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Návrhy na desítky ploch zeleně a parčíků vytvořil 

pan Karel Hieke, který s městem Krásná Lípa spolu-

pracoval od roku 1995. Byl autorem projektů na re-

konstrukci městského parku a zeleně na hřbitově. 

Především však vytvořil jeden nádherný park z ce-

lého sídliště, které se právě v těchto jarních měsí-

cích rozzáří mnoha květy. V loňském roce se podle 

jeho návrhu poprvé zazelenalo i nově zrekonstru-

ované náměstí. Veřejná prostranství našeho města 

se tak stala chloubou a  jsou obdivována mnoha 

návštěvníky. 

Mnoho zajímavých dřevin, rostlin a  kvetoucích 

keřů krášlí jeho zásluhou naše město od  jara 

do  podzimu. Zanechal nám ale i  mnoho dalších 

nápadů, které jsme zatím ještě nerealizovali. Zatím. 

Všichni starostové od roku 1995 si jeho práce ne-

smírně vážili a tak je nepochybné, že jeho nápady 

nezapadnou a budou se realizovat postupně.

Pan Ing. Karel Hieke se před mnoha lety stal čest-

ným občanem našeho města. Čestné občanství mu 

bylo uděleno za  neúnavnou snahu o  estetickou 

proměnu Krásné Lípy. A  výsledky jeho práce bu-

dou provázet příští generace po desítky let. Vzpo-

mínáme, jak říkával: „Zatím, co zedník -  stavař - po-

staví dům poměrně rychle, výsledky zahradníka 

a jeho výsadeb jsou v plné kráse vidět až po mnoha 

a mnoha letech“. 

Těch 16 let není pro přírodu dlouhá doba. Přesto 

však již v  městském parku, na  sídlišti, v  prostoru 

sportovního areálu a třeba i u železniční zastávky 

vidíme, jak se tyto prostory krásně mění. 

Pan Ing. Karel Hieke do našeho města přivedl i ve-

doucího technických služeb, pozdějšího tajemníka 

a současného starostu města Jana Koláře. A právě 
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4,- Kč  Čtvrtek 26. května 2011

Příští číslo Vikýře vyjde 

ve čtvrtek 9. června 

desítky ploch zeleně a parčíků vytvořil

Odešel vzácný člověk,

vzácné výsledky jeho práce po něm zůstaly Naše školství a média
Tak jsem si tuhle vzpomněl na  to, co se zřejmou nad-
sázkou řekl kdysi velitel spojeneckých vojenských 
sil v  západní Evropě generál Eisenhower na  adresu 
poslední významné německé ofenzívy, která začala 
o Vánocích 1944 v Ardenách: „Poprvé jsem se jí polekal, 
když jsem si o týden později přečetl americké noviny.“
Někteří žurnalisté si zhusta dávají záležet na tom, aby 
co nejčastěji dehonestovali učitele a  jejich práci. Je to 
sice obvykle hlavně záležitost jejich psychiky, ale je to 
poměrně časté. Nebudu zde otevírat protižurnalistic-
kou ofenzívu, ale tohle říci musím: Někteří by se spíše 
měli vrátit do školy a lecčemu se doučit. Zkuste se ně-
kdy zaposlouchat do toho, jak někteří rozhlasoví či te-
levizní moderátoři nedokáží zformulovat jednoznačně 
svoji otázku. Ponechme stranou, že si mnohdy pouze 
načechrávají své peří snažíce se u  divácké veřejnosti 
získat obraz všestranně poučeného a  všeznalého člo-
věka. Jejich otázka je totiž mnohdy podstatně delší než 
odpověď a často do ní bývá zašmodrcháno problémů 
několik. O úrovni užívaného jazyka raději mnoho mlu-
vit nebudu.
Tohle je ale přímo učitelská abeceda. Každý učitel se 
musí vůči žákům umět vyjádřit zvláště při kladení otáz-
ky stručně a  jednoznačně, aby bylo nejen jasné, cože 
vlastně něm chce, ale aby také žák na  konci otázky 
nezapomněl to, co bylo na jejím začátku.
Přímo příšerný bývá někdy i jazyk, jímž se televizní i roz-
hlasoví redaktoři vyjadřují, mnohdy jde spíše, řečeno 
ústy klasika, o sveřepý útok na mateřštinu. Dovedu jistě 
pochopit, že jsou mnohdy v tísni, že se dostávají do si-
tuací, kdy musí pohotově a dobře reagovat v kratičkém 
okamžiku a pod tlakem, sám jsem v životě podobných 
situací jak ve škole, tak při veřejných vystoupeních za-
žil bezpočet. Ovšem někdy je to opravdu hrozné, čeho 
jsme také svědky – zajímavé ale je, že zvláště v několika 
solidnějších rozhlasových stanicích tomu tak není. 
Chcete si pár příkladů přečíst? Zde je několik doslov-
ných výroků z nejmenované televize:
„Statečná prodavačka se vrhla na lupiče s granátem.“ – 
nač proboha měla u sebe granát?
„Náš reportér, kolega Svoboda, vám řekne, jak ho do-
padla policie.“ – chudák pan Svoboda!
„Je to Prokofj evova baletní svita, kterou hrával čtyřruč-
ně na klavír.“ – šikulka Prokofj ev!
„Záchranáři dnes odpoledne vyjeli k  napadené ženě 
kancem.“ – proč si nevzali auto?
„Organizátoři turnaje si za maskota vybrali šimpanze, 
který bude v září v Brně.“ - ???
„Děti za příplatek pohlídají chůvy“ – ještě, že máme tak 
šikovné děti!
Půvabné jsou také reklamy:
„Nyní vám nabízíme dvacet tisíc brýlových obrouček 
za dvě koruny.“ – dokážu jich tolik vůbec odnést?
Český jazyk, jediný náš poklad, který nám zůstal 
po předcích, trpí. A to už asi jen ze slušnosti nemluvím 
o  postupujícím zaplevelení češtiny cizími slovy (cas-
ting, catering, prima stage, prime time, nechávaje stra-
nou „dýdžeje“, „ajťáka“ a další zrůdnosti).
A není to vinou školy, tohle se děje proti její vůli i proti 
její práci. Inu, ocitujme opět klasika: „Není nad původ-
nost, každý po  ní touží. Lidé chodí přes most, tož já 
půjdu louží!“

(Mgr. Karel Jarolímek)

těsná spolupráce současného starosty pana Jana 

Koláře, minulého starosty Ing.  Zbyňka Linharta 

a  pana Ing.  Karla Hiekeho dala základ tomu, že 

Krásná Lípa bude stále krásnější.

Pane inženýre, jménem zastupitelů a  jménem 

všech jeho občanů Vám za vaši práci pro město dě-

kuji. Čest Vaší památce.

(Milan Sudek)

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

V KRÁSNÉ LÍPĚ

Zápis do obou mateřských škol se koná

ve čtvrtek 2. června 2011 od 9,00 do 15,00 hod.

v Mateřské škole ul. Masarykova (Sluníčko).

Přineste s sebou rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, potvrzení 

o zdravotní způsobilosti a povinném očkování dítěte (ne očkovací 

průkaz!), žádost o přijetí dítěte do MŠ. 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ – formulář k vyzvednutí v obou MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete 

na http://www.zskrasnalipa.cz/materska/index.php

Den otevřených dveří v MŠ Motýlek a MŠ Sluníčko

se koná ve čtvrtek 26. května



strana 2 26. května 2011

Letošní duben byl v Krásné Lípě pocitově již poměr-
ně teplým měsícem. Statistiky z minulých let ukazu-
jí, že byl v průměru o 3°C teplejší než duben loňský, 
ale zároveň o 0,5°C chladnější než duben 2009. Další 
zvláštností je, že v dubnu v Krásné Lípě nemrzlo, byť 
minimální dubnová teplota padla 13.4 na hodnotu 
0,0°C.V dubnech 2010 a 2009 se pár slabších mra-
zů vyskytlo. První dubnová dekáda začala pěkným 
jarním počasím, které bylo narušeno 4.4. studenou 
frontou s deštěm. Kromě tohoto data, kdy se den-
ní teplota pohybovala jen kolem 5°C, byly teploty 
v odpoledních hodinách v rozmezí 14 – 17°C. V noci 
kolem 7°C. Druhá dekáda začala opět pěkným po-
časím s příjemnými teplotami kolem 16°C. Co však 
k  dubnu patří je zvrat počasí ze dne na  den. 12.4 
přišla od západu studená fronta, která srazila denní 
teploty na hodnoty jen kolem 8°C a také výrazněji 
zapršelo. O den později proud studeného vzduchu 
zesílil a v Krásné Lípě bylo ráno jen 0°C, odpoledne 
a večer jen kolem 2°C. Při srážkách se občas vyskyt-
la i  sněhová vločka. Zajímavostí je, že 13.4 sněžilo 
v Krásné Lípě i v  roce 2010. Byl to tehdy poslední 
záchvěv zimy. Ten si však letos matka příroda  ne-
chala na květen. Počasí se začalo vracet do podoby, 
na kterou jsme si asi všichni rychle zvykli 16.4. To se 
již teploty pohybovaly opět kolem 14°C a další dny 
se již jen mírně oteplovalo. Na počátku třetí dekády 

padlo dubnové maximum 22,5°C a taková podoba 
teplého slunečného počasí vydržela do 28.4, kdy se 
opět zatáhlo a spadlo pár kapek. Duben je dle dlou-
hodobých českých statistik nejsušší měsíc v  roce. 
V  Krásné Lípě se to opět jako v  minulých letech 
potvrdilo. Napršelo jen 41,2 mm vody, což v letních 
bouřkách naprší za pár minut. Nicméně letošní du-
ben byl nejvlhčím dubnem za  poslední dva roky. 
Za pozornost také stojí velmi nízká minimální vlh-
kost, která byla v dubnu nejnižší od počátku měření 
v Krásné Lípě (11.3 2009) 

Duben 2011 vs 2010 vs 2009
Průměrná teplota 9,8°C 6,8°C 10,3°C
Maximální teplota 22,5°C 22,7°C 21,0°C
Minimální teplota 0,0°C -0,9°C -1,4°C
Maximální vlhkost 100% 100% 100%
Minimální vlhkost 19% 26% 26%
Maximální poryv větru 19 m/s 16 m/s 15,9m/s
Úhrn srážek 41,2 mm 23 mm 7,0 mm !
Počet dnů mrazových (minimální denní teplota 
klesla pod 0,0°C) : 0
Počet dnů ledových (maximální denní teplota ne-
vystoupila nad -0,1°C) : 0
www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm

(Jan Pícha)

Krásné Lípě pocitově již poměr padlo dubnové maximum 22 5°

Počasí v Krásné Lípě v dubnu 2011Svoz separovaného odpadu

Nejbližší svoz separovaného odpadu se 
uskuteční v pondělí 6.6. 2011 ve Vlčí Hoře 
a v Zahradách a ve čtvrtek 9.6. 2011 v Krás-
né Lípě. Dále pak v  pondělí 20.6. 2011 
ve  Vlčí Hoře a  v  Zahradách a  ve  čtvrtek 
23.6. 2011 v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze zdarma 
vyzvednout na TSm Krásná Lípa, Pletařská 
22/3 a nově také na MěÚ, dveře č. 5.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 14:00 - 17:00 
Úterý 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Středa 7:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00 a 14:00 – 15:00 
Pátek 7:00 – 13:00 
Sobota v sudém týdnu 8:00 – 11:00 
Separují se tyto odpady: papír a nápojové 
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo, 
kovy, baterie, bioodpad.

Komunitní centrum – prostor pro vaše aktivity
http://kostka.krasnalipa.cz

Kostka průběžně 
přijímá přihlášky 
do kurzu němčiny. 

Odlehčovací služba
Péče o osoby se 
sníženou soběstačností.                                                                 
odlehcovacisluzby@
krasnalipa.cz, 
tel.: 777 291 359
                               
Klub AmOS                                                                      
St 8:00-12:00 v Domě 
s 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
úklid domácností i fi rem                         
pradelna@krasnalipa.cz 
tel: 412 354 842 
                                                 
Hry s Kostkou
Út 16:00-18:00
soutěže, besedy, výlety
Tel.: 412 354 842

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

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 od-
borných textů v Poradci podnikatele.
Dotaz: Manželé vlastní rozestavěný dům, manžel je podnikatel (má souhlas). Manžel hodlá převést 
svůj podíl na domě na manželku, ale nechce smlouvu o zúžení rozsahu majetku. Lze použit kupní 
nebo darovací smlouvu?
Odpověď: Podle ust. § 144 obč. zák. se má za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manžel-
ství tvoří společné jmění manželů, neprokáže-li se opak. Z této věty vyplývá, že rozestavěný dům již je 
ve  společném jmění manželů, není tedy v  podílovém spoluvlastnictví. Protože rozestavěný dům není 
v podílovém spoluvlastnictví, není možné, aby manžel převedl „svůj díl“ na manželku, on totiž žádný „svůj 
díl“ nemá. 
Takže podstatou řešení je vyřešit nejprve to, aby rozestavěný dům nebyl ve společném jmění manželů. 
A to lze podle § 143a obč. zákona pouze a jenom smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu, kterou 
by manželé zúžili stanovený rozsah společného jmění manželů. To lze například jen o ten rozestavěný 
dům – ve  všem ostatním může společné jmění zůstat, včetně nabývání věcí v  budoucnosti. Smlouva 
o zúžení společného jmění manželů nemusí dělit veškerý majetek ani nemusí zakazovat nabývání spo-
lečného majetku později. V takové smlouvě se mohou (bez nezbytnosti fi nančního vyrovnání) manželé 
dohodnout na tom, že rozestavěný dům bude nadále pouze ve vlastnictví manželky. 
Protože předmětem takové smlouvy by byla nemovitost, říká zákon, že taková smlouva nabývá účinnosti 
vkladem do katastru nemovitostí. Protože katastr rozestavěnou nemovitost asi zatím neeviduje (nemá 
na základě čeho), nemůže k ní ani vložit vlastnické právo. Čili aby byl text zákona dodržen, je třeba roze-
stavěnou nemovitost (pokud již má obvodové zdi alespoň do výše prvého nadzemního podlaží) vložit 
do katastru a současně na základě zmíněné dohody uvést jako jediného vlastníka manželku. K dohodě je 
tedy nutno doložit stavební povolení a stupeň rozestavěnosti, potvrzený stavebním úřadem, geodetické 
zaměření rozestavěného domu, event. oddělení stavebního pozemku a podobně – konkrétnosti musíte 
konsultovat s geodety.

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

28. - 29. 5. 2011 MUDr. Charvát Tomáš

U Přívozu 18/4, Děčín III – Staré Město, Děčín I, tel.: 412 511 619

4. – 5. 6. 2011 MUDr. Hladík Pavel

  Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, tel.: 412 539 298

11. – 12. 6. 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.
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Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme za-
městnance 
 Do 3.6. přijímáme přihlášky s ži-
votopisem na pracovní pozice sociální 
pracovník/pracovnice, pracovník v so-
ciálních službách, fi nanční poradce, 
pracovní poradce/poradkyně. Více 
na http//kostka.krasnalipa.cz
Koordinátor projektu OP LZZ 
 Do  10. 6. přijímáme přihlášky 
s životopisem a motivačním dopisem  
na  pozici Koordinátor projektu OP 
LZZ. Více na  http//kostka.krasnalipa.
cz

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto poděkovat za vstříc-
né a  ochotné jednání při přidělení 
bytu zaměstnancům Městského úřa-
du v  Krásné Lípě, paní Hrnečkové, 
panu Olivovi a paní Drobečkové. Moc 
se mi v  Krásné Lípě líbí. Svobodová 
Jindřiška.

Během několika příštích týdnů zaznamenají ná-

vštěvníci Dolského mlýna v Národním parku České 

Švýcarsko čilý stavební ruch. Správa národního par-

ku zadala obnovu lávky přes říčku Kamenici, sou-

časně probíhá také oprava blízkého železobetono-

vého mostku u Královského smrku. Návštěvníci až 

dosud pociťují následky loňské povodně. Ta lávku 

na cestě z Vysoké Lípy do Kamenické Stráně odnes-

la zcela. U železobetonového mostku, který zůstal 

jedinou možností k  překonání Kamenice suchou 

nohou, voda podemlela základy natolik, že by v pří-

padě další velké vody mohlo dojít k významnému 

poškození.  

Do oprav a výstavby správa parku investuje zhruba 

250 tisíc korun, práce mají být dle plánu dokončeny 

k poslednímu červencovému dni. Nová lávka tedy 

má turistické veřejnosti začít sloužit ještě před vy-

vrcholením turistické sezóny.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

U Dolského mlýna vzniká nová lávka

Do Sauly na výstavu o drobných památkách
Zcela nová expozice věnovaná kulturnímu dědictví 

a  drobným památkám v  regionu Českého Švýcar-

ska je k dispozici návštěvníkům regionu národního 

parku. Nachází se v budově informačního střediska 

Saula na cestě z Doubice do Dolní Chřibské. Auto-

ry stálé výstavy jsou Natalie Belisová, Eva Cerhová 

a  Václav Sojka, kteří nevšední formou s  využitím 

originálních řešení přibližují návštěvníkům pozo-

ruhodný svět drobných památek, které připomínají 

provázanost zdejší krajiny s  předchůdci dnešních 

obyvatel. „Na  drobné památky můžeme pohlížet 

jako na barometr vztahu zejména místních obyva-

tel ke  zdejšímu kraji. Velice věrně odrážejí změny 

přístupu člověka ke krajině v proměnách času,“ řekl 

ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko 

Pavel Benda. Expozice je návštěvníkům k dispozici 

zdarma od dubna do října, podle provozních hodin 

informačního střediska.  Na  zřízení trvalé výstavy 

vynaložila Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci 

s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko 

téměř 250 tisíc Kč, s využitím dotačních titulů Pro-

gramu obnovy přirozených funkcí krajiny a  z  pro-

jektu SECESE, spolufi nancovaného ze Státního 

fondu životního prostředí a Ministerstva životního 

prostředí.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

Vítání ptačího zpěvu v Českém Švýcarsku
Na čtyřicet zájemců o ornitologii a přírodu si nene-

chalo ujít tradiční akci Správy NP České Švýcarsko 

– Vítání ptačího zpěvu. Exkurze vedla směrem k Vel-

kému rybníku, který je významnou ornitologickou 

rezervací. Během této vycházky se zjistilo celkem 

33 druhů ptáků v  počtu 107 jedinců. Zajímavostí 

byla i ukázka kroužkování ptáků. Podařilo se odchy-

tit bramborníčka hnědého a  pěnici hnědokřídlou. 

K  zajímavostem ze zjištěných druhů patřilo pozo-

rování letícího orla mořského, jeřába popelavého 

a přelet hejna 9 kusů husy velké. Díky přítomnosti 

odborných pracovníků Správy Národního parku 

České Švýcarsko byla ornitologická exkurze zpest-

řena krátkými vstupy entomologa a botanika a pre-

zentovány byly také aktivity v  rámci spolupráce 

s veřejností.

(Tomáš Salov, tiskový mluvčí)

Janek Ledecký zazpíval ke Dni matek
Sobotu 14. května nám oživil populární  „lamač“ 

ženských srdcí Janek Ledecký. Přijel poblahopřát 

ženám do našeho Kulturního domu ke Dni matek 

a strávil tak s námi pěkné odpoledne. Koncert byl 

vydařený, ženské publikum zpívalo, tleskalo a  ne-

chyběly ani úsměvy na tvářích návštěvnic koncer-

tu. Zaznělo několik známých písní a dokonce jsme 

byly podarovány i některými premiérovými kousky. 

Největší ohlas měly samozřejmě písně rychlejšího 

tempa jako například „Na ptáky jsme krátký“ nebo 

„Žízeň velká jak Amerika“ či „Budu všechno, co 

si budeš přát“, kde mnohé z nás měly problém se 

udržet na židlích a netančit. Janek působil přiroze-

ně a bavil nás i v pauzách mezi písničkami různými 

vtipnými historkami. Jeho excelentní výkon pod-

pořil i hudební doprovod -  bicí Štěpán Smetáček 

a baskytarista Dave Mendez. Každá žena byla obda-

rována krásnou květinou. Dárkové poukázky byly 

slosovatelné a cenu v podobě vlastnoručně pode-

psaného DVD, CD a  pusy si odnesla paní Markéta 

Papoušková ze Chřibské.

Poděkování patří nejen zpěvákovi a jeho kapele, ale 

všem pořadatelům, bez kterých by akce nebyla tak 

úspěšná. (r)

Den matek slavili i v DPS
Jako každý rok, tak i letos přišly babičkám do Domu 

s  pečovatelskou službou popřát děti z  Mateřské 

školy Sluníčko ke DNI MATEK. Svým pásmem bás-

niček, písniček, hrou na  zobcovou fl étnu a  taneč-

ním vystoupením velice potěšily všechny babičky. 

Některé dokonce uronily i slzičku. Jako poděkování 

za vystoupení dostal každý balíček s překvapením 

a sladkou odměnou byl tvarohový koláč „Sluníčko“, 

upečený v krásnolipské Chodské pekárně.

(dps)
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Historie křížových cest 

na Šluknovsku
v pátek 27. května od 19:00 se v Loretě v Rumbur-
ku uskuteční přednáška Ivy Jaburkové o  historii 
čtrnácti křížových cest ve  Šluknovském výběžku. 
Přednáška je součástí výstavního projektu „Křížové 
cesty Šluknovska“ v  ambitu Lorety v  Rumburku, 
který připravila Římskokatolická farnost – děkan-
ství Rumburk a Röhmisch- katholische Pfarrei Mariä 
Himmelfahrt z  Leutersdorfu za  fi nanční podpory 
Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Eu-
roregionu Nisa a Česko-německého fondu budouc-
nosti.

Pohádkovým lesem až 

na Krásnolipský jarmark

Město Krásná Lípa a  Klub českých turistů Krásná 
Lípa společně v sobotu 11. června pořádají Pohád-
kový les a Staročeský jarmark. Pohádkový les bude 
startovat v  dopoledních hodinách na  krásnolip-
ském náměstí. Po jeho skončení budou jeho účast-
níci moci pokračovat v zábavě na Staročeském jar-
marku, jehož součástí bude i soutěž o nejchutnější 
bábovku.

Tolštejnské slavnosti
Agentura rozvoje Toljštejnského panství Vás zve 
na 11. ročník Tolštejnských slavností, které se kona-
jí v sobotu 4. června 2011 v Jiřetíně pod Jedlovou 
na hradě Tolštejn. Slavnosti ve 12:30 zahájí Pohád-
kový les loupežníka Vildy, následovat bude dětské 
hudební divadlo Hnedle vedle, celým odpolednem 
budou návštěvníky slavností provázet rytíři Lužic-
kých hvozdů z České Lípy. Pro více informací klik-
něte na www.tolstejn.cz.

Za keramikou do Českého 

Švýcarska
Ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2011 si můžete pod vede-
ním Josefa Vraje vyrobit originální keramiku.
Program:
Sobota 9:00 – 13:00 hod. výroba šperkovnice ze ša-
motové hmoty přírodního vzhledu. 
Odpoledne výlet do  Národního parku České Švý-
carsko
Neděle 9:00 – 13:00 hod. výroba kameninového 
hrnku s patinovaným povrchem, zdobeného rytím 
jedinečných vzorů a malováním speciálními engo-
bami. Výrobek bude vypálen při vysokoé teplotě 
1230°C. Odpoledne exkurze do  Domu Českého 
Švýcarska
Cena kurzu 600,- Kč/os - zahrnuje materiál, výpal, 
nápoje, vstupné
Přihlášky zasílejte na: e-mail: kc@krasnalipa.cz ,tel: 
+420 412 354 842, http://kostka.krasnalipa.cz

Aranžování
7. června od  16:00 hodin vám fl oristka Jana Be-
láňová předvede, jak si jednoduše a  za  pár korun 
vytvořit domácí dekoraci. Na ukázku budou na kur-
zu k  dispozici hotové výrobky. Domů si odnesete 
vlastnoručně nazdobený bytový doplněk. Poplatek 
30,-Kč. V  ceně je zahrnut aranžérský kruh, suché 
květy a  na  místě je možno ještě zakoupit různé 
barevné doplňky. Kurz pořádá Kostka Krásná Lípa.

Zájezd na Slavnosti piva 

do německého Eibau

Město Krásná Lípa pořádá v neděli 26.června 2011 
zájezd na  Slavnosti piva v  Eibau. Odjezd autobu-
su v 8:30 h. z autobusové zastávky, návrat zhruba 
ve 14:00 hod. odpoledne, poplatek 50,- Kč. Přihláš-
ky u  Jany Drobečkové na  městském úřadě, tel.: 
412 354 829.
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Vycházka za lidovou

architekturou Rumburku

V neděli 29. května se koná komentovaná vycház-
ka Lidová architektura Rumburku. Sraz účastníků je 
ve  14.00 hod. ve  Šmilkovského ulici v  Rumburku. 
Vycházka přiblíží historii souboru podstávkových 
domů ve Šmilkovského ulici, v níž byla v roce 1995 
vyhlášena vesnická památková rezervace. O  lido-
vé architektuře bude vyprávět Alena Sellnerová 
z Národního památkového ústavu, Ester Sadivová 
z  rumburského muzea a  Petr Diviš z  Městského 
úřadu v  Rumburku. Kromě vycházky si návštěvní-
ci Rumburku mohou lidovou architekturu připo-
menout ještě výstavou „Lidové památky České-
ho Švýcarska – podstávkové domy“, zapůjčenou 
od obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. 
10 výstavních panelů i s modelem podstávkového 
domu je k  vidění v  Městském informačním stře-
disku na  Lužickém náměstí v  Rumburku od  16. 
5. do 12. 6. 2011. Výstava je přístupná od pondělí 
do neděle. 

(Klára Mágrová)

Proč se kácí v národním 

parku?
U  příležitosti Mezinárodního roku lesů pro vás 
Správa NP České Švýcarsko připravila lesnickou ex-
kurzi, která vás zavede do  míst, kde ještě můžete 
obdivovat přírodě blízký smíšený les, ale i na loka-
lity, kde se snažíme tento les znovu vytvořit. Místo 
a čas srazu: Jetřichovice - u lesní správy, v sobotu 
4. června v  9.00. Trasa: Jetřichovice - Purkartický 
les - Pohovka - Jetřichovice (cca 5 km). S  sebou: 
kvalitní obuv, oblečení do terénu.
Bližší informace: Ing.  Jana Holešinská - j.holesin-
ska@npcs.cz, telefon: 604 404 520

Mikrokosmos v Kyjovském 

údolí

Přijměte pozvání Správy NP České Švýcarsko na vý-
let do tajemného světa brouků, motýlů a další hmy-
zí drobotiny. Místo a čas srazu: Kyjov - restaurace 
Na fakultě, sobota 11. června v 10.00. Trasa: Kyjov 
- Kyjovské údolí – Kyjov. S sebou: kvalitní obuv, ob-
lečení do terénu
Bližší informace: Ing.  Miloš Trýzna - m.tryzna@
npcs.cz.

Motoristický den

ve Šluknově

V sobotu 18. června od 10:00 se ve Šluknově na au-
tokrosovém závodišti uskuteční Motoristický den. 
Připraveny jsou ukázky vojenské, hasičské a  spor-
tovní techniky, projížďky po trati v závodním voze, 
ukázky činnosti hasičů – vyproštění vozu a  ukáz-
ka zdravotnického zásahu, ukázka zásahu hasičů 
u  hořícího vozu, ukázky motokrosové techniky, 
jízdy na čtyřkolkách.

Červen v Domečku 

Na Kopečku v Rumburku
Noc kostelů
V  pátek 27. 5. se i  Domeček Na  Kopečku 
připojí k  Mezinárodní akci nabízející 
možnost setkání v  prostorách kostelů 
v atmosféře noci. Více informací na www.
nockostelu.cz
19-21 hod “Jak Biblomol a  Knihožrout 
ukradli příběh...” - program pro děti
21-23 hod Zpívání při svíčkách, posezení 
v čajovně – připravuje evangelický sbor
Odpoledne plné her
Ve  středu 1.6. v  17:00 jste zváni na  od-
poledne plné her. Když bude hezky, hra-
jeme venkovní hry v  okolí čajovny, např.
petangue, když zaprší, jistí to deskové hry 
v čajovně.
Festiválek malého umění
Ve  dnech 10.-11.6. se koná Festiválek 
malého umění, který v pátek v 19:00 hrou 
na  vaarhany, violoncello, housle a  fl étnu 
zahájí Instrumentalkreis Löbau a  Milan 
Hrabal , který bude číst z existujících i ne-
existujících knížek. Kulturní program bude 
pokračovat i v sobotu po celý den.
Setkání s nakladatelkou Marií Noe 
Ve středu 15.6 od 19:00 se uskuteční set-
kání s Marií Noe, známou především jako 
majitelka nakladatelství One Woman 
Press, které vede již čtrnáct let. V  pos-
ledních dnech se veřejnosti představila 
jako autorka publikace Dobré věci nej-
sou špatné, či Knihy zdravějšího vaření 
a  pečení. Jak se stane, že vydavatelka 
překladové literární beletrie, feministick-
ých a genderových esejů, průvodců k po-
rodu, nebo knih o  aromaterapii, napíše 
knihu o vaření? 

Pohádková galerie 

řemesel v Jiřetíně pod 

Jedlovou
Pohádková galerie Vás zve na  novou 
výstavu vyřezávaných obrazů a  loutek, 
pohádkových bytostí, čertíků a  jiných. 
Vystavená díla ztvárnil Ing.  arch. Vladimír 
Cejnar. V  galerii je také k  vidění tvůrčí 
a řemeslná tvorba lidí zdejšího okolí.
Od  června je v  galerii otevřeno každý 
víkend od  9:30 do  17:00 hodin, v  týdnu 
(st, čt, pá) od 13:00 do 17:00, nebo na ob-
jednávku. Každou neděli od  13:00 je 
připravena ukázka řemeslné nebo výt-
varné práce.  
Program na nedělní odpoledne:
5.6.     Kuličková technika z keramické hlíny. 
12.6.   Drátování hliněných nádob. 
19.6.  Výroba dárkových krabiček. 
26.6.  Výroba maňásků.

KLUB AmOS – Ambulantní odlehčovací 
služba v domě s pečovatelskou službou
otevírací doba 8:00 - 12:00
PROGRAM NA ČERVEN
1.6. Ukázka skládání ubrousků při 
stolování.
8.6. Nástěnná dekorace I.
15.6. Nástěnná dekorace II.
22.6. Turnaj ve společenských hrách.
29.6. Posezení v Doubici ve Staré hospodě.
Změna programu vyhrazena.

st eda 1. 6.
od 18.oo hod

úterý 7. 6.
od 18.oo hod

st eda 8. 6.
od 18.oo hod

pond lí 13. 6.
od 18.oo hod

úterý 14. 6.
od 18.oo hod

úterý 28. 6.
od 18.oo hod

P íb h sleduje jednu ne ítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny 
alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, 

konvence, pravidla. 85 min. Mládeži nep ístupno.

 P íb h vojáka, který se probudí v t le neznámeho muže a zjistí, že se práv  
zapojil do náro né mise, ve které musí  najít úto níka, který má na sv domí 

výbuch chicagského p ím stského vlaku. 93 min. Mládeži p ístupno.

REKVALIFIKACE Vstupné 60,- K

 Film Rekvalifikace mapuje situaci lov ka, který svým v kem p esáhl 
padesátku, p išel ne vlastní vinou o práci a nyní ji hledá. Je to film plný 

absurdit, paradox  a humoru. 80 min. Mládeži p ístupno.

CZECH MADE MAN Vstupné 60,- K

eský film Václava Havla podle jeho vlastní divadelní hry z roku 2007 
vypráví p íb h o konci jednoho politického života. V hlavních roli uvidíme 

Josefa Abrháma. 94 min. Mládeži p ístupno.

RANGO Vstupné 60,- K

Animovaný p íb h chameleona Ranga, domácího mazlí ka, chovaného v 
teráriu a snícího o hrdinských skutcích, které má možnost uskute nit ve 

westernovém m ste ku. 107 min. ESKÁ VERZE. Mládeži p ístupno.

ZDROJOVÝ KÓD Vstupné 60,- K

V ÍSKOT 4 Vstupné 60,- K

Sidney, nyní autorka nové self-help knihy, se vrací dom , do poslední 
zastávky jejího turné k vydané knize. Nanešt stí její návrat p iláká zpátky i 

Ghostface. 103 min. Mládeži nep ístupno.

ODCHÁZENÍ Vstupné 60,- K

KINO - program na červen

FOTOSOUTĚŽ - Poznáte co 

naši předci fotografovali?

Po celý letošní rok vám budeme přinášet historické 
fotografi e města, jeho objektů, ulic a zákoutí a va-
ším úkolem je srovnat fotografi i se současným mís-
tem a určit, co naši předci fotografovali.
Nový je i způsob odměňování. Pro úspěšné řešitele 
je připravena zajímavá cena, kterou ale obdrží až 
po pěti správných odpovědích. Ty opět eviduje Mi-
lan Sudek na adrese milansudek@seznam.cz, kam 
mu také jednotlivá řešení zasílejte. V okamžiku, že 
pošlete pátou správnou odpověď, budou úspěšní 
řešitelé vyzváni k převzetí ceny. V případě, že soutě-
ží členové jedné rodiny, jsou bráni jako jeden sou-
těžící. Na konci roku opět vyhodnotíme nejúspěš-
nější a nejaktivnější účastníky soutěže. 
Pro odměnu si již přišlo 20 soutěžících, kteří odpo-
věděli správně na  pět publikovaných soutěžních 
fotografi í. V současné době evidujeme 2á soutěží-
cích.
Odpověď na  otázku z  Vikýře č. 401: Fotografi e 
rohového domu na náměstí byla pořízena v době, 
kdy tu stávala restaurace, dnes je zde obytný dům. 
Vystřídalo se v něm několik provozoven a prodejen 
(krejčovství, prodej piva apod.) nejlépe si ho pa-
matujeme jako bývalé infocentrum. Naposledy byl 
prodán soukromé společnosti a a v současné době 
je rekonstruován.
Kde naši předkové pořídili tuto fotografi i?
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Mladí fotbalisti zažívají 

krizi
Naši mladí fotbalisté procházejí jarní krizí. Po  po-
vinné výhře nad nejslabším týmem jsme ještě 
nezískali žádný bod. Ba co víc – hra hráčů zatím 
zůstává daleko za  podzimními výkony. Nyní jsme 
se dostali na  5. místo, které je poslední v  silnější 
části tabulky (ostatní mají velikou bodovou ztrátu). 
Předstihli nás totiž oba  soupeři, s kterými jsme se 
měli poprat o třetí místo. 
Jeden z nich byl i Jiříkov, který nás porazil v neděli, 
8.5.2011 na našem hřišti v poměru 0 : 7 (poločas 0 
: 3). Jediné pozitivum bylo, že přišli a zahráli si i ti, 
kteří začali trénovat až nyní a ještě se na hřišti zcela 
neorientují.

(Kaštánek M.)

K sobotnímu zápasu, který se hrál v Mikulášovicích, 
nastoupili naši kluci v tomto složení:
Brána: Alfery Filip, hráči: Indrák Jára, Rýsler Tomáš, 
Zíma Matěj, Pešek Adam, Šmalcl Vlastík, Svátek 
Jára, Kurc Robert, Štěrba Míša, Alfery Tomáš. 
Vilémovští nastoupili v početní nevýhodě, protože 
jim scházel jeden hráč do počtu, ovšem svou veli-
kostí byli proti našim některým  začínajícím „bor-
cům“ ve veliké přesile a proto jsme byli ve velikém 
očekávání jak tohle dopadne, hlavně proto, že na-
šemu týmu scházelo několik nejstarších a  nejzku-
šenějších hráčů, kteří z  různých důvodů nemohli 
jet hrát.
První poločas se odehrál ve vzájemném tlaku na obě 
branky, ze kterého jsme šli na  přestávku s  jedno-
brankovým náskokem po brance Tomáše Alferyho. 
Druhá polovina začala velice zajímavě ihned po ro-
zehrání, protože  soupeř během několika sekund 
stav zápasu vyrovnal. Naši kluci z  toho byli lehce 
v šoku, ale my jsme tušili, že budou chtít stav rychle 
změnit a tak se také stalo opakovanou sólovou akcí 
Tomáše Alferyho. Jenže netrvalo dlouho a soupeř 
stav opět srovnal. Pak dal branku zase Alfery Tom 
a soupeř opět srovnal. To už jsme měli nervy téměř 
na pochodu, protože se blížil konec zápasu a my vi-
děli na klucích velikou únavu. Hlavně na těch malič-
kých, protože na střídačku byli pouze dva. Ale kluci 
bojovali jako lvi a Alfík dal další branku. Pár minut 
před koncem utkání nahrál Tomáš Adámkovi Peš-
kovi a  ten zápas ukončil poslední pátou brankou. 
Všichni jsme mu přáli tu obrovskou radost z gólu, 
který si fakt zasloužil, protože celý zápas makal, co 
mu síly stačily. A nejen on si zaslouží z nejmenších 
hráčů pochvalu, také Jára Indrák a Míša Štěrba se 
snažili hrát podle rad trenéra a  téměř vypustili 
na hřišti dušičku, jen aby pomohli. 
Kluci, byla to nádherná podívaná a  všichni se 
už moc těšíme na  neděli 29.5., to se pojede hrát 
do Boletic nad Labem, kde proti nám nastoupí vel-
ký soupeř: MODRÁ. Tak hodně štěstí. 

(m.alf )

Letos na jaře jsme opět jezdili na koníčcích

Jako každý rok, i letos, se vydaly děti ze Sluníčka za zvířát-
ky na farmu k Dastychům. Po příjemné procházce měs-
tem a přírodou děti s učitelkami došly k ohradám, kde 
na ně čekalo několik desítek oveček i se svými jehňátky. 
„Berušky a Sovičky“ se rozběhly mezi ně a s chutí a rados-
tí je nakrmily suchými rohlíky, chleby, čerstvou mrkvič-
kou a jablíčky, které si přinesly z domova. Poté jsme šli 
k ohradám s koňmi. I oni se dočkali pochoutek od dětí 
a za odměnu naše malé výletníky povozili. Holky i kluci 

se na koníčkovi vyfotili a na oplátku dostali za statečnost 
od paní Dastychové čokoládové fi gurky. Za doprovodu 
pejsků jsme se občerstvili na TZ Buk u paní Peškové. Se 
všemi jsme se srdečně rozloučili a poděkovali jsme jim 
za jejich ochotu a volný čas, který nám věnovali. Vrátili 
jsme se zpět do školky – příjemně unaveni a plni nových 
zážitků.

(Děti a učitelky z MŠ Sluníčko)

Obrázek z návštěvy farmy rodiny Dastychových nakreslil 
Pepík Rosa z MŠ Sluníčko.

!!!! O P R A V A !!!! 
Starší žáci 

Sobota 30.4.2011 
        TJ Krásná Lípa – FK Dolní Poustevna 

             8        :       1   
 

Starší žáci 
Sobota 14.5.2011 

TJ Krásná Lípa – Dolní Podluží 
5       :      0 

St eda 18.5.2011 
TJ Krásná Lípa – Varnsdorf 

         1      :      5 
ned le 22.5.2011 

TJ krásná Lípa – FK Ch ibská 
3      :     4 

Starší p ípravka 
tvrtek 19.5.2011 

TJ Krásná Lípa – Šluknov 
           0      :     7 

Sobota 21.5.2011 
TJ Krásná Lípa – Vilémov „B“ 

5    :   3 
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Box se po desítkách let vrátil do Krásné Lípy

V sobotu 21. 5. 2011 náš oddíl uspořádal první boxer-
ský turnaj - 8. kolo severočeské ligy v boxu, kterého se 
zúčastnilo třináct dvojic. Turnaj jsme pojali slavnostně 
a zakoupili medaile a diplomy, pro top zápas poháry. Pro 
všechny účastníky, včetně diváků, jsme měli připravené 
pamětní listy.
Přijeli borci z Ústí nad Labem, z Děčína, z Lovosic, z Mos-
tu, z Jablonce nad Nisou a z Liberce a společně s nimi 
i silná sestava rozhodčích - Milan Džavík, Roman Rusnák 
a Láďa Ressl. Za město se zúčastnili starosta Krásné Lípy 
Jan Kolář, bývalý starosta a učitel Milan Sudek. Za spon-
zory pak zástupci fi rem Lumines Temple a Ratio.
Za náš oddíl nastoupil jako první Ládík Grundza a proti 
němu Patrik Černý z klubu Tonka Most. Zápas byl v prv-
ním a druhém kole dost vyrovnaný, Ládík opět nedodr-
žoval taktické pokyny trenéra a šel přes údery a tloukl 
do větru. Do třetího kola jsem ho tradičně seřval a Ládík 
měl třetí kolo ve své režii, zpřesnil zásahy a do závěru si 
ponechal dost sil. První přesvědčivé vítězství pro nás. 
Druhý náš zápas obstaral David Čech proti Bartošovi z KB 
Most. Bartoš má víc zápasů, ale David opět prokázal sta-
tečné srdce a stále se zlepšující výkonnost. Pracoval obě-

ma rukama a Bartoše přesně zasahoval z přední i zadní 
ruky. Někdy zbytečně inkasoval, ale suverénně zvítězil 
na body. 
Do  třetice všeho dobrého - nastoupil Péťa Špikla pro-
ti Šimkovi z KB Most. Šimko má pětkrát víc zápasů než 
Péťa, ale nebylo mu to nic platné. Byl třikrát počítán, 
a i když prokázal tvrdost i bojovnost ve třetím kole pro-
hrává r.s.c. 
Pro náš klub je vše jasné, tři zápasy - tři výhry. Stopro-
centní úspěšnost ukázala, že jdeme správným směrem. 
Děkuji všem klukům za  vzornou reprezentaci našeho 
oddílu a  taky všem, kteří pomáhali se stavbou ringu 
a se zajištěním pořadatelské služby. Všichni, kdo přispěli 
ke zdárnému průběhu turnaje, zaslouží poděkování ce-
lého oddílu a města Krásná Lípa. 
Závěrem jeden postřeh. Šluknovský deník zde měl své-
ho zástupce, který fotil a chce udělat reportáž. Zástupce 
Vikýře jsem zde nezaregistroval, asi šetří síly na důležitější 
sportovní akce místních přeborníků v jiných sportech. 
Sportu zdar, kickboxu a boxu zvlášť. 

(MD)

Voda z Křinice pro Španělsko je nabraná

Do španělské Andalusie poputuje voda z pramenů Kři-
nice, kterou o víkendu slavnostně nabrali členové Klubu 
českých turistů z  Krásné Lípy. Tímto sléváním vody se 
připojili k mezinárodní akci Eurorando 2011, při níž se 
postupně nabírá voda z pramenů, studánek i toků řek 
a štafetově pak doputuje v příštím roce v rámci Evrop-
ského setkání turistů do španělské Andalusie. 
Krásnolipské slévání vody bylo jednou ze třinácti vý-
znamných akcí v  České republice, které vybral pořa-
datelský štáb Euroranda. V  České republice se ovšem 
uskuteční dalších sto sedmdesát šest podobných akcí, 
při nichž se bude nabírat voda na dvě stě deseti odběr-
ných místech. 
První příchozí, kromě krásného počasí, přivítala slavnost-
ní výzdoba a hudba - folklorní skupina Cisowianki s Pol-
ska, s kytarovým doprovodem zazpívala Klára Brabníko-
vá. Hlavní kulturní blok zahájil populární krásnolipský 
folklorní soubor Dykyta, country kapela Malvas z Varns-
dorfu a vše zakončil dechový soubor Blasorchester Bau-
cen z Německa.
Na své si přišly i děti, pro něž si zástupci ze Správy Národ-

ního parku České Švýcarsko a ČSOP Tilia připravili bohatý 
soutěžní program. Navíc všichni účastníci měli možnost 
bezplatně navštívit i jedinečnou expozici v informačním 
centru Českého Švýcarska na krásnolipském náměstí. 
Každý účastník, k pramenům Křinice jich dorazilo zhru-
ba pět set, z toho dvaadvacet Poláků a čtyřiaosmdesát 
Němců, si odnesl nejen kulturní zážitek, ale navíc také 
příležitostní pohlednici, originální pamětní list a mohl si 
zakoupit kovový odznak s logem Euroranda. 
Slavnostní setkání milovníků přírody u  pramenů Kři-
nice v lesní tišině mezi Krásnou Lípou a obcí Studánka 
společně připravilo sto deset pořadatelů a účinkujících 
z Klubu českých turistů Krásná Lípa, Varnsdorf a Šluknov 
ve spolupráci s městy Krásná Lípa, Varnsdorf, Rumburk 
a Šluknov, se Správou Národního parku České Švýcarsko 
a  OPS České Švýcarsko, Sborem dobrovolných hasičů 
Varnsdorf, Lesy ČR - lesní správou Rumburk, ČSOP Tilia 
a Technickými službami města Krásné Lípy. 
Vodu pro „Evropu“ ze studánky nabrala krásnolipská ta-
jemnice Lucie Hanková. 

Za pořadatele V. Hieke
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USNESENÍ

z 10. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 04.05.2011

dená investice se stane součástí bytu. 

Byty - podnájem bytu č. 5, Krásná Lípa, Nemoc-
niční 1149/12a 
Usnesení RM č. 10 - 10 
RM schvaluje Veronice Smrčkové bytem Krásná 
Lípa, Nemocniční 1149/12a podnájem bytu č. 5, 
Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa pro Františka 
Němce bytem Krásná Lípa, Pražská 808/47 na dobu 
určitou do 31. 12. 2011.  

Byty - podnájem bytu č. 27, Krásná Lípa, Nemoc-
niční 1149/12a 
Usnesení RM č. 10 - 11 
RM schvaluje Janě Baranové bytem Krásná Lípa, 
Nemocniční 1149/12a podnájem bytu č. 27, Ne-
mocniční 1149/12a, Krásná Lípa pro Petra Růžičku 
bytem Krásná Lípa, Masarykova 246/6 a  Sabrinu 
Batovcovou bytem Krásná Lípa, Masarykova 246/6 
na dobu neurčitou. 

Byt v domě s pečovatelskou službou Nemocniční 
1148/12 
Usnesení RM č. 10 - 12 
RM neschvaluje pronájem bytu č. 11 v domě s pečo-
vatelskou službou Nemocniční 1148/12, Krásná Lípa 
Janu a Anně Sabovým, Krásná Lípa, Vančurova 52/4. 

Přístup k  rekreačním objektům č. ev. 88 a  89, 
Kyjov 
Usnesení RM č. 10 - 13 
RM neschvaluje zpevnění cesty vedoucí po pozem-
ku p. p. č. 264/1, k.ú. Kyjov u Krásné Lípy.  

III. Různé

Byty - nájemní smlouva - byt č. 2, Krásná Lípa, 
Kyjovská 625/53 
Usnesení RM č. 10 - 14 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se stávají-
cím nájemníkem na byt č. 2, Krásná Lípa, Kyjovská 
625/53 s Radovanem Hladíkem, bytem Krásná Lípa, 
Křinické náměstí 14/16 na dobu určitou do 31. 12. 
2011. 

Byty - nájemní smlouva - byt č. 3, Krásná Lípa, 
Frindova 979/4 
Usnesení RM č. 10 - 15 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se stávající 
nájemkyní na byt č. 3, Krásná Lípa, Frindova 979/4 
s Kristinou Fritscheovou, bytem Krásná Lípa, Frindo-
va 979/4 na dobu určitou do 31. 5. 2012. 

Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 
Usnesení RM č. 10 - 16 
RM doporučuje ZM vzít na  vědomí výsledek pře-
zkoumání hospodaření města Krásná Lípa za  rok 
2010 provedeného nezávislou auditorskou společ-
ností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram - při přezkoumání 
nebyly zjištěny významné nedostatky.  

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
Usnesení RM č. 10 - 17 
RM schvaluje návrh smlouvy o  vykonání přezkou-
mání hospodaření města Krásná Lípa za rok 2011 se 
společností AUDIT OBCE s. r. o. Příbram v předlože-
ném znění.  

Použití odvodu části výtěžku z VHP za rok 2010 
Usnesení RM č. 10 - 18 
RM schvaluje využití výtěžku z  provozování vý-
herních hracích přístrojů za  rok 2010 na  veřejně 
prospěšné účely, a  to na částečné fi nancování pří-
spěvků na  činnost a  akce pro zájmové organizace 
ve městě Krásná Lípa v roce 2011. 

Prodloužení plné moci na vymáhání pohledávky 
města Krásná Lípa o dalších 12 měsíců s účinnos-
tí od 15. 5. 2011 
Usnesení RM č. 10 - 19 
RM se seznámila se stavem pohledávky manželů Mi-

roslava a Květy Stankovičových, oba bytem Krásná 
Lípa, Elišky Krásnohorské 781/19 předané poprvé 
dne 15. 5. 2008 k vymožení společnosti PROFI-CZ, 
spol. s r. o., Plzeň a schvaluje třetí prodloužení doby 
k  jejímu vymožení o dalších 12 měsíců s účinností 
od 15. 5. 2011. 

Likvidační komise 
Usnesení RM č. 10 - 20 
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města Krás-
ná Lípa, dle předloženého návrhu. 

Pravidla pro přidělování fi nančních příspěvků 
Usnesení RM č. 10 - 21 
RM schvaluje Pravidla pro přidělování fi nančních 
příspěvků městem na podporu kulturní, sportovní, 
tělovýchovné činnosti a práci s mládeží dle přílohy. 
Podle nových pravidel budou poprvé přidělovány 
fi nanční prostředky v roce 2012. 

Doplnění pravidel pro přiznání dotace na opra-
vu střechy v roce 2011 
Usnesení RM č. 10 - 22 
Doplňuje se bod 16. Žadatel o dotaci na opravu stře-
chy spolu s oznámením o ukončení opravy předloží 
doklad o způsobu likvidace původní krytiny. 

Zrušení usnesení RM 
Usnesení RM č. 10 - 23 
RM ruší usnesení č. 72-23/2010, ve kterém rada sou-
hlasila s vydáním písemného souhlasu k  legalizaci 
přístavby k  domu č.p. 213 a  nacházející se na  po-
zemku města Krásná Lípa, za podmínky úhrady zá-
vazků k městu. 

Opravy, rekonstrukce a investice na rok 2011 
Usnesení RM č. 10 - 24 
RM schvaluje opravy, rekonstrukce a  investice 
na rok 2011 na objektech města na základě předlo-
ženého návrhu a jeho úprav a předložených smluv. 

Výměna oken v  objektu Krásná Lípa, Kyjovská 
53 - byt č. 1 
Usnesení RM č. 10 - 25 
RM ruší usnesení RM č. 9-39 ze dne 06. 04. 2011 až 
13.04.2011 na výměnu oken v objektu Krásná Lípa, 
Kyjovská 53 – byt č.1, z důvodu zahájení insolvent-
ního řízení se společností Euro-Jordán s.r.o., Podivín, 
Úlehlova 36.
 
Provozní řád kulturního domu 
Usnesení RM č. 10 - 26 
RM schvaluje Provozní řád kulturního domu dle pří-
lohy. 

Zpráva o činnosti městské knihovny za rok 2010 
Usnesení RM č. 10 - 27 
RM bere na  vědomí zprávu o  činnosti městské 
knihovny za rok 2010, dle předloženého návrhu. 

Zápis do kroniky města 
Usnesení RM č. 10 - 28 
RM schvaluje zápis do  kroniky města předložený 
kronikářem Ivanem Jaklem za  měsíc březen 2011, 
dle předloženého návrhu. 

IV. Informace

Informace 
RM dále projednala tyto informace:
- rozhodnutí o  nařízení odstranění kabelů elektro 
kotelny Komaxo s. r. o.,
- anketa pro nájemníky domu Frindova 979/4, Krás-
ná Lípa. 

Informace 
RM dále projednala tyto zápisy:
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 4. 2011,
- zápis z jednání Sboru pro občanské záležitosti ze 
dne 2. 5. 2011. 

RNDr. Ivana Preyová, Jan Kolář

I. Hlavní program

Plnění úkolů z 8. RM 
Usnesení RM č. 10 - 01 
RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z 8. RM 
a průběhu veřejné služby. 

Veřejná služba 
Usnesení RM č. 10 - 02 
RM doporučuje ZM schválit rozhodnutí č. j. 
2011/30504 o  poskytnutí neinvestiční účelové do-
tace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 
2011 na  pojistné pro osoby vykonávající veřejnou 
službu.  

II. Došlá pošta

Prodej p. p. č. 1928/1, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 03 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 1928/1 
o  výměře 1310 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem 
výstavby rodinného domu Daně Smolové, Krásná 
Lípa, Smetanova 2 a Romanu Bisovi, Praha 8, Střel-
ničná 1979/16 za cenu 36 850 Kč) do základní výmě-
ry 24 000 Kč, nad základní výměru 3 850 Kč, porosty 
9  000 Kč). Prodej bude realizován podle § 2 odst. 
9 Postupu ve  věci prodeje a  užívání nemovitostí 
ve  vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující uhradí 
veškeré náklady s prodejem spojené.  

Prodej p. p. č. 1962/9, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 04 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.  p.  č. 1962/9 
o  výměře 662 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zří-
zení zahrady Oldřichu a Veronice Hladíkovým, Krás-
ná Lípa, Nemocniční 28 za cenu 43 875 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Prodej pozemků v k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 05 
RM doporučuje ZM schválit prodej st. p.  č. 133/1 
o  výměře 19 m2, st. p.  č. 134/3 o  výměře 27 m2, 
p. p. č. 192 o výměře 318 m2, p. p. č. 193 o výměře 
390 m2, p. p. č. 194 o výměře 505 m2, p. p. č. 195/1 
o výměře 369 m2 a p. p. č. 2994 o výměře 28 m2, 
vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Daně 
Langerové a Josefu a Evě Strakovým, všichni bytem 
Krásná Lípa, Tylova 3 za  cenu 42  045 Kč. Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 06 
RM neschvaluje pronájem části p.  p.  č. 1297, k. ú. 
Krásná Lípa Boženě Koubské, Krásná Lípa, Nemoc-
niční 6 z  důvodu nesplnění podmínek daných Po-
stupem ve věci prodeje a užívání nemovitosti. 

Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 07 
RM neschvaluje pronájem části p.  p.  č. 1297, k. ú. 
Krásná Lípa Dagmar Hadravové, Krásná Lípa, Ne-
mocniční 26 důvodu nesplnění podmínek daných 
Postupem ve věci prodeje a užívání nemovitosti.. 

Pronájem části p. p. č. 1297, k. ú. Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 10 - 08 
RM neschvaluje pronájem části p. p. č. 1297 o výmě-
ře 400 m2, k. ú. Krásná Lípa za  účelem zřízení za-
hrady Blance Hiekové, Krásná Lípa Nemocniční 12A 
z důvodu dluhu vůči městu. 

Investice do  bytu č. 1, Krásná Lípa, Mánesova 
294/24 
Usnesení RM č. 10 - 09 
RM schvaluje dohodu o  vyplacení investic vynalo-
žených na zhotovení plynového vytápění v bytě č. 
1, Krásná Lípa, Mánesova 294/24, Kateřině Nedbál-
kové, bytem Krásná Lípa, Krásný Buk 31, ve výši 75% 
vložených nákladů za podmínky předání originálů: 
uvedené faktury, zprávy o revizi plynového zařízení, 
záručních listů a všech souvisejících dokladů. Prove-


