v  ulici 
Čelakovského. Trosky poloviny čelní stěny budovy 
zavalily souběžnou komunikaci, strhly elektrické 
vedení a poškodily oplocení u ústavu sociální péče 
Palmovka. K řícení vyjely dvě jednotky hasičů, místo 
zajistila Policie ČR. To, zda pod sutinami zřícené zdi 
nezůstali nějací lidé, prověřili záchranáři se psy. 
Zbytky stavby nyní posoudí statik a  pak se bude 
rozhodovat o dalším postupu. 
Objekt bývalé textilky sloužil dlouhá léta jako sklad, 

po  požáru zhruba před deseti lety silně chátral 
a  ohrožoval okolí. V  současnosti patří soukromé 
osobě z  Prahy. Majitel byl městem Krásná Lípa 
opakovaně vyzýván k zajištění objektu. 
Místní komunikace je dočasně uzavřena.
Na  území města to ovšem není jediná budova, 
která je v  dezolátním stavu, žádná ale zatím 
bezprostředně neohrožuje životy ani majetek. 
Na  jejich dezolátním stavu se ovšem podepisuje 
nejen počasí, ale také zloději kovů. 

(jk)

Lednová obleva možná zneklidnila milovníky 
zimních sportů, pracovníci technických služeb 
a Město Krásná Lípa si ale zcela jistě alespoň na čas 
oddechli. Letošní prosincové sněhové přívaly 
komplikovaly nejen dopravu, ale i  běžný život 
ve městě. Jednoduché nebylo ani odklízení sněhu 
a  ledu. Město má na  starosti zhruba sedmdesát 
kilometrů komunikací a  jejich údržba jen 
v  posledním měsíci přišla na  sto sedmdesát tisíc 
korun.               (r)

V  sobotu 15. ledna se konala výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa. 

Té se mimo jiné zúčastnili i  hasiči z  německého 

Obercunnersdorfu, kteří jsou družebními partnery 

krásnolipských hasičů téměř třicet let. 

Na  programu byla vyjma zpráv o  činnosti, 

přednesenou starostou sboru Jiřím Sudou, také 

zpráva velitele výjezdové jednotky Romana Koiše. 

Zajímavé informace zazněly i  o  činnosti hasičské 

mládeže, se kterou úspěšně pracuje Walter Henne. 

V mládežnickém oddílu je zapojeno sedmnáct dětí 

ve věku 6-18 let.

Hasiči si ve  volbách potvrdili stávající vedení, kdy 

starostou Sboru dobrovolných hasičů Krásná Lípa 

zůstává i  nadále Jiří Suda. Sbor má v  současnosti 

dvacet čtyři členů, z toho pět žen. V roce 2014 oslaví 

naši hasiči 150. výročí založení hasičského spolku 

v Krásné Lípě. 

(r)

Rekordních šestapadesát uchazečů o  zaměstnání 

přibylo v evidenci Úřadu práce Děčín z Krásné Lípy. 

V prosinci loňského roku tak děčínský úřad práce 

evidoval 352 uchazečů o  zaměstnání z  Krásné 

Lípy, z  toho 143 žen. Jako u  většiny okolních 

měst tak došlo dalšímu významnému vzestupu 

nezaměstnanosti. Ve  městě je její míra nyní 

aktuálně na 20,44 %. 

Okresní průměr je 15, 71 %, na  Šluknovsku pak 

17,37%.                 (r)

Zřítila se stará tovární budova

Zima už stála statisíce

Krásnolipští dobrovolní 
hasiči bilancovali

V prosinci se v našem 
městě rekordně zvýšila 

nezaměstnanost

Policejní sloupek - 
přehled za leden

Víkend - nevíkend, práce je stále plno
Výkupčí sběrny druhotných surovin 
v Krásné Lípě objevil vloupání do skladu. 
Neznámý pachatel si přes víkend ze 
sběrny odnesl šedesát kilogramů mědi 
a přes dvacet kilogramů mosazi. Způsobil 
tak škodu za jedenáct tisíc korun. 

Zřícení budovy vyhodilo elektriku
V  neděli 9. ledna krátce po  osmé hodině 
ranní se v  ulici Čelakovského zřítil asi 
dvacetimetrový kus obvodové zdi 
u  ruiny třípatrového domu. Zeď spadla 
na  přilehlou cestu a  poškodila dráty 
elektrického vedení, což zapříčinilo 
výpadek elektrického proudu 
na  čtyřiačtyřiceti odběrných místech. 
Jen šťastnou náhodou nebyl nikdo 
zraněn. Policie nyní šetří, zda se zeď zřítila 
v  důsledku nedbalosti majitele, který 
se tak mohl dopustit přečinu poškození 
a ohrožení provozu obecně prospěšného 
zařízení z nedbalosti. 

Co neukradli předtím, ukradli potom
Ani hrozba zřícení dalších částí 
třípatrového domu v  Čelakovského ulici 
nezabránila ženě ze sousedství, aby 
ukradla části traverz a  železných kotev 
ze zříceného zdiva. Vzhledem k  tomu, že 
jmenovaná byla v minulosti pro obdobný 
skutek odsouzena, je opět obviněna 
z krádeže, za což jí hrozí až tříleté vězení. 

Spící prodavač je lepší než alarm
10. ledna po  půlnoci se neznámý zloděj 
pokusil vloupat do obchodu s potravinami 
na  Pražské ulici. Ten nejprve odstranil 
visací zámek a pokoušel se dostat dovnitř. 
Měl smůlu. V  obchodě spal prodavač. 
Už druhý den se třicetiletého pachatele 
z  Krásné Lípy podařilo podle popisu 
dopadnout a obvinit ho z krádeže. 

Oslavu narozenin ukončil na policii
První letošní „krásnolipský“ 
případ výtržnictví má na  svědomí 
devětadvacetiletý muž z Krásné Lípy, který 
své narozeniny slavil ničením zařízení 
prodejny potravin v  Pražské ulici. Pod 
vlivem alkoholu zničil televizor, modem 
průmyslové kamery, plastovou přepravku, 
skleněnou výplň chladícího boxu a vstupní 
dveře. Natropil tak škody za  téměř tři 
tisíce korun. Přivolaná policejní hlídka mu 
v  dechu naměřila dvě promile alkoholu 
a obvinila ho z výtržnictví, za což mu nyní 
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

„Jedna paní povídala“ je neřešitelné
V minulém roce se stalo několik případů, 
které občané neohlásili na  policii. 
Na služebnu policie se pak takové události 
dostávají formou „jedna paní povídala“ 
a  bývá složité dohledat poškozeného, 
a pro pozdní oznámení, i pachatele. Proto 
znovu uveřejňuji kontakty krásnolipského 
oddělení policie: mobilní - 723  255  954, 
pevná linka 412  383  333, email – 
dc.oopklipa@mv.cz. Policisté vás rádi 
vyslechnou, poradí, popřípadě s  vámi 
sepíší oznámení. 

Policisté OOP Krásná Lípa v  období 
od 17. prosince do 16. ledna evidovali 15 
trestných činů a 20 přestupků.
prap. Jan Hampl - inspektor

  
Evidovaní 
uchaze i     Míra 

název m sta, obce, 
oblasti celkem ženy muži   
Varnsdorf 1347 650 697 15,85%
Varnsdorfsko 1800 867 933 16,55%
Rumburk 766 327 439 13,03%
Krásná Lípa 352 143 209 20,44%
Rumbursko 1683 725 958 16,75%
Šluknov 584 244 340 20,27%
Šluknovsko 1251 529 722 17,37%
Šluknovský výb žek 4734 2121 2613 16,83%
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Krásnolipští kynologové jsou úspěšní

Místo na sněhu spali 
ve vodě

Za tanec dostali městský znak

Správa parku vyhlašuje fotografi ckou 
a vědomostní soutěž

Dne 11.12.2010 měla kynologická organizace 
Natura Krásná Lípa výroční chůzi, kde vyhodnotili 
svoji činnost, kterou vykazují od 13.05.2010.
Velký úspěch zaznamenala mládežnice  Bára 
Karbusická z  Vlčí Hory, která mimo jiné byla 
na táboře talentované mládeže ve Starém Plzenci. 
Byla jako vodič psů na  výstavách, kde s  jedním 
psem NO dostala známku velmi nadějný, s  fenou 
NO Fany Da-Kr ve  třídě dospívajících v  Kolíně 
známku velmi dobrá a na další výstavě v Jiřetíně p/J 
ve třídě pracovní již známku výborná. S  další fenou 
NO Pera Naspo absolvovala výstavu v Rokycanech  
a  ve  třídě pracovní dostala ohodnocení velmi 
dobrá.
S  dalšími úspěchy se může pochlubit s  mladou 
fenou NO Goldie Da-Kr, udělala v  Hrádku n/N 
zkoušku ovladatelnosti  ZZO a  v  Rumburku 
zkoušku základního minima. S druhou fenou Pera 
Naspo udělala v  Hrádku n/N zkoušku základního 
minima a  v  Rumburku  zkoušku ZVV-1 / zkoušku 
všestranného využití prvního stupně. 
Dalšími úspěšnými psovody jsou Helena Švorcová 
z  Rumburka, Dana Štěrbová z  Krásné Lípy, Petr 
Markus z  Jiříkova, Jiří Hofman z  Varnsdorfu, Jiří 
Štěrba z Krásné Lípy, ing. Pavel Spurný z Varnsdorfu 
a další. 
Veškerou činnost, kterou se zabýváme, najdete 
na www.zkonatura.cz
Do  další činnosti a  k  získávání dalších úspěchů 
přejeme mnoho štěstí. 

(Předseda ZKO NATURA Jiří  Štěrba)

Spíše jarní počasí provázelo nejsevernější zimní 
stanování v  České republice, jehož osmadvacátý 
ročník uspořádali krásnolipští turisté. Strávit dvě 
noci pod Vlčí horu přijely čtyři desítky vyznavačů 
zimního stanování z celé republiky. Pod Vlčí horou 
v  pátek v  podvečer vyrostlo jedenáct stanů, 
zbývající účastníci nocovali jen tak pod širým 
nebem, neboť teplota v  noci neklesla pod bod 
mrazu. První noc dokonce bylo sedm stupňů nad 
nulou, druhou čtyři stupně nad nulou. Nejstarším 
účastníkem nejsevernějšího zimního stanování 
byl sedmdesátiletý Petr Pick z  Karlových Varů, 
nejmladším naopak jedenáctiletý Tomáš Jedlička 
z Prahy. Nejvzdálenější účastnice – Mária Pirhalová - 
do Zahrad přijela ze slovenské Staré Lubovně. Další 
příležitost strávit dvě noci venku se příznivcům 
zimního táboření naskytne již za dva týdny, kdy ho 
v  osadě Novosedlo u  České Lípy pořádá T.O Free 
North. (vik)

Skupina tanečníků z  pražské Dvorany ve  dvou 
vstupech zpestřila XIX. reprezentační ples Krásné 
Lípy. Atmosféru plesu navodila i  skvělá květinová 
výzdoba, kterou vytvořila městská zahradnice 
paní Hálová. Program plesu dotvořila i  taneční 

soutěž „Krásnolipská Stardance“, v níž si první místo 
vytančil taneční pár z  Liberce, kam si také odvezl 
cenu - dort v  podobě krásnolipského městského 
znaku, zhotovený Aničkou Chudobovou - který 
věnovala  školní jídelna. (ns)

Správa Národního parku České Švýcarsko 
vyhlašuje v  úvodu roku 2011 hned dvě soutěže 
pro milovníky přírody všech věkových kategorií. 
Soutěžící si mohou prověřit svou znalost místní 
přírody ve  vědomostní soutěži nebo se utkat 
s  konkurenty v  soutěži fotografi cké. Nebo obojí.  
Uzávěrky soutěží jsou stanoveny na  30. duben 
2011. „Soutěže s národním parkem již mají určitou 
tradici, u vědomostní soutěže se jedná o jedenáctý 
a u fotografi cké soutěže o desátý ročník,“ řekl Jakub 
Juda z  oddělení vztahů s  veřejností při Správě 
národního parku České Švýcarsko. „Soutěže jsou 
velmi oblíbené a již nyní se těšíme jak na odpovědi 
na  otázky, tak i  na  krásné fotografi e obdivovatelů 
zdejší krajiny,“ dodal. 
Fotografi cká soutěž je letos zaměřena na téma „Zima 
v  Českém Švýcarsku“. Soutěžící ve  dvou věkových 
kategoriích, do  21 let včetně a  od  22 let, mohou 
své fotografi e se zimní tématikou zaslat v digitální 
podobě či na  papíře o  minimálním formátu A5 
na  elektronickou či poštovní adresu správy parku. 

Počet fotografi í od jednoho soutěžícího je omezen 
na  deset kusů.  Bližší podmínky soutěže zájemci 
najdou na  adrese www.npcs.cz/fotografi cka-
soutez. V každé kategorii porota vybere tři vítězné 
fotografi e a výherci kromě slávy obdrží také věcné 
ceny.
Tématem vědomostní soutěže jsou lesy národního 
parku, neboť rok 2011 byl vyhlášen Valným 
shromážděním Organizace spojených národů 
Mezinárodním rokem lesů. Úkolem soutěžících, pro 
které neplatí žádná věková omezení, je zodpovědět 
10 připravených otázek, přičemž mohou vybírat 
vždy ze tří možností. Ti, kteří všech deset dotazů 
zodpoví správně, postoupí do  slosování o  věcné 
ceny. Celkem bude odměněno 12 šťastlivců, neboť 
soutěžící jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií, 
do  11 let, od  12 do  15 let, od  16 do  19 let a  nad 
19 let. Podrobnosti o  vědomostní soutěži včetně 
otázek najdou zájemci na stránkách www.npcs.cz/
vedomostni-soutez.

(Tomáš Salov)

Vážení čtenáři, 
příchod nového roku je spojen s oslavami, 
předsevzetími a  šancemi na  nové věci 
a zážitky.   Obecně prospěšnou společnost 
České Švýcarsko, kterou po zhruba čtyřech 
letech členství ve správní radě, naposledy 
jako její předsedkyně správní rady, vedu 
nyní jako ředitelka, má pro rok 2011 také 
mnoho nových předsevzetí a  plánů. 
Postupně vás s  nimi budeme nejen 
na  těchto řádcích seznamovat. Chtěla 
bych vám také oznámit, že náš pracovní 
tým posílil o  nového člena, zástupce 
ředitele, pana Matěje Štětku, který velmi 
dobře zná Krásnou Lípu a okolí. 
Vyjma mé práce zde, v  krásné krajině 
rozmanité na  nepřeberné množství 
překrásných turistických cílů, kulinářských 
zážitků, vědeckých příležitostí i  lidských 
příběhů, se také věnuji jako proděkanka 
Vysoké školy ekonomické práci s mladými 
lidmi.  A  to již prozrazuji jeden z  našich 
cílů na  letošní rok –  rozvíjet i  nadále 
v  Českém Švýcarsku  turistický ruch, ale 
také posílit vzdělávací činnost, protože 
jen znalosti o  nás samých, o  procesech 
kolem nás mohou pomoci hledat 
nové příležitosti nebo mohou pomoci 
odpovědět na  problémy současnosti. 
Důležitou součástí této výzvy a nejen jí, je 
spolupráce s našimi sousedy. Myslíme tím 
sousedy z  vedlejší obce či regionu, nebo 
sousedy za hranicemi České republiky.
Jsme otevřeni novým nápadům a chceme, 
aby se region rozvíjel. Jsme připraveni 
pomoci a  spolupracovat. Chtěla bych 
za  „ops“ všem čtenářům poděkovat 
za dosavadní spolupráci a podporu.
S úctou a poděkováním. 
Dr.  Soňa Křítková, ředitelka o.p.s. České 
Švýcarsko

Na snímku je Bára Karbusická se psem Pery Naspo
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Ples příznivců kultury 
Šluknovska

Měsíčkový ples Nobilis 
Tilia

Upleťte si košík 
z pedigu

Nedělní odpoledne v Jiřetíně pod Jedlovou

Indiánská výstava

V sobotu 12. února se v Kulturním domě ve Starých 
Křečanech koná již VI. Společenský ples příznivců 
kultury na  Šluknovsku. K  tanci i  poslechu hraje 
Tequila Band, vstupné je 100,- Kč. Pro účstníky 
plesu z Krásné Lípy bude zajištěn autobus – odjíždí 
z  autobusové zastávky z  krásnolipského náměstí 
v 19:15 hodin. Během plesu bude opět vyhlášena 
Zlatá múza Severu. Akci zajišťuje Naďa Semelková, 
777 184 083.

V sobotu 26. února se v Kulturním domě v krásné 
Lípě koná IV. reprezentační „měsíčkový“ ples 
občanského sdružení Nobilis Tilia. K  rozjásání 
Vašich duší i  uší bude hrát Galaxie, čeká Vás 
program i  tombola, které svět ještě neviděl. 150,- 
Kč vstupným přispíváte na pořádání Svatojánských 
slavností bylin ve Vlčí Hoře. 

Pokud se chcete naučit plést košíky z  pedigu, 
přihlaste se na kurz, který v úterý 1. března pořádá 
Kostka Krásná Lípa. Naučíte se založit dno, uplést 
stěny a domů si odnesete hotový košík. Na kurz je 
vhodné si vzít štípací kleště nebo větší nůžky, šídlo 
nebo jehlici a ručník. 
Cena kurzu je 280,- Kč a  závazné přihlášky je 
nutné podat do  konce ledna u  Marcely Jansové 
v krásnolipské Kostce (Dům služeb, 1. patro).

V  Pohádkové galerii řemesel v  Jiřetíně pod 
Jedlovou v  současné době můžete vidět sbírku 
hasičských vozů, práce řemeslníků a šikovných lidí 
zdejšího okolí. Návštěvníci galerie navíc mohou 
využít prostorů ve  výtvarné dílničce a  něco si 
vyrobit - například náramky, náušnice, různé 
koláže, dřevěné panáčky, namalovat si hrníček, 
pracovat s  keramickou hlínou a  mnoho jiného. 
Nebo tu mohou načerpat inspiraci k vlastní tvorbě. 
Otevřeno je v sobotu a v neděli od 13:00 do 17:00 

hodin a cena vstupného je pro dospělé 40,- Kč, pro 
děti a důchodce 30,- Kč
Nedělní únorová odpoledne v Pohádkové galerii: 
6.2. - Ukázka vitrážové tvorby
13.2. - Předvedení postupu výroby australského 
hudebního nástroje didgeridoo s  ukázkou živého 
hraní
20.2. - Malování hrníčků
27.2. - Výroba korálkových koláží

Indiánská vesnička Rosehill ve  spolupráci 
s  Euroindiány Vás zvou na  Indiánskou výstavu 
do  výstavní síně Domu kultury v  Rumburku. 
Na  výstavě můžete mimo jiné vidět repliky 
oblečení, zbraní, hudebních nástrojů, hraček 
a dalších každodenních potřeb prérijních indiánů
modelově zpracovanou architekturu původních 
obyvatel Severní Ameriky, dobově vybavený 
interiér týpí a  mnoho dalšího. Výstava bude 
přístupná od pondělí 24. ledna do čtvrtka 27. ledna 
a od pondělí 31. ledna do čtvrtka 3. února od 8:00 
do 15:00 hodin. 

FOTOSOUTĚŽ - Znáte opravdu Krásnou Lípu? 
POKRAČUJEME I V ROCE 2011!

Ve Vikýři jsme Vám po dva roky pravidelně přinášeli 
fotografi e nějakého zajímavého zákoutí Krásné Lípy 
a  Vaším úkolem bylo uhodnout, o  co se jednalo, 
a kde se objekt nacházel. 
V obdobné soutěži budeme pokračovat i v letošním 
roce. Tentokrát Vám ale budeme přinášet historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a Vaším 
úkolem bude srovnat fotografi i se současným 
místem a určit, co naši předci fotografovali.
V letošním roce se navíc mění i způsob odměňování. 
Pro úspěšné řešitele je připravena hodnotná knižní 
publikace, kterou ale obdrží až po  pěti správných 
odpovědích. Ty opět bude evidovat Milan Sudek 
na  adrese milan.sudek@seznam.cz, kam mu 
také jednotlivá řešení zasílejte. V  okamžiku, že 
pošlete pátou správnou odpověď, budete vyzváni 

k  převzetí ceny. Na  konci roku opět vyhodnotíme 
nejúspěšnější a nejaktivnější účastníky soutěže. 
Otázka: Víte, která významná budova se nachází 
na pozadí této fotografi e?

POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY POZVÁNKY

Leden a únor 
v Domečku Na Kopečku 

v Rumburku
Středa 26.1. od 19:00 Čína 
Ze severního Vietnamu  si to zamíříme 
přes Yunan, Sechuan a  podél tibetských 
hranic do Pekingu, kam pojedeme vlakem 
i  stopem. Přijďte si poslechnout další 
povídání Báry a Rosti Součkových z cyklu 
Dvouleté putování po Asii.
Středa 2.2. od 19:00
První v  Evropě: Akademie příslibu 
na Gymnáziu Varnsdorf
Zásadní změna ve  vzdělávání nepřišla 
s  Komenským, Kindermannem, ani Marií 
Terezií. Skutečně systémová změna 
ve  výuce je ukrytá v  Akademii příslibu. 
Večerem vás provedou Jan Novota a  Jiří 
Čunát.

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací 
služba v domě s pečovatelskou službou

otevírací doba 8:00-12:00
PROGRAM  NA  LEDEN a ÚNOR

26.1. Homeopatie známá i neznámá
2.2. Bezpečí seniorů – beseda s předáním 
 alarmů pro seniory
 - preventivně-informační skupina 
 PČR Děčín - nprp.  Petra Trypesová a 
 por. Bc. Vojtěch Kaňka.
9.2.  Scrabble
16.2. Turnaj v šipkách
23.2. Beseda a  promítání o  historii 
 Červeného kříže s Ester Sadivovou.
Změna programu vyhrazena.

ří ů

HRÁTKY S KOSTKOU - LEDEN

Sněhuliáda
V  úterý 25. ledna od  16:00 se na  hřišti 
u  T-klubu koná soutěž (nejen) pro děti 
ve  stavění sněhuláků. Soutěžit se bude 
v  několika kategoriích, vše potřebné 
ke  stavění sněhuláků vezměte s  sebou! 
V  případě nepříznivého počasí bude 
vyhlášen náhradní termín.
Poplatek 10,-Kč

Program kina - Kulturního domu Krásná Lípa
LEDEN - ÚNOR 2011

OBČANSKÝ PRŮKAZ
středa 26.1. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Do let 1973 – 77 nás zavede nový snímek Ondřeje Trojana. Další dramatické zasmání na téma zlých směšných 
komunistů a rebelujících Čechů. 137 min. Mládeži přístupno.

BENGA V ZÁLOZE
pondělí 31.1. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Poté,  co newyorská policie přijde o dva superhrdiny, snaží se je nahradit  dva outsideři, ale věci nejdou podle plánu. 
Akční komedie. 107 min. Mládeži přístupno.

PARANORMAL ACTIVITY 2
úterý 8.2. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Děsivější domácí video si lze jen těžko představit. V hlavní roli jsou kamery, mající znepokojeným majitelům ukázat, 
co nekalého se děje v jejich domově, když klidně spí. 91 min. Mládeži nepřístupno.

JAKO KOČKY A PSI
středa 9.2. od 18:00 hod. Vstupné 60,- Kč

Kitty, bývalá agentka kočičí špionské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní 
nejen psí nepřátele, ale i své bývalé kočičí kamarády. ČESKÁ VERZE. Mládeži přístupno.
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Školní vánoční koncert 

Sváteční den ve školce

Základní škola jinak

Bývalo tradicí, že zájmové útvary školy, především 
folklorní soubor Křiničánek a  pěvecký sbor, 
pořádaly pro žáky školy vánoční koncert. Letos jsme 
po  několika letech tento koncert opět uspořádali. 
Zúčastnily se ho oba jmenované soubory, členové 
dramatického kroužku, angličtiny a  na  saxofon 
zahrál Patrik Vondráček.
Atmosféru Vánoc navodil soubor Křiničánek 
svým komponovaným pořadem. Křiničánek byl  
doprovázen školním orchestrem, který vznikl letos 
v říjnu a pod vedením Elišky Müllerové hrál výborně.

Poté vystoupily dívky z  dramatického kroužku, 
Patrik Vondráček zahrál na  saxofon a  členové 
kroužku angličtiny zazpívali anglickou vánoční 
koledu. Do  pořadu se zapojily též děti z  MŠ. 
Na závěr zazpíval pěvecký sbor několik vánočních 
koled a písní. 
Žákům se koncert zřejmě líbil, neboť jej všichni, až 
na  malé výjimky, pozorně sledovali. Jestli se líbil 
ostatním - nevím, neboť žádnou zpětnou vazbu 
nemám.

(Hana Brabníková)

Stalo se již dobrou tradicí, že vánoční atmosféru 
prožíváme v  MŠ Sluníčko všichni společně. 
Dopoledne potěšily děti babičky a dědečky v domě 
s  pečovatelskou službou, odpoledne pozvaly 
do  školky svoje rodiče. Pásmem protkaným 
písněmi, básněmi, aerobikem, gymnastikou, 
zobcovými fl étnami, kroužkem německého 
jazyka a  koledami pod vedením učitelek 
Martiny Kucerové, Marcely Handlířové  a  Moniky 
Schwarzové si zkrátily čekání na příchod  Ježíška.
Dík patří nejen maminkám za  napečené cukroví, 
tatínkům za pomoc při sestavování nových hraček, 
ale všem rodičům za celoroční pomoc a podporu 
MŠ Sluníčko.

(Věra Gottwaldová)

Jistě jste všichni zaznamenali změnu ve  vedení 
školy. Jde však o  změnu pouze dočasnou. 
Dosavadní ředitelka školy Ivana Preyová byla 
uvolněna pro výkon funkce místostarostky Města 
Krásná Lípa. Po dobu její práce na městském úřadě 
je pověřena řízením školy Eva Salovová. Funkci 
zástupkyně ředitele vykonává Radka Kotuličová.

(m.alf )

Perličky ze školních lavic…
Co jsou vodiče a co nevodiče?

Vodič pohání elektriku, nevodič nepohání.
Vodiče něco uvoděj, nevodiče nic neudělají.

Vodiči dělají vodu a nevodiči nedělají nic.
Vodič –  proudí v něm voda, v nevodiči ne.

Co znamená slovo obecenstvo?
To je moje vlastnost.

Jaký je rozdíl mezi písmenem a hláskou?
Hláska se čte dohromady a písmeno ne.

Vysvětlete, co znamená rčení:
„Na návštěvu nechoď s holýma rukama.“

Na návštěvu nemáme chodit v tričku s krátkým rukávem.
„Převrátit dům vzhůru nohama.“

Převrátit dům nemůžou, to nejde, ale oni se pověsili za tyč vzhůru nohama a viděli dům 
vzhůru nohama.

„Už sotva pletu nohama.“
Že už mi ruce neslouží jako dřív.

(m.alf )

Nakreslila Karolínka Rambousková z MŠ Motýlek

Za jedničky do ZOO
Od  pondělí 31. ledna do  neděle 6. února mohou 
všichni jedničkáři, rozuměj všichni ti, kteří 
mají na  pololetním vysvědčení samé jedničky, 
do  zoologické zahrady v  Děčíně zadarmo. Více 
informací na www.zoodecin.cz
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Box se po desetiletích 
vrátí do Krásné Lípy

Bývalá škola v Kyjově je na prodej

Fotbalisti zahajují

Výtěžek z prodeje skizipu podpoří popálené děti

V sobotu 21. 5. 2011 se bude v Krásné Lípě konat 
jedno kolo severočeské ligy boxu. Po  více než 40 
letech, možná i po 50 letech, se vrací box do našeho 
města. Naposledy se v Krásné Lípě boxovalo někdy 
v  60. letech v  Besedě. Jak říká trenér a  zápasník 
Milan Dušek: „To tady trénoval můj otec. Tak snad to 
bude hezká podívaná a hlavně doufám, že všichni 
moji kluci vyhrajou a budeme sbírat body“. 

Výrazná dominanta Kyjova, bývalá 
škola, je na  prodej. Město ji získalo 
v  roce 1995 jako historický majetek. 
V  minulých letech ji jako rekreační 
zařízení využíval krásnolipský Klub 
českých turistů. Další smysluplné 
využívání však vyžaduje rozsáhlé 

investice, které jsou mimo současné 
možnosti jak nájemce, tak i  města 
jako vlastníka. Z tohoto důvodu bylo 
zastupitelstvem rozhodnuto o prodeji 
této nemovitosti prostřednictvím 
Lužické realitní kanceláře. 

Žáci starší fotbalové přípravky zahajují sezónu. 
Fotbalové tréninky budou probíhat každé pondělí 
od 16:30 do 18:00 a každý pátek od 17:00 do 18:00. 
První trénink je naplánován již na tento pátek 21. 
ledna.

 Koupí skizipu mohou návštěvníci lyžařského areálu 
v  Horním Podluží podpořit činnost občanského 
sdružení Bolíto. To je vedeno lékařem a personálem 
Popáleninové kliniky FNKV v  Praze, jediného 
pracoviště v  České republice, které se věnuje 
závažně popáleným dětem a v letošní zimní sezóně 
začalo spolupracovat s  lyžařskou školou TimSki. 

Skizip s  logem občanského sdružení Bolíto si 
lyžaři mohou zakoupit právě v této škole a výtěžek 
z  prodeje skizipu bude použit na  rehabilitační 
pobyty popálených dětí a k natočení  instruktážního 
DVD „Jak rehabilitovat s  popálenými dětmi 
po návratu do domácí péče“.
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I. Hlavní program
Plnění úkolů 
Usnesení RM č. 4 - 01 
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 2. RM a souhrnnou 
zprávu o plnění dlouhodobých úkolů RM. 

Zrušení příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 4 - 02 
RM ukládá Janě Drobečkové zajistit všechny podklady pro výmaz 
příspěvkové organizace Relax Krásná Lípa, p.o., IČ 75108186, 
Krásná Lípa, Pražská 506/6, z obchodního rejstříku. 
 
Příprava rozvojového projektu  
Usnesení RM č. 4 - 03 
RM projednala stav a  přípravu investiční akce Turistický 
areál Českého Švýcarska (obnova křížové cesty na  Kostelním 
vrchu) a  schvaluje nabídku Mgr.  Ireny Kvízové, IČ: 65663730, 
Pod Šibeníkem 1153, Most na  zajištění technické podpory 
a kompletaci povinné dokumentace pro podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu. 

Jmenování předsedů a členů komisí Rady města 
Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 4 - 04 
RM projednala nominace a  složení komisí Rady města Krásná 
Lípa a jmenuje jejich předsedy a členy dle předloženého návrhu. 

II. Došlá pošta
Prodej pozemků - vyhlášení 
Usnesení RM č. 4 - 05 
RM vyhlašuje záměr města prodat pozemky:
p. p. č. 2751/30 o výměře 102 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 2751/32 o výměře 10 m2, k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 335/1 část o výměře cca 1000 m2, k. ú. Krásný Buk 

Pronájem pozemku - vyhlášení 
Usnesení RM č. 4 - 06 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout pozemek:
p. p. č. 43/17 o výměře 74 m2, k. ú. Zahrady 

III. Různé
Byty - vyhlášení k  pronajmutí - byt č. 16, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 
Usnesení RM č. 4 - 07 
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č. 16, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16. Byt II. kategorie o  velikosti 2+1 (cca 80 
m2, sazba 22,82 Kč/m2). Kauce 4 000 Kč + 3 nájmy při podpisu 
nájemní smlouvy. Veškeré opravy a úpravy si provede nájemce 
na vlastní náklady. 

Byty - nájemní smlouva - byt č. 17, Krásná Lípa, 
Studánecká 564/16 
Usnesení RM č. 4 - 08 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy do 31. 12. 2011 na byt 
č. 17, Krásná Lípa, Studánecká 564/16 s  Jiřím Hrbkem, bytem 
Krásná Lípa, Studánecká 564/16. 

Byty - nájemní smlouva - byt č. 47, Krásná Lípa, 
Nemocniční 1137/6 
Usnesení RM č. 4 - 09 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  dobu neurčitou 
na byt č. 47, Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6 s Janem Froňkem, 
bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1137/6. 

Byty - pronájem - byt č. 6, Krásná Lípa, Frindova 979/4 
Usnesení RM č. 4 - 10 
RM schvaluje pronájem bytu č. 6, Krásná Lípa, Frindova 979/4 
v tomto pořadí:
1. Lobotková Jana bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1092/2a;
2. Miková Alžběta bytem Krásná Lípa, Komenského 4.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady. 

Byty - pronájem - byt č. 12, Krásná Lípa, Nemocniční 
1137/6 
Usnesení RM č. 4 - 11 
RM schvaluje pronájem bytu č. 12, Krásná Lípa, Nemocniční 

1137/6  v tomto pořadí:
1. Kratochvílová Ivana bytem Krásná Lípa, Nemocniční 1063/28;
2. Koubská Vilma bytem Milevsko, Čs. armády 783.
Veškeré opravy a úpravy si nájemce provede na vlastní náklady. 

Pronájem bytu č. 27 v  Domě s  pečovatelskou službou, 
Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 4 - 12 
RM schvaluje pronájem bytu č. 27 v  domě s  pečovatelskou 
službou, Nemocniční 1148/12 Karlu Rezkovi, Krásná Lípa, 
Doubice 73E. 

Nebytové prostory - smlouva o  výpůjčce nebytových 
prostor č. 2, Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 
Usnesení RM č. 4 - 13 
RM schvaluje smlouvu o  výpůjčce nebytových prostor č. 2, 
Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, společnosti České Švýcarsko, o. 
p.  s., Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, dle předloženého 
návrhu. 

LIMMA food, a. s. - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
Usnesení RM č. 4 - 14 
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 2006/22/27 - 166 z  důvodu změny právní formy obchodní 
společnosti LIMMA food, s.r.o., na LIMMA food, a. s., se sídlem 
Česká Kamenice, Smetanova 24. RM schvaluje prodloužení 
výpovědní lhůty z jednoho na tři měsíce. RM neschvaluje změnu 
doby nájmu z doby neurčité na dobu 5 let. 

Pozastavení záměru obce prodat objekt Křinické 
náměstí 6/11 
Usnesení RM č. 4 - 15 
RM pozastavuje záměr obce uvedený v  usnesení RM č. 66 - 
26 z 20. 5. 2010 prodat objekt č. p. 6 na st. p. č. 238 a st. p. č. 
238 (292 m2) do  31. 10. 2011 z  důvodu dočasného zachování 
objektu pro potřeby města.  

Interní pokyn k  účtování reálné hodnoty majetku 
určeného k prodeji v průběhu roku 2010 a k datu účetní 
závěrky  
Usnesení RM č. 4 - 16 
RM schvaluje interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku 
určeného 
k  prodeji v  průběhu roku 2010 a  k  datu účetní závěrky města 
Krásné Lípy v předloženém znění.  

Výstraha majitelům nemovitostí pod Šimlákem 
Usnesení RM č. 4 - 17 
RM jako povodňový orgán posoudil stav hráze rybníka Šimlák 
jako kritický. Vzhledem k  nefunkčnosti vypouštěcího zařízení 
a  současnému stavu vody v  rybníku rozhodla RM o  písemném 
upozornění všech majitelů na možné nebezpečí. 

Zateplení objektů Školní družiny a jídelny 
Usnesení RM č. 4 - 18 
RM schvaluje dopracování projektové dokumentace na zateplení 
objektů Školní družiny a Školní jídelny v Krásné Lípě dle nabídky 
K. Vojtové, Nábřežní 110, Nový Bor.  

Operativní evidence veřejného osvětlení 
Usnesení RM č. 4 - 19 
RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu zpracování 
operativní evidence veřejného osvětlení do 31. 12. 2011 

Stav obytného domu Pražská 270/22 
Usnesení RM č. 4 - 20 
RM projednala současný stav obytného domu Pražská 270/22 
a ukládá Petru Olivovi, vedoucímu odboru majetkového a civilně 
správního MěÚ Krásná Lípa, zajistit zabezpečení objektu 
a navrhnout další postup a nakládání s tímto objektem. 

Výroční zpráva v  oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010 
Usnesení RM č. 4 - 21 
RM bere na  vědomí výroční zprávu v  oblasti poskytování 
informací podle z. č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 

k informacím za rok 2010. 

Přehled žádostí o podání informace podle z. č. 106/1999 
Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2010 
Usnesení RM č. 4 - 22 
RM bere na  vědomí přehled žádostí o  podání informace podle 
z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím za rok 
2010. 

Dohoda o  poskytnutí příspěvku na  nově vytvořená 
pracovní místa 
Usnesení RM č. 4 - 23 
RM schvaluje Dohodu o  poskytnutí příspěvku na  nově 
vytvořená pracovní místa pro absolventy rekvalifi kačního kurzu 
s občanským sdružením CEDR - komunitní centrum, o.s., Krásná 
Lípa, Křižíkova 918/31, v projektu Mám práci, dle předloženého 
návrhu. 

Příspěvek pro kočičí azyl - občanské sdružení Konečně 
šťastný domov 
Usnesení RM č. 4 - 24 
RM schvaluje příspěvek ve  výši 3000 Kč občanskému sdružení 
Konečně šťastný domov, Rumburk na  katastraci volně 
pobíhajících koček v Krásné Lípě. 

Zpráva o využití kulturního domu za rok 2010 
Usnesení RM č. 4 - 25 
RM bere na  vědomí zprávu o  využití kulturního domu za  rok 
2010 předloženou p. Semelkovou, vedoucí kulturního domu. 

Akce Věnuj mobil - vyhraj mobil 
Usnesení RM č. 4 - 26 
RM bere na  vědomí vyhlášení akce VĚNUJ MOBIL - VYHRAJ 
MOBIL na  podporu recyklace starých mobilních telefonů. RM 
schvaluje zakoupení výhry pro vylosovaného účastníka akce - 
mobilní telefon Vodafone 547i. 

Provozní řád sběrného dvora (změna na  základě 
schválených smluv na zpětný odběr) 
Usnesení RM č. 4 - 27 
RM schvaluje upravený Provozní řád sběrného dvora města 
Krásná Lípa, Pletařská 22/3 dle přiloženého návrhu s účinností 
od 1. 2. 2011. 

Odběr obědů z restaurace Sportbar Krásná Lípa - změna 
ceny 
Usnesení RM č. 4 - 28 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování stravování 
mezi městem Krásná Lípa a  restaurací Sportbar Krásná Lípa 
s účinností 
od 1. 1. 2011. 

Zápis do kroniky města za měsíc prosinec 2010 
Usnesení RM č. 4 - 29 
RM schvaluje zápis do  kroniky města za  měsíc prosinec 2010 
předložený kronikářem panem Ivanem Jaklem, včetně příloh. 

IV. Informace
Informace 
RM projednala
- provoz základní školy a mateřské školy v době prázdnin,
- usnesení ze zasedání Svazku Tolštejn ze dne 3. 12. 2010. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 4. 1. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze dne 3. 1. 2011,
- zápis z  jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 
4. 1. 2011,
- zápis z jedná komise zdravotně sociální ze dne 11. 1. 2011. 

RNDr. Ivana Preyová                                                          Jan Kolář

USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ USNESENÍ
z 4. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 12.01.2011
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